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• Anmodning til Risør i 2016  

 
• Nasjonale prognoser for 2016 og 2017  

 
• Bosetting av enslige mindreårige flyktninger 

 
• Risør som solid bosettingskommune 
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Anmodning 2016 

IMDi har bedt Risør om å bosette: 
 
• totalt 40 flyktninger  

 
• hvorav 20 er enslige mindreårige flyktninger  

 
• 5 av de 20 er under 15 år 
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Bosetting av flyktninger 2016 og 2017? 

 
 
  

16.12.2015 

4 



Nye anmodninger til kommunene uke 47 

 
Agder og Telemark 2016:    
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Fylke  Anmod sendt juli/aug. Ny anmodning  

Telemark                698 (53)      755 (200) 

Aust-Agder               524 (36)      575 (165) 

Vest-Agder                671 (30)      855 (205) 

Total              1893(119)     2185 (570) 

 
Økning = 292  bosettingsplasser fordelt på 48 kommuner  
 
Lite?   Harmonisering!    



Harmonisering  

• Begynnende prosess for 2016 - mål om anmodning i tråd med 
folketallet 

 
• Andelen flyktninger som skal bosettes i Agder/Telemark ned 

med vel 2 % fra 2015 
 

• Andelen som skal bosettes i region Øst og Vest opp med 1 % 
 

 
Nasjonalt Utvalg november 2015:  
• vedtatt full gjennomgang av kriteriene for anmodning  i 

forkant av prosessen for 2017 
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Kommuner  

Anmodning 

2016 Herav EM Plantall 2017 Herav EM 

  

Opprinnelig 

anmodning 2016 

  

Herav EM  

0805 Porsgrunn 110 30 (10) 140 45  110 10 

0806 Skien 150 30 (10) 210 60  150 13 

0807 Notodden 65 20 (5) 80 35  64 5 

0811 Siljan 25   25   20   

0814 Bamble 60 20 (5) 80 30 60 10 

0815 Kragerø 60 20 (5) 75 30  60 5 

0817 Drangedal 30 10 (5) 30 15 21   

0819 Nome 35 15 45 20 30   

0821 Bø (Telemark) 35 15 45 25 25 5 

0822 Sauherad 30 15 45 20 30   

0826 Tinn 35 15 (5) 45 20   30 5 

0827 Hjartdal 15   20   14   

0828 Seljord 20 5 20 10 15   

0829 Kviteseid 20   20   10   

0830 Nissedal 15 5 (3) 20 5  14   

0831 Fyresdal 15   15   15   

0833 Tokke 15   20   15   

0834 Vinje 20   25   14   

Telemark 

  

   

755 

  200 (48) 960 315 

  

  

698 

  

  

53 

  

Kommuner  

Anmodning 

2016 Herav EM 

Plantall 

2017 Herav EM 

  

Opprinnelig 

anmodning 

2016 

  

Herav EM  

  

  

0901 Risør 40 20(5) 45 25  

  

  

35 

  

  

10 

0904 Grimstad 90 35(10) 100 45  85 10 

0906 Arendal 150 35(10) 180 60  150 16 

0911 Gjerstad 30 10 40 15 25   

0912 Vegårshei 25 5 25 5 20   

0914 Tvedestrand 35 10 45 10 30   

0919 Froland 30 10 35 10 25   

0926 Lillesand 50 15(5) 65 30  40   

0928 Birkenes 30 10 40 15 25   

0929 Åmli 15 5 20 5 10   

0935 Iveland 15   15   14   

0937 Evje & Hornnes 35 10 40 10 30   

0938 Bygland 10   10   10   

0940 Valle 10   15   10   

0941 Bykle 10   10   10   

  

Aust-Agder 575 165 (30) 685 230 

524 36 

  

Kommuner  

Anmodning 

2016 Herav EM Plantall 2017 Herav EM 

  

Opprinnelig 

anmodning 

2016 

  

