
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset
Dato: 14.08.2009
Tidspunkt: 11:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10.  Vararepresentanter møter etter nærmere 
beskjed.
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 Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 49/09 Søknad om skjenkebevilling 29. august -09 -
Gamlegården

2009/7689

PS 50/09 Etablering av asylmottak - Storslett sentrum 2009/7700
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/7689 -3

Arkiv: U63

Saksbehandler:  Maylill Henriksen

Dato:                 10.08.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
49/09 Nordreisa kommunestyre 14.08.2009

Søknad om skjenkebevilling 29. august -09 – Gamlegården

Rådmannens innstilling

1. Gamlegården v/Stian Jakobsen gis bevilling for skjenking av øl og vin lørdag 22. august 
-09 fra kl. 20.00 – 02.00.

2. Skjenkeansvarlig er Stian S. Jakobsen.
3. Det vil bli krevd et skjenkegebyr på kr 250,-.

Saksopplysninger

Gamlegården v/Stian Jakobsen, Ringveien 43, 9152 Sørkjosen søker om skjenkebevilling for øl 
og vin 29. august -09 fra kl 20.00 til 02.00.  Arrangementet skal være på Gamlegården, 
Sørkjosen.
Det opplyses i søknaden at dette er en fest hvor inntektene skal gå til vedlikehold og 
drift/investeringer i Gamlegården.  Det vil være 6 – 8 personer som vil stå for servering og 
vakthold.
Det skal serveres mat og det vil bli avkrevd betaling for arrangementet.  Aldersgrense for 
arrangementet er 18 år.
Skjenkeansvarlig er Stian S. Jakobsen
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Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2009/7700 -3

Arkiv: F31

Saksbehandler:  Christin Andersen

Dato:                 12.08.2009

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
50/09 Nordreisa kommunestyre 14.08.2009

Etablering av asylmottak - Storslett sentrum

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune vil ikke at det etableres et nytt asylmottak i Nordreisa kommune. 

Saksopplysninger

På grunn av stor økning i antall asylsøkere til Norge mottok alle kommunene i Nordland, Troms 
og Finnmark i mai d.å. henvendelse fra Utlendingsdirektoratet Region Nord vedrørende 
etablering av mottak for asylsøkere. Norge er forpliktet gjennom Flyktningkonvensjonen av 
1951 å ta imot flyktninger og hvem som får beskyttelse i Norge reguleres av utlendingsloven. 
Utlendingsdirektoratet trenger ingen politisk godkjenning for å etablere et mottak, men 
kommunen er høringspart og kommunens synspunkter vektlegges i mange tilfeller før 
avgjørelse. 
Ankomstene av asylsøkere til Norge har vært store både i 2008 og i 2009 og  UDI ser for seg, i 
overskuelig fremtid, ha behov for å opprette mottak for asylsøkere. I løpet av forsommeren 
gjennomførte UDI to utlysninger en for enslige mindreårige asylsøkere og en for ordinære 
asylsøkere, for Region Nord innebærer dette om lag 200 plasser for mindreårige og 600 plasser 
for ordinære asylsøkere. Mottak drives på kontrakt for UDI og kommunene skal levere en del 
lovpålagte tjenester innenfor helse, skole og barnevern.  

Nordreisa kommune har nå fått telefonisk henvendelse fra UDI Region Nord og skriftlig 
henvendelse fra GTP Eiendom AS, Gratangen, vedrørende  etablering av asylmottak i Nordreisa 
kommune, ved Norlandia Storslett Hotell. Hotellet har plass til 180 beboere og bedriften ser for 
seg et mottak i samme størrelsesorden. GTP Eiendom AS har 20 års erfaring fra mottaksdrift. 
Bedriften regner med oppstart i løpet av høsten. Nordreisa kommune er kjent med at eierne av 
hotellet er positiv til å leie ut bygningen til andre formål. 
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For at Nordlandia Storslett Hotell skal omgjøres til asylmottak må det søkes kommunen om 
bruksendring som behandles i driftsutvalget. 

