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Fordeling av vertskommunetilskudd 2014 Rognan mottak
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Fordeling av integreringstilskuddet flyktningetjenesten - 2014

2013/12
Unntatt fra
off.het Legges
frem i møtet
hvis nødvendig

2013/715

1

2013/1065

2-3

2012/1073

Orienteringer:
Kl. 0930 - Orientering om ungdomsarbeid v/Paul Gunnar Jansen og Trond Loge. Denne
orientering foregår i Rognan ungdomsklubbens lokaler frem til kl. 1030
Oppmøte/avgang fra rådhuset kl. 0930.
Kl. 1030 Orientering vedr. enhet helse og familie på formannskapssalen der møtet fortsetter.

Rognan, 23.10.13
Lindis Pettersen
Leder

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2013/12

Saksbehandler: Christin Kristensen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
44/13

Møtedato
28.10.2013

Eksp. til:

Referater/orienteringer - levekårsutvalget 28.10.13
Foreliggende dokumenter:
Orienteringer:
Kl. 0930 - Orientering om ungdomsarbeid v/Paul Gunnar Jansen og Trond Loge. Denne
orientering foregår i Rognan ungdomsklubbens lokaler frem til kl. 1030
Kl. 1030 Orientering vedr. enhet helse og familie på formannskapssalen.
Rådmannens innstilling
Orienteringer tas til informasjon.

Saltdal kommune

Arkiv:

A29

Arkivsaksnr:

2013/715

Saksbehandler: Kristian Øse

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
45/13

Møtedato
28.10.2013

Eksp. til:

Klage på vedtak om skoleplass
Foreliggende dokumenter:
-Ankebrev angående avslag av skoleplass. (unntatt offentlighet)
-Legeattest far. (Unntatt offentlighet)
-Legeattest mor. (Unntatt offentlighet)
Sakens bakgrunn:
Til forrige møte søkte et foreldrepar om at deres datter kunne begynne på
Rognan barneskole fra neste skoleår selv om deres bosted tilsa Røkland skole. Ut fra søknadens
fyldighet, opplysninger, avslo Levekårsutvalget søknaden. Foreldre har i ettertid anket
avgjørelsen, og klagebrevet inneholder nye opplysninger.
Vurdering:
Klagebrevet inneholder nye opplysninger som tilsier at en bør ta hensyn til barnets totale
situasjon samtidig som det vil være en lette for foreldrene ut fra et helsesynspunkt.
Rådmannens innstilling:
Det vises til sak 36/13 pr. 16/9-13 der Levekårsutvalget avslår søknaden.
Med bakgrunn i klagebrev tas klagen til følge, og eleven får begynne på Rognan barneskole
fra skolestart 2014/15.

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2013/1065

Saksbehandler: Mary-Ann Meisler

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
46/13

Møtedato
28.10.2013

Eksp. til:

Fordeling av vertskommunetilskudd 2014 - Rognan mottak
Foreliggende dokumenter:
- Levekårsutvalgssak 33/12: Fordeling av vertskommunetilskudd for 2013 – Rognan
mottak.
- Skriv fra UDI av 09.01.2013: Vertskommunetilskudd 2013 – Rognan mottak
Sakens bakgrunn
Saltdal kommune er nå vertskommune for et ordinært asylmottak med 213 plasser. Mottak for
enslige mindreårige ble lagt ned i 01.05.2011.
Satsene for vertskommunetilskuddet for 2013 er som følger:
- Grunnsats for kommune med mottak kr 462 070,- Sats for ordinær mottakplass kr 4 955,Utbetalingen for 2013 for Rognan mottak er kr 1 517 485,- og utbetales på forskudd kvartalsvis
med kr 379 371,25. Dette under forutsetningen at avtalen ikke endres når det gjelder antall
mottaksplasser.
Vurdering
Foreløpig er det ikke mulig å forutsi nøyaktig vertskommunetilskudd for 2014, men som
grunnlag til fordeling av vertskommunetilskuddet for 2014, kan en ta utgangspunkt i tilskuddet
for 2013 med litt økning, anslått til 1 530 000 kr. Eksakt tilskudd vil først være kjent på nyåret
2014. Dog må en være forberedt på endringer i forhold til antall mottaksplasser. Det bør av den
grunn være en reserve for kostnader knyttet til omstilling i forbindelse med endring av antall
mottaksplasser og eventuell nedlegging.
Av faste stillinger knyttet til asylmottaket som dekkes av vertskommunetilskuddet er det nå hel
stilling som helsesøster. 15.05.2013 ble det avholdt et møte mellom Saltdal kommune og Hero
mottak i forbindelse med utlysning av stillingen. Hero har hittil dekket 50 % av denne stillingen,