Herav EM  

ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER SENDT 23.11.15.  
TIL KOMMUNENE I AUST-AGDER 
(Tallene i parentes i 3.kolonne er andelen enslige mindreårige (EM) under 15 år) 

 



FASTSETTELSE AV 
BOSETTINGSBEHOV 

2016 



BOSETTINGSKLARE 
I MOTTAK PR. 
01.01.2016 

 
4 000 

INNVILGEDE 
VEDTAK I 2016 
(UDI og UNE) 

 
11 000 

OVERFØRINGS
-FLYKTNINGER 

I 2016 
 

3 000 

BOSETTINGSBEHOV 
2016 

 
18 000 



BOSETTINGSKLARE 
I MOTTAK PR. 
01.01.2017 

 
3 000 

INNVILGEDE 
VEDTAK I 2017 
(UDI og UNE) 

 
15 000 

OVERFØRINGS
-FLYKTNINGER 

I 2017 
 

3 000 

FORELØPIG PLANTALL 
2017 

 
21 000 
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Antall innvilgelse pr. måned i 2016 – 
foreløpig prognose 

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Des. 

Antall 326 370 617 617 658 946 905 905 905 1398 1481 1382 
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- Antall innvilgelser i UDI som gir grunnlag for bosetting: 10 510 
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Antall vedtak med innvilgelse pr. 
måned i 2017 av UDI 

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Des. 

Antall 1369 1442 1854 1166 1280 1581 1525 1258 2128 1957 1872 1328 

0

500

1000

1500

2000

2500

- Antall innvilgelser i UDI som gir grunnlag for bosetting: 18 760 
  Foreløpig prognose som er basert på videreføring av samme 

ressursnivå i 2017 som foreslått for 2016   



Den største utfordringen 

• Enslige mindreårige flyktninger (EM) 
• barn som kommer til landet uten foreldre 
• IMDi spør kommuner om bosettingsplasser til alle EM 
• Bufetat bosetter EM under 15 år 
• IMDi bosetter EM fra 15-17år 

 
 
• Stor økning i antall enslige mindreårige som skal bosettes i 

2016 
 
• Behov for at kommunene raskt bygger opp kapasiteten  
 
• Stort behov for mange nye EM-kommuner 

 
• Behov for at kommuner som allerede bosetter EM tar i mot 

flere 

16.12.2015 •  

13 



BOSETTINGSKLARE 
I MOTTAK PR. 
01.01.2016 

 
700 

INNVILGEDE 
VEDTAK I 2016 

(UDI) 
 

3 727 

OVERFØRINGS
-FLYKTNINGER 

I 2016 
 

20 

BOSETTINGSBEHOV 
ENSLIGE MINDREÅRIGE 

2016 
 

≈4 400 



BOSETTINGSKLARE 
I MOTTAK PR. 
01.01.2017 

 
1 500 

INNVILGEDE 
VEDTAK I 2017 

(UDI) 
 

5 550 

OVERFØRINGS
-FLYKTNINGER 

I 2017 
 

20 

FORELØPIG PLANTALL 
ENSLIGE MINDREÅRIGE 

2017 
 

≈7 000 
* Forutsetning om 2 900 bosatte i 2016.  



Ankomster 2007-2015 

Side  16 

enslige mindreårige 



Trenger mange på EM-laget 
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• Av 18000 bosettinger i 2016 – 4400 enslige mindreårige 
 
• Av disse ca. 20 % under 15 år  
 
• I 2015 har vi hatt 11 EM-kommuner i Agder og Telemark 
 
• I 2016 har vi bedt 34 kommuner bosette EM 
 

• IMDi Sør: bedt om 570 plasser 
for 2016 i Agder og Telemark 

• Aust-Agder: bedt om 165 
plasser (30 i 2015) 

 
Afghanistan 
Eritrea  
Syria 
  



Prioriteres 

• Bosettingsmål: 3 måneder etter 
vedtak om opphold 

 
• UDI prioriterer saksbehandling til 

enslige mindreårige flyktninger 
 

• Nødvendig at kommunene også vil 
prioritere denne gruppen 
 

• Hva gjør lang ventetid i mottak 
med de unge?  
 