Beboere i asylmottak har rett til tolketjenester, barnevernstjenester, helsetjenester som 
inkluderer helsekontroll for de yngste, skolehelsetjeneste og kommunal tannhelsetjeneste for 
barn i grunnskolen, fastlege og sykehusbehandling. Videre har barn og unge rett og plikt til 
grunnskoleopplæring og øvrige asylmottakere over 16 år kan få inntil 250 timer med 
norskopplæring i kommunal regi.  

Vertskommunen får et årlig tilskudd som skal kompensere for de gjennomsnittlige utgiftene 
forbundet med helsetjenester, barnevern, tolketjenester og administrasjon. Tilskuddet består av 
en grunnsats på kr 392.000.-, i tillegg kommer en fast sum som er kr 4.200.-, pr. mottaksplass. 
For plasser for enslige mindreårlige er satsen 11 100.- pr. plass. I saker som gjelder 
omsorgsovertakelse etter barnevernsloven, kan kommunen søke om et særskilt tilskudd på kr 
110.970 årlig per person. Opplæring til elever i grunnskolen og 250 timer norskopplæring til 
ordinære asylsøkere finansieres av Statens utdanningskontor og Fylkesmannen. 
KS-kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon vurderer at tilskuddet til 
forsterket opplæring er for lavt, og vil stille krav om at kommunene får full refusjon for dette.

GTP Eiendom AS ser for seg 144 ordinære plasser ved Norlandia Storslett Hotell, 36 plasser 
skal være for UDI til bruk ved behov. Vertskommunetilskudd for 144 ordinære plasser pr. år vil 
være:

Grunnsats kr    392 000.-
Tilskudd pr. plass kr 4 200,- x 144 kr    608 000,-
Totalt tilskudd pr. år kr    996.800,-

Med tilskudd til opplæring i grunnskole og norskopplæring til asylsøkere vil inntektene til 
kommunen beregnet komme opp i ca 1.2 millioner kroner.

Som følge av nedleggelsen av asylmottaket på Storslett i 2005 ble det kommunale apparatet 
nedbemannet. Storslett Mottak startet med 110 plasser og ble øket til 180 ordinære plasser. Som 
vertskommune ble bemanningen styrket i helsesøstertjenesten med 50% stilling, 
flyktningetjenesten hadde 1,5 stilling mer enn i dag, voksenopplæringen hadde 11 lærere (annen 
finansieringsordning enn i dag) og legetjenesten ble overført ekstra ressurser på grunn av økt 
arbeidsmengde. I tillegg var det et stort press på biblioteket som den gang beregnet 
ekstrautgifter til brukere fra mottaket til kr 35.000,- pr måned, dette inkluderte 50% stilling, 
materiellinnkjøp og administrative  utgifter.  

Nordreisa kommune har i dag store utfordringer i å gi gode tjeneste til innbyggerne med de store 
økonomiske utfordringer kommunen står ovenfor. 144-180 plasser i asylmottak vil forsterke 
presset på kommunens tjenenester.      

- Barnevernstjenesten har i dag kapasitetsproblemer og også rekrutteringsproblemer, 
tjenesten mangler ressurser til utfordringer som eskaleres hvert år. En del av barna i 
mottaket vil trolig ha behov for tjenester fra barnevernet. 

- Asylsøkere har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkning, dette inkluderer 
fastlegeordning og rett til sykehusbehandling. Barn som bor i asylmottak skal ha 
helseundersøkelser og vaksinering. Helsesøstertjenesten har i dag problemer med å gi 
godt nok tilbud til befolkningen med knappe ressurser. 