men var nå innstilt på at Saltdal kommune skulle ha arbeidsgiveransvaret og dekke stillingen
fullt ut av det vertskommunetilskuddet kommunen får og som skal gå bl.a. til denne tjenesten.
Det er i hovedsak Helse og familie som har oppgaver knyttet til asylmottaket, herunder
legetjeneste, helsestasjon, jordmortjeneste og veiledning psykiatri. Selv om helsesøster ved
mottaket gjør en god jobb ved mottaket, så ser en at oppgavene knyttet til legetjeneste,
helsestasjon og jordmortjeneste er omfattende. I tillegg er det oftest behov for tolk knyttet til
tjenesten noe som også skal dekkes av vertskommunetilskuddet.
Undervisningen ved Røkland skole, både for grunnskoleelever fra mottaket og voksne
asylsøkere og flyktninger (de som har fått opphold), dekkes av annet tilskudd fra Fylkesmannen.
Også her gis tilskuddet i forhold til antall elever, og det er ikke alltid mulighet til å tilpasse
undervisningspersonell i forhold til svingninger i antall elever. For grunnskoleelevene er det
også behov for tolk i forbindelse med oppstart og ved konferansetimer. Ved Røkland skole
har grunnskoleelever fra mottaket fått gratis SFO-plass, dette som et ledd innen sosialisering,
integrering og styrking av norskkunnskapene.
Biblioteket er flittig brukt av beboerne på mottaket og deler av vertskommunetilskuddet har vært
tilført kultur for styrking/tilrettelegging bibliotek.
Vergemålsreformen trådte i kraft 1. juli 2013 og overformynderiene i kommunene er overført til
Fylkesmannen. Dermed er det ikke behov for å avsette noe på kommunalt nivå til underårige i
mottaket.
På denne bakgrunn foreslås følgende fordeling til enhetene som kompensasjon for oppgaver
knyttet til asylmottaket for 2014:
Helse og familie:
1 stilling helsesøster:
Styrking legetjenester, helsestasjon, jordmor og
veiledning psykiatri
Tolkeutgifter, materiell/lab

kr 670 000,kr 400 000
kr 150 000,-

Kultur:
Styrking/tilrettelegging bibliotek

kr 45 000,-

Røkland skole:
SFO grunnskoleelever og svingninger i antall elever

kr 45 000,-

Sentraladministrasjonen:
Overordnede kostnader, beredskap for
uforutsette hendelser.
Sum

kr 220 000
kr 1 530 000,-

Dersom avtalen vedr antall mottaksplasser endres, må kompensasjonen for de ulike kommunale
tjenestene justeres i forhold til endringene.
Rådmannens innstilling:
Vertskommunetilskuddet for 2014 for Rognan mottak fordeles slik:
Helse og familie:
1 stilling helsesøster:
kr 670 000,-

Styrking legetjenester, helsestasjon, jordmor og
veiledning psykiatri
Tolkeutgifter, materiell/lab

kr 400 000
kr 150 000,-

Kultur:
Styrking/tilrettelegging bibliotek

kr 45 000,-

Røkland skole:
SFO grunnskoleelever og svingninger i antall elever

kr 45 000,-

Sentraladministrasjonen:
Overordnede kostnader, beredskap for
uforutsette hendelser.
Sum

kr 220 000
kr 1 530 000,-

Dersom avtalen vedr antall mottaksplasser endres, må kompensasjonen for de ulike kommunale
tjenestene justeres i forhold til endringene.

Saltdal kommune

Arkiv:
Arkivsaksnr:

2012/1073

Saksbehandler: Lillian Johansen

Saksfremlegg
Utvalg
Levekårsutvalg
Sign.

