HVORDAN GÅR DET MED MOTTAK AV FLYKTNINGER I BODØ
Ordfører
Jeg går rett på sak og spør om ordføreren kan ta et initiativ for at Bodø kan ta imot flere flyktninger
fra Syria. Jeg ber ham om å samle gruppelederne for å diskutere hvordan vi helt konkret her i Bodø
kan få fortgang i det arbeidet som ble skissert i bystyrets vedtak 16. juni, og at det igangsettes en
skikkelig dugnad i hele Bodø-samfunnet. Og jeg ber om en orientering om hva som har skjedd med
oppfølging av vedtak i sak 15/73 – «Bosetting av flyktninger» - hvor langt en har kommet i arbeidet.
Årsaken til at jeg spør, vet jo alle: Flyktningkrisen blir mer akutt for hver dag som går, og nå må alle
bidra med det vi kan for å løse den helt akutte krisen. Mange i Bodø ønsker å hjelpe. Det er ikke
lenger snakk om å hjelpe dem her eller der, vi må gjøre både og, og vi må vise i praktisk handling at
også vi i Bodø har hjerterom. Vi må finne praktiske og gjerne midlertidige løsninger som gjør det
mulig å ta imot flere enn før – fortere.
Det vedtaket som ble fattet i juni om flyktninger var et gledens vedtak. Fordi alle partier - med ett
selvsagt unntak - klarte å bli enige om felles innsats. I en så viktig sak som bosetting av flykninger er
det helt avgjørende at ulike partier står sammen og at de som kommer til byen vet at et stort flertall
ønsker dem velkommen. Det er så mange som sier de er stolt av Bodø – av byen sin. Jeg er stolt når
Bodø viser at vi er en solidarisk kommune, som ønsker fremmede i nød velkommen.
Følgende ble vedtatt i Bystyret 16 juni under sak 15/73:
1. For 2015 kan Bodø kommune påta seg ansvar for bosetting av 112 flyktninger pluss
familiegjenforeninger, etter nærmere avtale med IMDI. Merinntekten som følger av økt
bosetting benyttes til nødvendig kapasitetsøkning i de mest berørte tjenestene.
2. Kapasiteten i Bodø kommune er presset i forhold til mottak av flyktninger. Dette vil
eskalere veden økning av bosettingstallet til 112. Dersom Bodø kommune skal opprettholde
bosetting på like høyt nivå fra 2016 og videre, er det en forutsetning at kommunen har
kapasitet til å ivareta oppgaven på en forsvarlig måte. Dette kan skje ved at staten tar et
utvidet ansvar hvor økte økonomiske overføringer til kommunen vil være det viktigste blant
flere tiltak.
3. Bodø kommune vil ta sin del av ansvaret, og ytterligere øke antall Flyktninger som IMDI
ber om, dersom Norge øker andelen overføringsflyktninger de neste årene.
4. Bodø kommune forutsetter at staten vil gjøre et kraftig løft i overføringene til kommunene
dersom Norge skal øke andelen overføringsflyktninger de neste årene, og det bør også
vurderes å innføre andre tiltak for å avhjelpe boligsituasjonen raskt, for eksempel opprettelse
av flere statlige mottakssentre. Dersom kommunen skal ivareta et stort antall nyankomne
flyktninger på kort tid vil det være nødvendig å kanalisere ressursene mot
bosettingsoppgaver framfor kvalifiseringsarbeid. Bodø kommune mener at det i en slik
situasjon bør vurderes hvorvidt kommunenes ansvar for oppfølgning gjennom
introduksjonsloven midlertidig kan reduseres, inntil akuttfasen er avklart og flyktningenes
primærbehov er ivaretatt på en forsvarlig måte.
Jeg er spent på om vedtaket blir gjennomført i sin helhet. Jeg lurer på hva som skal til for at vi skal
klare å gjennomføre det, og hvordan det går med premissene som beskrives i pkt. 2 og 4.
Vedtaket forutsetter at kommunen må jobbe svært aktivt mot staten for å få de rammebetingelsene
vi mener er nødvendige for en så stor dugnad. For dette må være en fellesdugnad, hvor staten må

slutte å skylde på kommunene, og vise vilje til å finne felles løsninger. Det sier seg nesten selv at en
ikke kan øke bosettingen dramatisk hvis ikke staten forenkler sitt regelverk og sine krav til hvor raskt
alt må på plass. Det sier seg også selv at hvis ikke kommunene bosetter flyktningene, må staten
bosette dem på statlige mottak. Og de statlige mottakene ligger i de samme kommunene men bare
med den forskjellen at staten alene må dekke alle kostnader – også byggekostnadene. Det vil derfor
være lurt av staten å heller øke tilskuddet til enkle boliger eller betale hele greia - for det er uansett
de som må betale – også der hvor kommunene sier nei.
I mange land spiller frivillig sektor en mye større rolle i integreringsarbeidet enn i Norge. Og i Bodø
bygges det for tiden opp mange tiltak i regi av frivillige – besteforeldre og bamser, turlag, idrettslag,
ungdomsorganisasjoner, menigheter, Internasjonalt senter, Røde Kors og Norsk Folkehjelp – bare for
å ha nevnt noen. En skikkelig mobilisering av innbyggere og organisasjoner i Bodø vil kunne bidra
betydelig i arbeidet. Bodø kommune har stor kompetanse på mottak og integrering av flyktninger.
Denne kompetansen bør vi også kunne tilby andre kommuner og dermed kunne øke bemanningen til
et nødvendig nivå. Vi bør også kunne samarbeide med andre kommuner i Salten som også har gode
erfaringer med mottak av flyktninger – f.eks. Fauske, Gildeskål, Hamarøy og Meløy som alle har tiltak
på ulike områder som fungerer godt. Barnevern, PPT og legevakt regionaliseres i stadig flere
kommuner. Hvorfor ikke bosettingsarbeidet?
Mange i dette bystyret ønsker at vi skal bli 70 000 innbyggere innen 2013, altså ca. 20 000 flere
innbyggere på 15 år. Det er mange mennesker! Veksten i Bodø de siste åra skyldes i hovedsak
innflytting fra utlandet. Veksten er nå redusert, og det skyldes i Bodø som i resten av landet, at
innvandringen fra EØS-land synes å ha stoppet opp.
Bodø trenger folk, folk trenger Bodø – la oss sammen gjøre en skikkelig dugnad og en skikkelig
forskjell.
Derfor er altså mitt spørsmål:



Hva er gjort for å følge opp vedtaket fra juni om mottak av flere flyktninger?
Kan ordføreren ta initiativ til å motta enda flere flyktninger fra Syria
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