- Et mottak på 144-180 personer kan medføre at kommunen vil få behov for en fastlege i 
tillegg på grunn av at dagens antall pasienter er like under listetaket.   
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- Når det gjelder grunnskolen har Storslett skole (klassetrinn 5-7 og 8-10) plassproblemer 
før byggetrinn 3 er ferdig. Moan skole (klassetrinn 1-4 klasse) har fysisk plass til flere 
elever men klassedelinger kan da bli aktuelt. Personellmessig må skolene styrkes om det 
kommer inn flere elever. 

- Flyktningetjenesten har i dag 1,5 årsverk, ved opprettelse av mottak vil tjenesten måtte 
styrkes. Flyktningetjenesten samlokaliseres med Nordreisa Voksenopplæring og 
tiltenkte arealer er ikke egnet til utvidelse av personellgruppen.    

- Nordreisa Voksenopplæring flytter i nær framtid inn i nye midlertidige lokaler. Disse 
lokalene har ikke tilstrekkelig areal til å kunne gi tilbud for et slikt stort antall personer. 
Kommunen har allerede i dag ressursproblemer for grunnskoleopplæringen for voksne. 
Dersom det etableres asylmottak i kommunen vil bemanningen måtte styrkes med 
minimum 2 lærerårsverk.
 

Nordreisa kommune fikk i 2008 status som nasjonalparkkommune og Storslett fikk, som en av 5 
tettsteder i Norge, status som nasjonalparklandsby. Ett av kriteriene for å få denne statusen var 
at det var overnattingsmuligheter i sentrum. Hotellet på Storslett er viktig for den videre 
utvikling av Storslett Nasjonalparklandsby og sentrumsområdet, nedleggelse av hotellet vil ha 
negativ betydning i denne sammenheng, for reiselivssatsningen i sentrum og i kommunen for 
øvrig. Kommunen er kjent med at dersom eierne av Norlandia Hotell ikke ønsker drive hotellet 
videre, fins der lokale interessenter for videre hotelldrift. 

På den annen side er det grunn til å anta at etablering av et mottak på Storslett sentrum kan bli 
positivt, bl.a. for flyktningene som nå er bosatt i Nordreisa kommune og for lokalbefolkningen 
som får mulighet til å bli kjent med mennesker fra andre kulturer. Omsetningen i handelsstanden 
og skattetilgangen i kommunen vil også få en positiv utvikling. Et mottak av denne 
størrelsesordenen vil ha behov for omtrent 9 nye årsverk, herav 2 årsverk på natt og 20 årsverk 
dersom det blir aktuelt med plasser for mindreårige asylsøkere, i tillegg kommer økningen i 
volumet på de kommunale tjenestene. Kommunen vil også motta rammetilskudd for beboere på 
mottak dersom de har vedtak om bosetting, og fortsatt bor på mottaket. Rammetilskuddet 
beregnes av folketallet av 1. juli hvert år og vil således ikke gjelde før 2011.     

Vurdering

Nordreisa kommune har forståelse for at UDI må øke mottakskapasiteten i en situasjon der 
antall asylsøkere er sterkt økende, og at kommunene i denne situasjonen må ta sin del av 
ansvaret.  

Det er likevel et faktum at Nordreisa kommune har spesielle utfordringer med en meget stram 
økonomi, der er allerede i dag kapasitets- og ressursproblemer ved voksenopplæringen, spesielt 
for tilbudet til grunnskoleopplæring for voksne, kommunen har allerede i dag press på 
helsetjenestene, barnevernstjenestene og flyktningetjenesten. 144-180 plasser i asylmottaket vil 
forsterke presset på de kommunale tjenestene. Ved opprettelse av asylmottak vurderer 
rådmannen at det er nødvendig med styrking av helsesøstertjenesten, av barnevernstjenesten, av 
flyktningetjenesten, i grunnskolen og ved Nordreisa Voksenopplæring og i tillegg kommer 
ressurser til legetjenesten og til bibliotek. De kommunale utgiftene beregnes til 2 millioner 
kroner årlig og dekkes derfor ikke av det årlige tilskuddet.  