• 700 bosettingsklare i mottak 
1.1.16 
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Risør er en forberedt EM-kommune 

• IMDi ba tidligere i år om å omgjøre 5 ordinære plasser til 
enslige mindreårige-plasser 
 

• Ja til å ta i mot flere – men i 2016 
 

• Dere er forberedt på det som kommer 
 

• Planlagt for økning høsten 2015 
 

• Viser at kvalitet er viktig for kommunen 
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Risør – solid bosettingskommune 

• Risør viktig bosettingskommune – det har dere vist over tid 
 

• ERFARING 
identitet som en raus kommune som bosetter og 
kvalifiserer flyktninger 
 

• KOMPETANSE OG OMSTILLINGSEVNE 
dyktig tjenesteapparat med NAV, VIRK og EM-avdeling i 
førersetet 
 

• VILJE 
politikere og administrasjon som vil at Risør skal være en 
kommune som bidrar til å løse en viktig 
samfunnsutfordring 
 

 
 

 
 
Vilje og kompetanse 
 
Gode krefter som spiller på samme lag! 
 
Evne til evaluering og omstilling 
 
NAV 
 
VIRK 
 
Enslige mindreårige flyktninger - erfaring 
 
Frivilligheten 
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Resultatutvikling introduksjonsordningen 
 - hvordan går det med kvalifiseringen? 
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Viktige stikkord  
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Budsjett- 
styring 

Kompe- 
tanse 



Barn som kommer alene til Norge 

1 Barn som kommer alene til Norge / 14.12.2015 

Ellen Ølness Nadim 

Regiondirektør, Bufetat, Region sør 



2 Barn som kommer alene til Norge / 14.12.2015 

STORE ENDRINGER I ANKOMSTTALL OVER TID 

Antall ankomster er et 

område vi ikke kan styre. 

Vekst fra våren 2014, 

men kraftig vekst fra mai 

2015. 

Aldri vært på et høyere 

antall enslige 

mindreårige enn vi er på 

i dag. 

Forventer rundt 1000 

ankomster i år 

--- Prognoser 
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HVEM ER BARNA? 

Flest gutter fra Afghanistan 

Noen ankomster fra Eritrea, 

Syria og Somalia. 
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Antall ankomne barn under 15 år i 2014 og 

pr. 26/09/15 etter nasjonalitet 
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HVEM ER BARNA? 

GJENNOMSNITTLIG ALDER 

VED ANKOMST: 13,5 ÅR 

Eldst: 17 år 
(eldre søsken)  

Yngst: 9 år 

KJØNNSFORDELING 

Jenter: 14 

(1,8%)  
Gutter: 766  
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HVORFOR REISER BARN ALENE? 
Sammensatte årsaker: 

 Både sikkerhetsmessige og sosioøkonomiske forhold 

 Fattigdom, sikkerhetssituasjon, ønske om en bedre fremtid og 

utdannelse 

 Noen reiser er planlagte, andre er blitt kastet ut i fluktsituasjon 

 Noen forsvinner fra foreldrene underveis  

 Noen kommer alene fordi økonomien kun tillater at en i familien kan 

reise 
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REISEN TIL NORGE 

Risikofylt 

Menneskesmugling 

 Hjelp til å krysse grenser illegalt 

 Enslige mindreårige i en særlig 

sårbar situasjon 

 Utsatt for overgrep og tvang 

 Blir adskilt fra familie/venner 

underveis 

 Gjeld 

 Reisen gjør at barna ofte er 

selvstendige i forhold til alder 

Barnas opplevelser:  

 

FRYKT    USIKKERHET  SORG   

BEKYMRING   KULDE   

TRETTHET   SULT  ENSOMHET 
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Enslige mindreårige asylsøkere:  

