
RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Forespørsel om omgjøring av vedtaksplasser 

for ordinær bosetting av flyktninger  

til enslige mindreårige 

BOSETTING AV FLYKTNINGER  

2015  



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Vedtak i bystyret om bosetting 280515 

 

 

• Risør kommune sier seg villig til å bosette  

   inntil 35 flyktninger, hvorav 5 er enslig  

   mindreårige, årlig i 2015 og 2016 

 

   



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

 Forespørselen fra IMDi 

• Omgjøre 5 ordinære vedtaksplasser pr. år til 

bosetting av enslige mindreårige flyktninger.  

 - Dette vil bety 25 ordinære og 10 em pr. år  

    i 2015 og i 2016 

• Rammevedtak for bosetting i tråd med plantall 

 - 2017: minst 40, hvorav 10 em 

 - 2018: minst 35, hvorav 10 em 

 - 2019: minst 35, hvorav 10 em  

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

  

• Svarfrist 1.oktober: 

 - omgjøring av vedtaksplassene i 2015 

 

• Svarfrist 30.november: 

 - omgjøring av vedtaksplassene i 2016 

 - plantall for bosetting 2017-19 

 

 

  

 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

STATUS  

• Bosetting EM: 

 Har bosatt 3, planlagt 2 siste tertial  

 

• NAV: 

 Har bosatt 11 (+ 4 familiegjenforening) 

 9 kommer i september/oktober 

 10 planlagt i november/desember 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

  

• Tilstrekkelig kapasitet 

 Bemanningen er ihht vedtaket i mai. 

 Barneverntjenesten i omstilling. 

• Boligmasse 

 Dobling av antall em krever bygningsmessige 

 endringer. 

 Nav har skaffet boligene til planlagt 30 ordinære  

 vedtaksplasser. 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

UTFORDRINGER FREMOVER 

• Boliger til flyktningene 

• Introduksjonsprogrammet / språkpraksis 

• Bemanning   

• Kontorplasser 

• Lokaler VIRK 

• Integreringen  

• Arbeidsplasser  



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

ORGANISERING AV BOSETTINGSARBEIDET 

• Utredningsarbeid pågår.                              

Rådmannens mandat: «finne ut om dagens 

organisering er den optimale m.h.t. bosetting av 

flyktninger, evt forslag til endring» 

 

• Politisk behandling i løpet av 2015 

 

• Naturlig å legge dette arbeidet til grunn ved 

vurdering av bosetting av flyktninger i årene 

fremover 

 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

KONKLUSJON 

• Ikke praktisk mulig og forsvarlig å bosette 

10 enslige mindreårige i løpet 2015. 

   Vedtak fattet 280515 opprettholdes for      

   årets bosetting. 

 

• Ny behandling innen 301115 vedrørende 

omgjøring av vedtaksplasser i 2016, samt 

plantall for 2017-19 