Nordreisa kommune er i en god dialog med IMDIR Nord for bosetting av flyktninger og 
kommunen ønsker å legge forholdene best mulig til rette for å få til en god integrering og for å 
unngå konflikter i lokalsamfunnet. Kommunen ser for seg opprettholde minimum 30 bosatte 

Side 7



flyktninger til en hver tid og vil på denne måten bidra staten i integrerings- og 
innvandingspolitikken.

Region Nord skal ha mottak for om lag 200 plasser for mindreårige og 600 plasser for ordinære 
asylsøkere i Nordland, Troms og Finnmark. Etter rådmannens vurdering vil det være bedre for 
kommunene om flere mindre mottak ble spredt på flere kommuner. Erfaringsmessig vurderer vi 
det slik at 144-180 plasser er et for høgt antall i et såpass lite sentrum som Storslett og vil 
medføre uheldig opphoping av folkegrupper. 

Kommunens største utfordring er den økonomiske situasjonen kommunen har vært i de siste 6 
årene. Kommunen står på ROBEK- listen og har ikke økonomisk bæreevne til å påta seg 
ytterligere utfordringer. Dette ble også påpekt til Utlendingsdirektoratet oktober i fjor, da 
direktoratet så for seg etablering av mottak i samme størrelsesorden ved Reisafjord Hotell. I 
dialogen mellom kommunen og UDI ble det da sagt klart ifra at kommunen ikke har kapasitet til 
å ta imot 150 asylsøkere. Denne situasjonen har ikke endret seg. 

Etter en helhetsvurdering mener rådmannen at Nordreisa kommune ikke har ressurser til å påta 
seg vertskommunerollen.   
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Til alle kommuner i Nordland, Troms og Finnmark

Deres ref: Vår ref: BF

ETABLERING AV MOTTAK FOR ASYLSØKERE

Utlendingsdirektoratet Telefon 76 96 58 10
Region Nord Telefaks 76 96 58 39
Postadresse: Postboks 683 E-post rkn(cpudi.no
8508 Narvik Internett: www.l.41J19.
Besøksadresse Havnegaten 28
8514 Narvik

_

z Ut,lepdingdirektoratet
Regionkontor Nord

\?,#'

2..

Narvik, 18.05.2009

I 2008 og hittil i 2009, har ankomstene av asylsøkere til landet vært store.
Utlendingsdirektoratet (UDI) har som en av sine primæroppgaver å etablere og
kvalitetssikre innkvartering for de som kommer til Norge, og har et lovlig opphold i
landet mens søknaden deres behandles. Mottak drives på kontrakt for UD1. De som
driver mottakene kan være kommuner, private, frivillige organisasjoner og selskaper
som har det som en av sine oppgaver å drive mottak.

UDI vil også i overskuelig fremtid ha behov for å opprette mottak for asylsøkere.
Historisk har nord norske kommuner alltid tatt en stor del av jobben med etablering
av mottak. Det er flere årsaker til det, og de mest nærliggende å peke på er tilgangen
til egnet bygningsmasse, og det at kommunene i vår region har vært veldig åpne for
et samarbeid med UDI, enten som drivere av mottak, eller som vertskommuner for
mottak.

I arbeidet med opprettelser av mottak, er UD I avhengig av et godt samarbeid med
kommunene hvor mottakene ligger. Kommunene skal levere en del lovpålagte
tjenester; helse, skole og barnevern. Kommunene får i dag et tilskudd
(vertskommunetilskudd) som er ment å dekke gjennomsnittskostnadene til helse,
administrasjon, barnevern og tolk. Grunnsatsen pr. kommune er kr. 409.000. I tillegg
mottar kommunen 4.385 kroner pr. år pr. plass i mottaket. Det betyr at et mottak med
100 plasser utgjør kr. 847.500 i tilskudd til kommunen. Etablerer vi mottak for enslige
mindreårige asylsøkere, så vil tilskuddet pr. plass være kr, 11.590. Utgifter til skole
refunderes via Fylkesmannen etter faste satser.