Heterogen gruppe 

Ulike land, 

folkegrupper, religioner, 

kulturer, tradisjoner og 

språk 

 

Ulike regioner i eget 

land – rural og urban 

 

Ulike og individuelle 

behov 

 

Ulik sosial og 

økonomisk bakgrunn 
Ulike tilknytningsmønstre 

og relasjonelle erfaring 

Gutter og jenter 

av ulik alder 

Ulik skolegang, 

kunnskaper og 

ressurser 



Si

de  
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LIK LIVSSITUASJON: 

 

STATUS SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE 

Usikkerhet om fremtiden: 

 Utrygghet 

 Uforutsigbarhet 

 Å bære på hemmeligheter 

 Konsekvenser for psykisk helse 

 

Er i et fremmed land med fremmed språk og kultur 

Uten nære omsorgspersoner 

Alle trenger beskyttelse, omsorg, trygghet og oppfølging. 
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BUFETATS OPPDRAG –  
ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OG FLYKTNINGER 

Tre hovedoppgaver: 

1. Omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere 
under 15 år – drift og oppfølging 

2. Bosetting av barn som får oppholdstillatelse 

3. Forvaltning av refusjonsordningen 

9 



Bufetat region har ansvar for 4 statlige og over 30 private 

omsorgssentre  

 Opplæring, oppfølging og veiledning av omsorgssentre 

 Kartlegging som grunnlag for oppfølging og bosetting 

 Oppfølgingsvedtak og oppfølging av barn 
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Barnet skal få god omsorg og trygghet og få den oppfølging og behandling det 

har behov for jf bvl§ 5A-2.  

1. Omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere 
under 15 år – drift og oppfølging 
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HVERDAGEN PÅ OMSORGSSENTRENE 

 Skole, fritidsaktiviteter og  inkludering i lokalsamfunnet. 

 Felles aktiviteter med barn fra lokalsamfunnet og omsorgssenteret. 

 En hverdag som er så nær en vanlig familie som mulig.  

 Ansatte er med på foreldremøter på skolen, stiller på dugnad og heier 

på barna under fotballkamper. 

 Barna blir godt ivaretatt, men ingen barn bør bo lenge under midlertidig 

omsorg. Viktig med rask bosetting i en kommune  

 

Evaluering viser at barna i all hovedsak opplever det som trygt og godt å bo på 

omsorgssenteret og at de blir godt ivaretatt på de fleste områder. (Deloitte 2014) 

1. Omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere 
under 15 år – drift og oppfølging 
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BARNAS UTFORDRINGER OG BEHOV 

 Barn med ingen eller lite skolebakgrunn = ekstra utfordringer på skolen og 

behov for mye oppfølging og leksehjelp. 

 Barna er preget av savn av familie. En del har symptomer på traumer og har 

dårlig søvn.  

 Bærer på store hemmeligheter knyttet til sin historie og flukten til Norge.  

 Bakgrunn fra land med kollektivistisk kultur og en annen type 

barneoppdragelse hvor friheten er stor når de er små for å så ha strammere 

tøyler i ungdomsårene.  

 

1. Omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere 
under 15 år – drift og oppfølging 
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Overordnet mål: Barn under 15 år som har fått innvilget 

opphold i landet skal bli bosatt i rett kommune, med rett tiltak 

og til rett tid.  

Dette betyr en kommune som: 

 I størst mulig grad ivaretar barnets omsorgs- og hjelpebehov 

 Tar hensyn til barnets slektsforhold og nettverk  

 Er tilpasset barnets alder.  

 

I rett tid betyr innen tre måneder etter vedtak om opphold er fattet, jfr. 

St.melding nr. 17 (2000-2001). 

Regional oppgave: Bufetats fem regioner har ansvar for å bosette enslige 

mindreårige flyktninger.   

2. Bosetting av barn som får oppholdstillatelse 
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Over 90 prosent av enslige mindreårige asylsøkere under 15 år får vedtak om opphold i 

Norge og skal bosettes i en kommune.  

