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Bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger – status Regnbuen
I HP 2018- 2021 ble det gitt følgende oppdrag: «Behovet for plasser i bofellesskap for enslige
mindreårige asylsøkere – EMA – er betydelig endret. Driftsbudsjettet tilpasses endret og redusert
behov og ny tilskuddsmodell i løpet av 1. kvartal 2018.»

Helse sosial og omsorgsutvalget behandlet 24. januar 2018 sak 2/2018 saken om avvikling av
et bofellesskap for enslige mindreårige asylsøkere. Denne meldingen er en orientering om
status.
Det har ikke kommet nye enslige mindreårige flyktninger til Lier kommune de to siste årene,
og integreringsmyndighetene (IMDI) har heller ikke gitt tilsagn om at det vil kommer noen
fremover. Stortinget har endret tilskuddsordningen, og fra at staten dekket opp kommunens
reelle utgifter til ordningen og til at ordningen nå delvis driftes over kommunens budsjett
rammer. Regnbuen bofellesskap fases ut og blir endelig avviklet i august 2018.
Det ble vurdert å opprettholde Tranby (det ene av de to gjenværende bofellesskap) for å sikre
best mulig stabilitet for de yngste ungdommene. Tranby bofellesskap er i tillegg rimeligere å
drifte pga. mindre bygningsmasse.
Her følger en kort status over ungdommene som bor/bodde på Regnbuen og de ansatte:
Ungdommene:
De eldste ungdommene som har bodd på Regnbuen har flyttet på hybel. De øvrige blir flyttet
til bofellesskapet på Tranby.
Det har blitt jobbet mye og tett med ungdommene for å få til en god overgang til livet i hybel.
De får oppfølging fra uteteamet.
Ansatte:
Det blir avviklet 8 stillinger. Ingen av disse har blitt overtallige:





1 har frivilling gått over til en merkantil stilling i barnevernet.
1 har gått av med pensjon.
1 har takket ja til stilling i annen kommune.
5 miljøterapeuter har gått over til virksomhet for barn og unge med
funksjonsnedsettelser (hvorav en også har 1/2 stilling hos psykisk helse).

Siden nedleggelse av Lierskogen bofellesskap og nå også Regnbuen er det registrert et høyt
fravær blant personalet. Nedbemanning i to runder har skapt en utrygghet for ansatte som nok

har bidratt til det høye fraværet. Likevel har de ansatte gitt tilbakemelding til ledelsen om at
omstillingsprosessene har vært ryddige.
Økonomi:
Driften av Regnbuen frem til endelig avvikling vil medføre et merforbruk på ca. 5 mill.kr. Det
tas sikte på at overforbruket dekkes av et forventet høyere integreringstilskudd.