Etablering/kjøp av mottaksplasser er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser.
Det betyr at UD I lyser ut konkurranse om drift av mottak. UDI har ingen direkte
påvirkning på hvor et mottak blir etablert i og med at dette er styrt av tilbud og
forhandlinger. I en totalvurdering legges det vekt på både kvalitet og pris. UDI har
klare rutiner for informasjon overfor kommunene i forbindelse med etablering av
mottak, og jobber kontinuerlig for å forbedre disse. Av og til kan nok kommunene føle
seg dårlig informert i forkant av en etablering, og også overkjørt av staten.

Utlendingsdirektoratet gjennomfører nå to nye utlysinger, en som omhandler piasser
for enslig mindreårige asylsøkere, og en for ordinære asylsøkere.

Bankkontonr. 7694 05 10712
Organisasjonsnr 974760746
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UtlysingensoM gjelderenslig mindreårigerorhfatter ca 700 plasser på landsbasis, for
Region Nbrd 200 plasser."AnslagsVis yil:aVdelinger for være på
— 30 plasser, enten SeIVStendig'eller sorn avdeling i tilknytning.til et ordirrt rilottak.

Utlysingen Sorn gjelder-ordinæreplasser oMfatter ca 3600 plasser på landSbasis.
Region Nord lyser ut 600 plåsser.

Konkurransen bffentliggjøreS j Offin nokbnkurransegrunnlaget leggeS ut på
www. Dl. nsk lser i

Igjen så underStrekes:det at for UD'l er det ønskelig medflere kommunale
driftsoperatører for drift av Mottak for asylsøkere.

UD1 Regionkontor Nord ønsker med dette brevet å peke på den situasjonen som vi
er i i dag, og det behovet vi har for et godt samarbeid med kommunene for å nå det
målet vi har om å skaffe gode innkvarteringsløsninger for de som kommer til Norge
og søker asyl. Dersom man i kommunene vet at man har aniegg (kommunale, eller
privat eide) som egner seg for drift av mottak, og kommunen selv ønsker å drive
mottak, eller man skjønner at andre er/kan være interessert i bygningsmassen, så
ønsker vi at kommunen tar kontakt med oss sånn at vi kan komme i dialog på et tidlig
stadium i en eventuell prosess. Vi vil, dersom det er et ønske, kunne delta i møter
med lokale politikere for å inforrnere om hva en eventuell drift av et mottak vil bety for
kommunen. På  denne måten håper vi å kunne imøtekomme kommunenes ønske om
å være  godt informert tidlig i en prosess som kan føre til etablering av mottak.

Med hilsen
for Utlendingsdirektoratet

Bj rn ri Idt
regiondirektør

Vedlegg: Vertskommune for statlige mottak

sde z,v
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SUS ved GTP Eiendom AS

Laberg

9470 Gratangen

Nordreisa kommune

Rådmannen

STORSLETT

Etablering av asylmottak på Storslett

Med vennlig hilsen

S ved GTP Eiendom AS

or inar Svendsen

NORDREISA KOMMUNE
8FRMEKONTORET ,

408.09
Wictr)/A

WPENR

IIIFOK:Sirt. jAf.zik'kop

Kopi; Ordfører

Viser til møter og telefonsamtaler med ordfører i 2008 vedrørende etablering av asylmottak i
Nordreisa kommune. Den gangen arbeidet vi med mulighetene for å få leid hybelbyggene til
videregående skolen, men det kom vi ikke i havn med.