De fleste blir plassert i døgnbemannet bofelleskap med 3-6 barn. De yngste barna 

plasseres hovedsakelig i fosterhjem. 

Mål om bosetting i en kommune er tre måneder etter vedtak om opphold fra UDI er fattet.  

Ventetid fra vedtak om opphold til bosetting er (pr. uke 49) 4,2  måneder, og økende. 

127  EMA under 15 år bosatt i til sammen rundt 40 kommuner så langt i år. 

 

Med den store økningen vi nå har i ankomster, er Bufetat bekymret for at disse 

barna blir værende for lenge på omsorgssentrene. 

2. Bosetting av barn som får oppholdstillatelse 

Bufetat har ansvaret for å bosette de enslige mindreårige under 15 år som får innvilget 

oppholdstillatelse.  

 

IMDi anmoder kommunene om vedtaksplasser til enslige mindreårige asylsøkere, og har ansvaret 

for å bosette de mellom 15 og 18 år. 
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KOMMUNENS ANSVAR - REGULERING I LOV 

OM BARNEVERNTJENESTER 

 Loven gjelder for alle barn i Norge, uavhengig av asylsøkerstatus og 

statsborgerskap. 

 Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv Q-06/2010 

beskriver kommunens ansvar for enslige mindreårige asylsøkere og 

flyktninger. 

Kommunens ansvar: 

 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere. (§ 3-4) 

 Hjelpetiltak for barn og barnefamilier(§4-4)  

 Oppfølging av hjelpetiltak(§ 4-5)   

 

 

2. Bosetting av barn som får oppholdstillatelse 
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BOTILTAK EGNET FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE  
UNDER 15 ÅR 

Det er i hovedsak to ulike botiltak som benyttes til denne barnegruppen 

80-90 % av enslige mindreårige under 15 år bosettes i bofellesskap  

10-20 % bosettes i fosterhjem (hos slekt eller ordinært) 

De fleste kommuner hjemler bosettingen av barna som et hjelpetiltak etter 

barnevernloven § 4-4 

2. Bosetting av barn som får oppholdstillatelse 

Bofellesskap = 3-6 ungdommer som bor sammen i et døgnkontinuerlig 

bemannet tiltak, med tett oppfølging 

 

Fosterhjem = Ordinært/forsterket fosterhjem 

 

Slektsfosterhjem 
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BOSETTING NASJONALT PER TILTAK I BUFETAT 

Minst 20% av barna har behov for 

fosterhjem 

Flere har behov for små bofellesskap 

med veldig tett oppfølging grunnet 

særskilte behov 

2. Bosetting av barn som får oppholdstillatelse 

Antall barn bosatt per tiltak  
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Pr. uke 49 

Bosatte 127 

Bosettingsklare 121 
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SÆRSKILT OM FOSTERHJEM – 

BOSETTINGSPROSESS OG ANSVAR 

1. Bosetting – å finne kommune til barnet 

Barn som trenger fosterhjem bosettes på samme måte som andre 

barn: 

 Anonymisert forespørsel om bosetting til kommunen (med anbefaling av tiltak) 

 Kommunen tar stilling til om den skal bosette barnet 

 Utsøkingsbrev sendes kommunen, vedlagt kartlegging 

 

 

2. Bosetting av barn som får oppholdstillatelse 
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SÆRSKILT OM FOSTERHJEM – 

BOSETTINGSPROSESS OG ANSVAR 

2. Fosterhjem – å finne tiltak til barnet 

Kommunen sender søknad om fosterhjem til Bufetats fosterhjemstjeneste 

Bufetats fosterhjemstjeneste har ansvar for rekruttering, opplæring (PRIDE) og 

formidling av fosterhjem 

Kommunen har ansvar for godkjenning av fosterhjemmet for det enkelte barn 

3. Etter bosetting 

Kommunen: godtgjørelse, oppfølging og individuell veiledning av fosterhjemmet 

Bufetat: refusjon av utgifter og gruppeveiledning det første året etter plassering 