Utvalgssak
47/13

Møtedato
28.10.2013

Eksp. til:

Fordeling av integreringstilskuddet - flyktningetjenesten - 2014
Foreliggende dokumenter:
- Skriv fra Fylkesmannen i Nordland dat. 30.07.13 vedr. anmodning om bosetting av
flyktninger i kommunene i Nordland.
Sakens bakgrunn:
Saltdal kommune får integreringstilskudd i 2013 for 45 personer.
Satsene for integreringstilskuddet er som følger:
År 1(2013)
kr 165.000 voksen
« 145.000 barn
« 215.000 enslig voksen
« 165.000 enslig mindreårig
År 2(2012)
År 3(2011
År 4(2010)
År 5(2009)

kr 166.800
kr 135.000
kr 80.000
kr 70.000

Utbetaling av integreringstilskudd for 2013 vil være ca. 5.800.000.
Vurdering:
Integreringstilskuddet for 2014 vil beløpe seg til ca. 7.500.000. Dette under forutsetning av at vi
bosetter 15 personer i løpet av 2014, samt at det ikke blir sekundærflyttinger innenfor 5årsperioden som vi får integreringstilskudd for. Integreringstilskuddet dekker alt som har med
drift av flyktningetjenesten. Eksempelvis livsopphold og introduksjonslønn for flyktningene,
lønn til ansatte ved flyktningkontoret, samt lønn til 50% saksbehandler ved NAV, 40%
helsesøsterstilling og 100% prosjektstilling programrådgiver.

Alle kommuner som bosetter flyktninger er lovpålagt å ha introduksjonsprogram. Disse har rett
på individuell opplæring og oppfølging. Alle som deltar i introduksjonsprogrammet mottar
introduksjonslønn som pr. d.d. er kr 170.490,- pr. år.
Flyktningetjenesten dekker alle tolkeutgifter for de forskjellige enheter i kommunen, dette være
seg NAV, skole, barnehage, helse etc.
Flyktninger som innenfor 5-årsperioden har behov for økonomisk sosialhjelp får dette dekket av
integreringstilskuddet. Også alle utgifter til bosetting/etablering dekkes av
integreringstilskuddet.
Integrerings/velferdstiltak blir brukt til diverse turer/ekskursjoner, kvinne/ungdomsgruppe, samt
tilskudd til sertifikat.
Flyktningetjenesten dekker kurs som er relevant for de som i kommunen jobber med
flyktninger. Flyktningetjenesten har egen bil i forbindelse med at en har mange hjemmebesøk,
kjøring til helsesenter, sykehus, Røkland Voksenopplæring. folkeregister etc., samt mange andre
gjøremål i den daglige driften.
Hvis en får sekundærflytting innenfor 5-årsperioden må Saltdal kommune overføre deler av
integreringstilskuddet til den kommunen som flyktningen flyttet til.
Husleie/strøm til leiligheter/hus i påvente av bosetting dekkes også av integreringstilskuddet.
Imidlertid har Formannskapet innstilt på å bosette 15 flyktninger. Hvis dette blir vedtatt i
kommunestyret vil enkelte poster, eksempelvis introlønn og økonomisk sosialhjelp bli forhøyet.
Rådmannens innstilling
Følgende fordeling av integreringstilskuddet for 2014 ut fra bosetting av 10 flyktninger
fastsettes:
Faste stillinger
Herunder ½ stilling saksbehandler NAV
kr 1.600.000
Prosjektstilling programveileder
kr 600.000
Introduksjonslønn
kr 2.000.000
Velferdstiltak brukere
kr
60.000
Tolkeutgifter
kr
30.000
Kursavgifter/opphold
kr
40.000
Drivstoff/rekvisita
kr
20.000
kr. 4.350.000
Internkjøp
40% helsesøster
kr 225.000
Overføring Rognan barnehage
kr. 50.000
kr 275.000
Overføring andre kommuner
Bidrag sosialhjelp
Husleie/strøm

kr 100.000
kr 500.000
kr 30.000
kr.

630.000

Diverse
Telefonutgifter
Kontormateriell
Støttekontakt
Faglitteratur
Forsikring/årsavgift
Uforutsette utgifter
Forhøyede kostnader

kr 545.000

Sum fordelt

kr 5.800.000