Vi har nå nettopp etablert kontakt med eierne av hotellet på Storslett, og de har vist interesse for å
leie dette til oss. I så fall er det plass til rundt 180 beboere på hotellet, og vi ser for oss et mottak i
den størrelsesorden. Av dette tallet er 144 ordinære plasser, og 36 stykkprisplasser som UDI vil ta i
bruk ved behov. Det vil være snakk om ca 9 årsverk, hvorav ca 2 årsverk er på natt.

Nordreisa kommune kjenner fra før, da det var mottak tidligere, hvilke pålagte oppgaver kommunen
har i forbindelse med å være vertskommune. Vi sender allikevel med en brosjyre "vertskommune for
mottak" som sier noe om forpliktelsene til kommunen og hvilke tilskuddsatser som gjelder. Disse er
ikke helt oppjustert, i og med brosjyren er fra i fjor. Satsene er indeksregulert, og vi antar at et
mottak i den størrelsesorden vi har nevnt vil utgjøre mellom 1,2 og 1,3 millioner i tilskudd til
kommunen for å dekke kommunale pålagte tjenester. I tillegg dekkes norskopplæringen utenom.

Vi er driftsoperatører med erfaring fra over 20 års mottaksdrift, samt arbeid med asylsøkere og
flyktninger kommunalt innenlands og fra utenlandstjeneste.

Med ovenstående som bakgrunn vil vi informere om at vi kommer til å legge inn et tilbud om drift av
mottak på Storslett. Skulle mottaket bli en realitet ser vi frem til et konstruktivt og positivt
samarbeid med både kommunal ledelse og etatene som blir berørt av mottaket.

Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på telefon 980 37 021, eller Gunnar Bilben tlf 913
87 026.
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Vertskommune for
statlige mottak

Uliondingsdimktamtet
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innhold
Statsrådens kommentar

Hvorfor statlige mottak? 4

Statsrådens kommentar
Det er bred enighet i Norge om at vi skal opp-

fylle våre internasjonale forpliktelser og ta imot

mennesker som trenger beskyttelse. Det inkluderer

et tilbud om statlig innkvartering av alle asylsøkere

som kommer hit.

Arbeids - og inkluderingsminister

Dag Terje Andersen

Etter noen år med relativt lave asylankomster, er det nå en

kraftig økning i antallet som kommer til Norge. Derfor er det et

stort behov for flere mottaksplasser. Både UDI og de som driver

mottakene ønsker en god dialog og et godt samarbeid med vertskommunene, slik at Norge

kan ivareta sine internasjonale forpliktelser.

Staten har ansvar for, i samarbeid med kommunene, å legge forholdene til rette slik at

de som kommer hit får et forsvarlig botilbud. Mitt ønske er at samarbeidet om denne

nasjonale oppgaven blir så godt som mulig.

3
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Hvorfor statlige mottak? Om mottaksapparatet
Norge er forpliktet til å ta imot flyktninger som trenger beskyttelse.
Det følger av Flyktningkonvensjonen av 1951. Hvem som får
beskyttelse i Norge, reguleres av utlendingsloven.

Loven fastslår også at asylsøkere skal få

tilbud om innkvartering mens saken er til

behandling. Det er statens ansvar at det

finnes slike innkvarteringsmuligheter, og

det organiseres gjennom et system med

statlige mottak.

For at mottaksapparatet skal fungere, er

myndighetene avhengige av et godt og

konstruktivt samarbeid med kommunene.

En av UDIs viktigste oppgaver er å sørge for at Norge har et robust og
fleksibelt mottaksapparat. Det varierer hvor mange asylsøkere som kommer,

hvor de kommer fra og hvilken kjønns- og alderssammensetning det er.

Mottaksapparatet er fasedelt. I transittmot-

takene bor asylsøkerne en kort periode til

helseundersøkelse og asylintervju er gjen-

nomført. Mens søknadsbehandlingen pågår,

overføres de til ordinære mottak. Her blir

asylsøkerne fram til bosetting, frivillig

retur eller uttransportering. Ventemottak er

for dem som har fått endeli g avslag på

søknaden sin, men som ikke reiser ut

frivillig.

