Saksprotokoll i Kommunestyret - 19.12.2019
Behandling:
FO 2019/21 Forespørsel fra Per Kristian Dahl (PP) vdr bosetting av flyktninger og
bokostnader
Dahl pekte utfordringer i Halden i forbindelse med bosetting av flyktninger og manglende
boliger – samt kostnader knyttet til dette.
Dahl stilte spørsmål:
1. Dekkes bokostnader som husleie o.a. av forventet tilskudd i de første 5 år for de personer
som bosettes med status som flyktninger?
2. Hvor mange husstander dekker kommunen husleie o.a. for når det gjelder de som
tidligere har kommet som flyktninger/familiegjenforening som vi ikke lenger får
«tilskudd bosetting» for?
3. Kan ordfører sørge for at vi politikere får en oversikt over hvor mange tidligere
flyktninger som er/var bosatt i halden som nå har bosatt seg i det landet de flyktet fra
men som mottar trygd/pensjon fra Norge?
4. Kan ordføreren sørge for at vi politikere får en oversikt over hvor mange personer (i
prosent) som har lønnet arbeid fra de som har blitt bosatt med status som flyktninger i
Halden de siste 10 år?
Ordfører svarte punktvis:
1. Det er de tre første årene at tilskuddet er høyest, det dekkes fullt. Det jobbes selvsagt
med at familiene eller de som er enslige, skal ut i arbeid og bli økonomisk selvhjulpne.
Det er avhengig av hvor raskt hver og én lærer seg norsk og kvalifiseres. Er også
avhengig av et arbeidsmarked som tar de imot.
2. Vi har ikke et eget innvandrerregnskap og vi har heller ikke mulighet i våre systemer til å
gjøre utplukk av hvor mange av den etterspurte gruppen og hvor høy husleie de har. Vi
har oversikt på de som er i introordningen. Vi kan gi en oversikt og rapportere på hva
NAV-Halden totalt bruker på sosialhjelp til boutgifter for alle sosialhjelpsmottakere.
3. Dette er en analyse/rapport som NAV ikke har noen muligheter til å ta ut.
4. NAV-Halden arbeider kontinuerlig med sysselsetting av personer som mottar sosialhjelp
og som kommer i arbeid. Dette skjer uavhengig av hvilket opprinnelsesland de har eller
hvilken status. Det krever et større arbeid å foreta et uttrekk spesifikt av personer som
har status som flyktninger. Det er det mulig å få til med bakgrunn i de siste 5 årene.
Svaret er avgitt.
FO 2019/22 Forespørsel fra Per Kristian Dahl (PP) vdr fastlegehjemmelen i Tistedal
Dahl pekte på at legekontoret i Tistedal skal stenge – og mente at dette ville bety store
utfordringer for pasientgruppen som hører til kontoret. Han mente også at stengingen kunne
oppfattes som ledd i en sentralisering der alt skal inn til sentrum i Halden.
Dahl stilte spørsmål:
1. Er ordføreren opptatt av fastlegesituasjonen for alle som i dag bruker legekontoret i
Tistedalen?
2. Mener ordføreren at det er greit at de få tilbud til innbyggerne som fortsatt er igjen på
utsiden av sentrum i vår store kommune blir fjernet/nedlagt?
3. Vil ordføreren sørge for at denne saken blir tatt opp til politisk behandling så fort som
mulig?

Ordfører svarte:
Ja, ordfører er bekymret for sentralisering av fastlegehjemmelen. Den har blitt utlyst
uten søkere. Det var mulig å rekruttere først når den ble flyttet til sentrum. Og det er
sårbart med énlegehjemler. Svaret er avgitt.
FO 2019/23 Forespørsel fra Håvard Tafjord (H) vdr gode juleønsker
Tafjord uttrykte ønske om fredelige forhold i politisk samarbeid mens han delte ut blomster til
ordføreren. Han spurte: Skal vi ønske hverandre god jul?
Ordfører bekreftet og sa «svaret er avgitt».
Kommunestyret ble avsluttet med unison sang – 1. vers av «Deilig er jorden».