 

 

2. Bosetting av barn som får oppholdstillatelse 



SÆRSKILT OM FOSTERHJEM – BOSETTINGSPROSESS OG ANSVAR 

 

2.A Fosterhjem – å finne tiltak til barnet, barnet har fått tildelt en kommune 

– Kommunen sender søknad om fosterhjem til Bufetats fosterhjemstjeneste 

– Bufetats fosterhjemstjeneste har ansvar for rekruttering, opplæring (PRIDE) og formidling av fosterhjem 

– Kommunen har ansvar for godkjenning av fosterhjemmet for det enkelte barn 

 

2. B Fosterhjem – å finne tiltak til barnet.  Barnet har ikke fått tildelt kommune, egnet 
fosterhjem kan være bestemmende for hvor i landet barnet bør bo 

– Bufetats fosterhjemtjenester finner egnet fosterhjem til konkret barn og henvender seg deretter til 
kommunen der fosterhjemmet ligger for å undersøke om barnet kan flytte til kommunen 

– Kommunen har ansvar for godkjenning av fosterhjemmet for det enkelte barn 

 

3. Etter bosetting 

– Kommunen: godtgjørelse, oppfølging og individuell veiledning av fosterhjemmet 

– Bufetat: refusjon av utgifter og gruppeveiledning det første året etter plassering 

Barn som kommer alene til Norge / 14.12.2015 

2. Bosetting av barn som får oppholdstillatelse 

21 
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Målet med en plassering kan være at: 

 Barnet eller ungdommen skal hjelpes til å få en så god integrering i det 
norske samfunnet som mulig. 

 Barnet eller ungdommen skal bo i fosterhjemmet til de mestrer å stå på 
egne ben. 

 Gi daglig omsorg innenfor forutsigbare og trygge rammer. Involverer 
seg i barnet/ ungdommens liv. 

 Fosterhjemmet skal tilstrebe å skape tilhørighet og tilknytning mellom 
familien og barnet/ungdommen. 

 Jobbe små skritt av gangen, - ”vi flytter singel, ikke fjell”. 

 

 

Å LEVE I ET FOSTERHJEM: 
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HVA KAN VI TILBY KOMMUNENE 

2. Bosetting av barn som får oppholdstillatelse 

Refusjon av utgifter til 
barneverntiltak  

Råd og veiledning i 
etablering av botilbud 

Råd og veiledning om 
målgruppe 

Grundig kartlegging og 
anbefaling av botiltak for 
det enkelte barnet 

Rekruttering, opplæring og 
gruppeveiledning av 
fosterhjem 

Forsterkning av fosterhjem 
ved behov 

Bistand i barnevernfaglige 
spørsmål ved behov etter 
bosetting 

Familieråd som metode for 
å finne fosterhjem (for 
barn som har slekt eller 
nettverk i Norge) 
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HVA ØNSKER VI AV KOMMUNENE? 

Flere bosetter enslige mindreårige flyktninger under 15 år 

Flere kommuner bosetter de yngste barna - de som trenger fosterhjem 

Flere kommuner har tiltaksvifte ved bosetting: 

Døgnbemannet bofellesskap med tett oppfølging 

Ordinært fosterhjem 

Slektsfosterhjem i egen eller en annen kommune 

Små bofellesskap for barn med særskilte oppfølgingsbehov 

At barnas omsorgs- og oppfølgingsbehov vurderes fortløpende etter 

bosetting, og tilbudet tilpasses dette behovet 

 

 

2. Bosetting av barn som får oppholdstillatelse 
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KOMMUNALE TILSKUDD 

Kommuner som bosetter enslige mindreårige mottar ulike tilskudd:  

 

 

2. Bosetting av barn som får oppholdstillatelse 

Integreringstilskudd  

 
Utbetales over fem år. (IMDI) 

 

 

Særskilt kommunalt tilskudd  

 

Ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. 