Ordinære mottak kan bestå av en sentra-

lisert bygningsmasse, eller være desen-

tralisert i flere spredte boenheter. Å bo i

mottak er frivillig, men det store flertallet

av asylsøkere velger å benytte seg av dette

tilbudet. Målsettingen er at mottaket skal

være et mest mulig normalt bosted, samti-

dig som det er knyttet rettigheter og plikter

til oppholdet. Blant annet administreres

statens ordning for dekning av utgifter

Asylsøknader 1998-2008*

20 000

18 000

16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08*

*Prognose for 2008: 15 000 søknader

til livsopphold av mottakene, og voksne

beboere deltar i et obligatorisk informa-

sjonsprogram.

UDI utarbeider retningslinjer for mottaks-

driften, med utgangspunkt i gjeldende poli-

tiske mål og føringer. UDIs regionkontorer

står for løpende oppfølging og gjennom-

fører årlige tilsyn av hvert enkelt mottak.

Etablering og finansiering av mottak for asylsøkjarar har sidan

1988 vore eit statleg ansvar. IJDI skal syte for at det heile tida er

nok mottaksplassar, men driv ikkje sjølv mottaka.,

St. meld. nr. 17 (2000- 01)

4 5
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Etablering av nye mottak
En av UDIs største utfordringer er å tilpasse mottakskapasiteten

til behovet.

Antall mottak 1998-2007
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Det er ikke er god samfunnsøkonomi

å betale betydelige summer for mottaks-

plasser som ikke er i bruk. Derfor har

Stortinget bestemt at utnyttelsesgraden

skal være minst 80 prosent i transittene og

90 prosent i ordinære mottak. Plassbehovet

er vanskelig å beregne, for svingningene

i antall nye asylsøkere kan være store.

Derfor er en av UDIs største utfordringer

å tilpasse kapasitet til behov. Vi må

kunne etablere nye mottak svært raskt

når ankomstene øker.

Mottaksdrift er konkurranseutsatt, på

linje med annen næringsvirksomhet. UDI

annonserer etter driftsoperatører på Doffin

(Database for offentlige innkjøp). Vi får

inn tilbud fra potensielle operatører, og

forhandler med dem som tilbyr det antall

plasser vi trenger og en drift som tilfreds-

stiller UDIs krav. Den som har det totalt

sett beste tilbudet får oppdraget.

Tilbyderne må avklare nødvendige forhold

omkring bruk av den bygningsmassen

de tenker å benytte. Det kan resultere i

spørsmål fra både kommuner og media

om UDIs planer, lenge før vi kan si noe

om utfallet av tilbudskonkurransen.

Men straks forhandlingene er avsluttet,

kontakter vi politisk og administrativ

ledelse i den fremtidige vertskommunen

for å gjøre rede for prosessen og forberede

mottaksetableringen.

UDI trenger ingen politisk godkjenning for

å etablere et mottak så lenge de nødvendige

brukstillatelsene foreligger. Når plass-

behovet er raskt økende, kan det gå kort tid

fra UDI tar kontakt og til mottaket er i drift.

Både politikere, administrasjon og lokalbe-

folkning kan synes at dette er problematisk.

Det har vi forståelse for, og står hele tiden

til kommunens disposisjon med nødvendige

avklaringer og informasjon.
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være vertskommune
for eit mottak
Ein av dei viktigaste oppgåvene  mottaket  har, er å etablere eit godt

og  strukturert  fagleg samarbeid med vertskommunen som sikrar at

bebuarane får dei tenestene dei har krav på. Kommunens meirutgifter
vert dekte gjennom et årleg tilskott. Løyvingane til vertskommune-

kompensasjon blei dobla i  nasjonalbudsjettet  for 2008.

