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I Forespørsel om mottaksdrift i Frosta kommune. Norsk Mottaksdrift AS
S Forespørsel om mottaksdrift i Frosta kommune
X Saksframlegg del I og protokoll KO 007_02
12.02.2002 Salg eller utleie av Syke- og
alderheimen
X Saksframlegg del II KO 007/02 12.02.2002
oppsummert mottatte tilbud på leie og kjøp av
Aldersheimen

Vedlegg
1 Forespørsel om mottaksdrift i Frosta kommune.
2 Saksframlegg del I og protokoll KO 007_02
12.02.2002 Salg eller utleie av Syke- og
alderheimen
3 Saksframlegg del II KO 007/02 12.02.2002
oppsummert mottatte tilbud på leie og kjøp av
Aldersheimen

Rådmannens forslag til vedtak
Frosta kommune ønsker å opprettholde sin valgte strategi i 2002 om å tilrettelegge for å ta imot
enkeltflyktninger/familier fremfor etablering av et større asylmottak. Situasjonen og begrunnelsen for
dette er ikke særlig endret fra vurdering av spørsmålet i 2002.

Bakgrunn for saken:
Det vises til vedlegg Nr. 1. mottatt mail til Frosta kommune 8.7.2013, fra Norsk Mottaksdrift AS ved
Trond Kristoffersen.
Saksopplysninger:
Norsk Mottaksdrift AS (NM AS) ønsker tidlig dialog med mål om etablering av Asylmottak på
Frosta. Det skriver at dersom dette er av interesse, kan man gå videre med å se etter egnet
bygningsmasse for beboere. NM AS stiller gjerne opp for å informere om drift o.a. om asylmottak
Størrelsen på ordinære statlige mottak normalt fra 100 beboere og oppover. Det vil være inntil 10
personer ansatt knyttet til drift av et mottak
Vurdering:
Frosta kommunes strategi ift. flyktninger har vært å ta imot enkeltfamilier/personer for integrering.
Ikke etablering av asylmottak, noe som sist ble vurdert ved salg av den gamle syke- og aldersheimen
etter etablering av Frostatunet i 2002.
I henvendelser fra IMDI om forespørsel/anmodning om mottak av flyktninger (10 pr år i 2013, 2014
og 2015) har man foreløpig vært forsiktig i å forplikte seg til mottak av konkret antall flyktninger, i
påvente av rullering av boligsosial handlingsplan. Dette med bakgrunn i befolkningsvekst, og svært
lite tilbud av boliger på markedet i Frosta kommune. Skal man evne å ta imot flyktninger, må man ha
tilfredsstillende tilbud av boliger. På Frosta kreves det bygging av boliger for å ta imot flyktninger,
Husbanken forvalter tilskuddsordninger for etablering av boliger etter nærmere retningslinjer.
Boligsosial handlingsplan blir fremmet til politisk behandling på ett av de første møtene i
formannskapet etter ferien.
Ved etablering av asylmottak vil kommunene få vertskommunekompensasjon og ordinær vekst i frie
inntekter på grunn av flere personer og endring i befolkningssammensetning. Dette for å styrke
tjenestetilbudet på grunn av forventede høyere utgifter. Ved dialog med Meråker kommune som har
hatt mottak i en årrekke, har de registrert at den økonomiske kompensasjonen var gunstigere
tidligere, mens den i dag ikke dekker opp økningen i kostnader som følge av økt behov for tjenester i
ulike sektorer som følge av mottak av flyktninger.
Når det gjelder eventuell etablering av asylmottak i den størrelsesorden det er snakk om i
henvendelsen fra Norsk Mottaksdrift AS, kan man vanskelig se for seg egnet lokalitet for dette på
Frosta. Dette krever i tillegg en endring av valgt strategi ift mottak av flyktninger
Det satses eller mye på integrering av utenlandsk arbeidskraft på Frosta, KRD har nylig gitt tilskudd
over Bolystmidlene til Frosta kommune for styrking av dette arbeidet
Konklusjon:
Rådmannen vurderer det fortsatt slik at Frosta kommune bør opprettholde sin valgte strategi i 2002
om å tilrettelegge for å ta imot enkeltflyktninger/familier fremfor etablering av asylmottak.
Situasjonen og begrunnelsen for dette er ikke særlig endret fra vurdering av spørsmålet i 2002.
Alternativet er at man ønsker en mer detaljert utredning av mulighetene og konsekvenser ved
etablering av asylmottak på Frosta
Arne Ketil Auran
Rådmann