Dette tilskuddet utbetales hvert år til og med det året 

flyktningen fyller 20 år.  

(IMDI) 

Ekstratilskudd  

 
I 2015 vil kommunene i tillegg til ordinære 

tilskudd kunne motta ekstratilskudd for 

bosetting av flyktninger i 2015.  

(IMDI) 

 

Refusjon  

 
I tillegg refunderer Bufetat 80 prosent av 

refunderbare utgifter til kommunale barneverntiltak  

til barnet fyller 20 år. Slike tiltak kan for eksempel 

være fosterhjem eller bofellesskap 

 

http://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/ema/Refusjon_av_kommunale_utgifter/
http://www.bufdir.no/Barnevern/Fagstotte/ema/Refusjon_av_kommunale_utgifter/
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REFUSJON AV UTGIFTER TIL KOMMUNALE 
BARNEVERNTILTAK FOR ENSLIGE MINDREÅRIGE 

Rundskriv Q-05/2015 fra 1. april 2015 

Mål: rask bosetting/ nødvendig hjelp og omsorg til rett tid for de som trenger det 

• Utbetales til og med den måneden den enslige mindreårige fyller 20 år 

• gjelder for barneverntiltak etter barnevernlovens §§ 4-4, 4-6, 4-8 og 4-12 

• 2015: 80 % av driftsutgifter som overstiger den kommunale egenandelen og som 

ikke dekkes av andre tilskudd 

Egenandel 2015: 

• Kommunale barneverntiltak: kr 16 600,- 

• Barneverninstitusjoner: kr 32 500,- 

3. Forvaltning av refusjonsordningen 
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3. Forvaltning av refusjonsordningen 

BUFETATS SAMARBEID MED IMDI 
 

 Jevnlige samarbeidsmøter 

 Felles planlegging av kommunedialog 

 Delta i anmodningsmøter for utvalgte kommuner 

 Samarbeid om kommunikasjonstiltak 



NYE EMA-ANSLAG FRA UDI 

 
Rundt 1 000 barn under 15 år i år 

 

REKORDMANGE ANKOMSTER 

  
 40 – 50 ankomster i uka i oktober 

 Nesten ingen bosettinger 

 Kritisk at barna blir bosatt så raskt som 

mulig 

 

Barn som kommer alene til Norge / 14.12.2015 
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Rask bosettig er 
god integrering 

 
Barna kan bli 

gode ressurser i 
lokalmiljøet 



Enslige mindreårige 

Barneverntjenestens rolle 



Status 

• Stort behov for 
bosetting av enslig 
mindreårige barn i 
kommunene  

• Så fort som mulig. 

• Så mange som mulig. 

• Nytt barnevernkontor 
fra 01.01.16. 

• Mange ting skal på plass 
de første ukene.  

• Ny medarbeider for 
enslig mindreårige fra 
01.01.16.  

 



Barnverntjenestens rolle 

• Kort undersøkelse 

• Vedtak og tiltaksplan  

• Individuell plan for hvert barn.  

• Evalueringer underveis 

• Den daglige oppfølgingene ligger utenfor 
barnevernet.    



Kapasitet 

• Pr. i dag 14 enslige mindreårige.  

• Gjerstad har vedtatt å ta imot 7 barn i 2016. 

• Barneverntjenesten kan følge opp: 

– Dersom flere årsverk tilføres. 

– Dersom en får noe tid til forberedelser.  



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Forespørsel om å øke antall bosatte og 

omgjøre vedtaksplasser for ordinær bosetting 

av flyktninger til enslige mindreårige 

BOSETTING AV FLYKTNINGER  

2016 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Begrepsavklaring  

• Mottak – mennesker som søker om beskyttelse i 

Norge, har en lovfestet rett til et sted å bo mens de 

venter på at søknaden deres blir behandlet. Det er 

UDI som har ansvar for at de har et botilbud.   