Tolketenester
Bruk av tolk er ein føresetnad for at teneste-

tilbodet til bebuarane er av same kvalitet

som det befolkninga elles får. Kommune-

forvaltninga har alminneleg rettleiings- og

informasjonsplikt og må gjere tilstrekkelig

bruk av kvalifiserte tolketenester. Den

instansen som treng tolk, bestiller og

betaler for tenesta.

Helsetenester
Asylsøkjarar har same rett til helsetenester

som befolkninga elles. Det inkluderer så

vel helsekontroll for dei yngste og skole-

Grunnsatsen er 392 000 kroner, og summen per
mottaksplass er 4 200 kroner. For plasser til einslege

mindreårige er satsen 11 100 kroner mens for

forsterka plassar er satsen 102 100 kroner.,

8

helseteneste for barn i grunnskolen som

kommunal tannhelseteneste. Dei har og rett

til fastlege og sjukehusbehandling.

Ein person med endeleg negativt vedtak på

asylsøknad og ein utreisefrist som har gått

ut, har berre rett på akutt behandling. Det

er i første rekkje bebuarar i ventemottak

som kjem i denne kategorien.

Barnevernstenester
Barnevernslova gjeld for alle barn og

barnefamiliar, også dei som bur i mottak.

Dersom barnevernet tar over omsorga vert

I saker som gjeld omsorgsovertaking i lov om

barnevernstenester, kan kommunen søkje
Integrering- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om eit

særskilt tilskott på 110 970 kroner per år per person.,

utgiftene refunderte av fylkeskommunen på

vanleg vis.

Einslige mindreårige asylsøkjarar over 15

år er UDI sitt ansvar. Dei får plass i eigne

avdelingar tilknytt ordinære mottak, og

barnevernet får melding straks dei kjem.

Det får og overformynderiet som skal

sørgje for utnemning av hjelpeverje. På sikt

er det planlagt at barnevernet skal ta over

ansvaret for alle dei einslige mindreårige.

Skoletilbod
Barn og unge har rett og plikt til grunn-

skoleopplæring når det er forventa at dei

blir i landet i meir enn tre månader.

Vertskommunen får tilskott for desse

elevane, og Statens utdanningskontor står

for utbetalinga som og skal dekkje tilrette-

lagt undervisning i norsk og morsmål. Eit

eige tilskott til språkopplæring for elevar

og lærlingar i vidaregåande skole vert

omtalt i eit årlig rundskriv frå fagdeparte-

mentet.

Asylsøkjarar over 16 år i ordinære mottak

kan få inntil 250 timar med norskopplæring

i kommunal regi. Fylkesmannen utbetaler

tilskottet som finansierer undervisninga.
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Mottaket og
okalsamfunnet

Samarbeidet mellom mottak og kommune handlar ikkje berre om å sikre
eit godt tenestetilbod, men om å skape gode relasjonar til det lokal-
samfunnet mottaket er ein del av. Det er i vertskommunen ein bebuar
gjer sine første erfaringar med livet i Noreg, og enten han eller ho skal bli
i landet eller ikkje, skal dei kunne ivareta sin eigen livssituasjon på best
mogleg vis under mottaksopphaldet.

Mottaket skal leggje til rette for eit godt

samarbeid med nærmiljøet og med lokale

lag og organisasjonar om å finne naturlige

møteplassar. Mange bebuarar har arbeids-

løyve og kan ta seg jobb dersom det er

arbeid å få. Målet er at så mange som

mogleg, både vaksne og barn, blir aktive

deltakarar i lokalsamfunnet under vente-

tida. Det gir for det første ein lærings-

10

effekt som mottaket sitt formaliserte

informasjonsprogram ikkje kan konkur-

rere med, og det gir kvardagen meining og

innhald.

Når kommunen er med på tilretteleg-

gjinga, får det innverknad på haldnings-

klimaet, og mottaket kan bli ein ressurs,

både for kultur- og næringsliv.
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Telefon: 23 35 15 00
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