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Bakgrunn
Trysil kommune har vedtak for 2017-2018 om å ha 7, men en åpning for opptil10 plasser for
enslige mindreårige asylsøkere (ved den såkalte EM-avdelingen, som i ny struktur ligger i
enheten for familie).
EM-avdelingen har i dag 10 enslige mindreårige boende i henholdsvis Lundeveien 10, Liavegen
39 og ute på hybel (2 av de 10). I tråd med faglige vurderinger flyttet 27.09.18 ytterligere to av
ungdommene ut av Lundeveien og inn i hybler for å øve seg på et mer selvstendig liv. Det ble
derved frigjort to rom inne på hoved-boligen i Lundeveien 10.
På bakgrunn av dette vil det være kapasitet til å kunne ta i mot to nye ungdommer i
inneværende år, uten at dette i noen nevneverdig grad vil påvirke de faglige/personellmessige
forhold og i meget liten grad de utgifts- rammer som vi har i dag. EM-avdelingen har mottatt en
telefonisk henvendelse fra IMDI med en forespørsel om å kunne bosette to nye ungdommer i
2018.
For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at i 2019 vil 6 av våre ungdommer fylle 20 år, og
skal da ut av bofellesskapet/ordningen. Som også er kjent fra media er det på grunn av
nedgangen i enslige mindreårige asylsøkere i landet (og en slik prognose gjelder også for 2019)
bare et begrenset antall kommuner som blir tildelt nye brukere, etter nøye vurdering av opplegg
og resultater. Til nå har Trysil kommune vært en av disse.

Vurdering
De økonomiske forutsetningene for drift av botilbud for enslige mindreårige er endret
sammenlignet med situasjonen de foregående år, fra å dreie seg om refusjon av faktiske utgifter
til en per capita-basert ordning for botilskudd, som også regnes i månedlige rater. Dette har gitt
en mer krevende utgift/inntekt-situasjon, som dog hittil har gått i balanse.
Det er usikkert hvor mange ungdommer Trysil kommune vil få tilbud om å bosette. Det er derfor
viktig og opprettholde en god og tett dialog med IMDI og være proaktive for på denne måten å
kunne bevare et godt tilbud med et betydelig antall kompetansearbeidsplasser i Trysil
kommune.
Administrasjonen vurderer derfor at det av flere hensyn er viktig å ta imot to nye ungdommer i
innværende år for å utnytte vår kapasitet maksimalt innenfor faglig forsvarlige rammer.
De økonomiske forhold knyttet til 2 nye brukere i oktober 2018 er som følger:
1) Integreringstilskuddet inkl. ekstra tilskudd for EM-brukere (utbetales som et årlig tilskudd
uavhengig av bosettingstidspunkt:
kr. 287.000,- per person
2) Særskilt tilskudd (ved bosetting, avhengig av måneden det bosettes i)
For oktober:

kr. 307.275,- per person under 17 år (såkalt høy sats)

For oktober:

kr. 192.375,- per person over 17 år (såkalt lav sats)

Vi vet ennå ikke alderen på de nye brukere.
Merutgiftene ved hybel-flyttingen for to personer dreier seg om kr. 58.000 for årets 3 siste
måneder (hybelleie pluss livsopphold).

Dette betyr at ved å motta 2 nye brukere over 17 år, vil man ha en merinntekt for 2018 på kr.
900.750,Den tilsvarende merinntekten for 2 nye brukere under 17 år vil være kr 1.130.550,Årsvirkningen for 2019 (merinntekt) vil tilsvarende være (alle tilskudd minus et årlig
hybel/livsopphold for 2 personer på kr. 228.000,-) forutsatt full utnyttelse av plass-kapasiteten i
2019:
For 2 nye brukere over 17 år:

kr. 1.884.00,-

For 2 nye brukere under 17 år: kr. 2.804.00,-

Konklusjon
1. Trysil kommune bosetter totalt inntil 12 enslige mindreårige flyktninger i 2018.