   (ankomstsenter, akuttplasser, transittmottak,      

    omsorgssenter (< 15 år), ordinære mottak) 

 

• Bosetting – flyktninger som har fått opphold i 

Norge skal bosettes i en kommune. IMDi har 

ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune. 

 

 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Organisering av bosettingsarbeidet  

• Rådmannens mandat: «finne ut om dagens 

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

flyktninger, evt forslag til endring» 

 

• Utredningsarbeid avsluttet og rapport foreligger 

 

• Politisk behandling i januar 2016 

 

• 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 

 Forespørselen fra IMDi for 2016 

 

• Bosette 40 totalt, herav 20 EM     

og 5 av disse under 15 år  
 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

 Rådmannens innstilling 

 

• Bosette inntil 40, herav inntil 15 

EM og 5 av disse under 15 år  
 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Status for 2015 

• Vedtak mai -15: bosette 35 flyktninger 

herav 5 EM. 

 

• Bosetting EM:  Har nå bosatt 4 

 

• NAV: Har nå bosatt  30 + 9 familiegjenforente  

   

 



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 

«Enslig mindreårige» 

BLIR DE HER?  

Av 26 bosatt siden 2010, bor fortsatt 19 i 

Risør kommune 

 

HVORDAN GÅR DET MED DE? 
Gr.skole/

VIRK 

V. 

gående 

skole 

Lærling I Jobb NAV 

12 8 1 4 1 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

«Enslig mindreårige» 

I femårsperioden ved dagens vedtak, 

rådmannens forslag, IMDi sin 

anmodning: 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

Dagens 20 20 20 20 20 

Rådmann 30 40 50 60 70 

IMDI 35 55 75 95 115 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

«Enslig mindreårige» 

styrker som gjør at vi «tredobler» 

Alle må ta i et tak – tillit fra IMDi 

Kommunen står samlet  

Bygd opp erfaringer – «det vi er gode på» 

Jobbet systematisk med kompetanse 

innenfor traumebevisst omsorg 

Tegn på interesse blant søkere 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

«Enslig mindreårige» 

ikke anmodning fullt ut  

Totalt en firedobling i 2018  

Totale utfordringer for tjenester i 

kommunen og i Risørsamfunnet.   

Fortsette «det vi er gode på», ikke vokse så 

fort at kvaliteten svekkes og ting bryter 

sammen 

Yngre barn – lenger løp – begrense til 5 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Vi vokser fremdeles, det gir oss noen 

utfordringer 

VIRK 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Elevtallet pr. desember 15 

• Fra 100 elever for to år siden til 195 nå i 

desember 

• Fra januar venter vi 15 bosatte elever, 

noen betalingselever og 66 nye inn fra 

Risør mottak 

• Vi har 60 på venteliste nå,  tallet vil stige 

noe i løpet av desember 

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Hva betyr dette for VIRK? 

• 3 nye mottaksklasser, med skiftordning 

for å utnytte klasserommene vi har 

• Økt utfordring på språkpraksisplasser for 

de bosatte 

• Flere kandidater aktuelle for grunnskole 

etter hvert 

• Enslige mindreårige blir grunnskoleelever 

• Nyansettelser av lærere og inspektør  

 



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Har vi plass? 

• Desentralisert undervisning i Gjerstad, 

enslige mindreårige asylsøkere 

• Leier ekstra klasserom på Risør 

videregående, også etter sommeren 

• Undervisning i skift 

• Behov for arbeidsplasser for lærere, løses 

ved kontorbrakker  



RISØR KOMMUNE 

Vi skal vokse 

- gjennom kunnskap, regional utvikling og attraktivitet 

Utfordringer 

• Alle våre kommuner bosetter flere, VIRK 

har ansvar for opplæring for tre 

kommuner nå 

• Viktig å være en skole 

• Flere asylplasser vil kreve større skole 

• Brakker må være midlertidig løsning 

• Klarer vi å skaffe ansatte med god 

kompetanse framover? 
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