ORDFØRER

Astrid Melissa Lesamana
Kongsgård Alle 42a
4632 KRISTIANSAND S

Vår ref.:
201602058-3
(Bes oppgitt ved henvendelse)

Deres ref.:

Dato:
Kristiansand, 18.02.2016

Svar på skriftlig spørsmål til ordføreren fra repr. Melissa Lesamana, SV, Beboere
på midlertidige asylmottak
Jeg viser til innsendt interpellasjon til bystyrets møte 17.02.16, interpellasjonen besvares
som skriftlig spørsmål grunnet tidsnød i bystyrets møte.
Din interpellasjon var formulert slik:
«Kristiansand kommune har to akutte asylmottak. Disse kontraktene forlenges til stadighet
slik at midlertidigheten blir forlenget.
En asylsøker mottar 490 kr. måneden av UDI, hvilket skal dekke alle utgifter utenom kost og
losji. Det gis en startpakke med klær fra UDI hvorpå skotøy kommer i form av såkalte
flipflapper eller strandsandaler.
På denne årstiden ville det vært formålstjenlig med en startpakke med klær tilpasset vinter.
Ved mottaket på Hamresanden har beboere delt sko på skift mellom seg. Ettersom en
bussbillett fra Tveit er dyr for en som ikke har flexikort eller verdikort, har beboerne tatt bena
fatt for å komme til byen. Dette innebærer altså at ikke alle har kunnet spasere til byen
samtidig da det ikke har vært nok egnede par sko tilgjengelig.
Et av de aller viktigste tiltakene for integrering er møteplasser. Gjennom gode møteplasser
får man praktisert språk, får møte andre mennesker og får en sosial stimuli som alle
mennesker har behov for.
Midlertidighetens langvarighet, er med på å hindre mennesker i å kunne leve et så normalt liv
som mulig etter forholdene. Dette er byen tjent med både i kraft av vårt etiske og moralske
ansvar for borgere, og i kraft av formålstjenligheten for integreringsarbeid.
Vi vet med sikkerhet at det vil komme en økende asylstrøm når våren igjen kommer. Det er
mange som venter på varmere vær for å kunne krysse Middelhavet. Den ”unntakstilstanden ”
vi var vitne til tidlig i høst, vil måtte gjenta seg ettersom krigssituasjonen i Midtøsten ikke har
avtatt.
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SV ser med stor bekymring på hvordan spesielt midlertidige asylsøkere, men også andre i
denne gruppen som bor desentralisert, men som ikke har rett på skoleplass grunnet uavklart
status jfr. Dublinavtalen.
Vi ønsker en anstendig og forsvarlig politikk som ivaretar et minimum av
integreringsmuligheter, nemlig gjennom å kunne komme seg rundt i byen. Dette kan lett
ordnes gjennom en ordning med busskort eller andre rabatterte avtaler med busselskapet.
Spørsmål:
 Hvordan stiller ordføreren seg til at beboere på midlertidige asylmottak mangler basale
gjenstander som sko?
 Synes ordføreren at det er forsvarlig at asylanter eller flyktninger uten uavklart rett til
skolegang ikke har anledning til å bevege seg i kommunen uten å tilbakelegge lange
distanser til fots?
 Mener Ordføreren det kan legges til rette for at disse overnevnte gruppene kan komme
inn under en ordning som muliggjør benyttelse av offentlig transport? I såfall – på hvilken
måte?»

Det første spørsmålet handler om hvordan jeg stiller meg til at beboere på midlertidige
asylmottak mangler basale gjenstander som sko.
Det er som du har nevnt, to akuttmottak i Kristiansand, Budget og Hamresanden. På
Hamresanden er det i dag 12 beboere igjen og to av disse reiser med det første.
Kravene til akuttmottakene er at beboerne skal få overnatting og 3 måltider pr. døgn. I tillegg
får de klespakke og lommepenger. UDIs representanter har møter med akuttmottakene.
Kommunens administrasjon har vært i kontakt med UDI for å få en orientering om
situasjonen. UDI har bekreftet at samtlige beboere på Hamresanden har vinterklær og sko.
Beboerne har fått vinterklær både på tidligere mottak og da de ankom på Hamresanden.
På Budget har alle beboere opptil flere par sko: Nye joggesko og nye fotballsko til trening,
med DONN er inkludert. Alle har fått klær og vinterklær innsamlet av Refugees Welcome to
Agder og alle har fått nye jakker.
Din påstand om at beboere mangler sko, stemmer dermed ikke med dagens situasjon.
Transportbehov
Du tar videre opp spørsmålet om asylantenes og flyktningens behov for transport og hvilken
grad det er mulig å legge til rette for at de kan benytte seg av offentlig transport.
Kommunens plikt overfor beboerne på akutt- og ordinære mottak er å gi nødvendig
helsehjelp, tolke – og barneverntjenester, samt skoletilbud til barn i grunnskole. Barn i
mottakene får transport til skolen. Det er med andre ord ingen plikt til å tilby beboerne
busskort eller transport, med noen unntak.
Når det gjelder mottaket på Hamresanden, så er det aktivitetstilbud i asylsøkernes lokalmiljø.
For beboerne på Hamresanden, arrangeres det norskundervisning for voksne på kafe
Admiralen 5 -6 ganger i uken, noe som bare er en kort gåtur fra mottaket. Det arrangeres
ukentlige aktiviteter for voksne og barn i lokalmiljøet, blant annet på Ve skole, og i Tveit
menighet.
Akuttinnkvarteringene, som Budget og Hamresanden har på eget initiativ i samarbeid med
private organisasjoner laget tilbud om norskundervisning til beboerne. Beboere på Budget og
Hamresanden har også tilbud om å delta på ulike aktiviteter og private givere har blant annet
donert billetter til ulike arrangementer. Tilbudet frivillige organisasjoner og privatpersoner gir,
har stor betydning for beboerne i mottakene.
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Jeg mener derfor at det ikke er uforsvarlig at asylantene ikke får busskort eller lignende.
Når det er sagt, er jeg som svar på det tredje spørsmål enig i at det er ønskelig at asylsøkere
som bor f.eks. på Hamresanden får anledning til å besøke byens sentrum. Derfor vil jeg
anbefale at kommunens administrasjon vurderer mulige ordninger for et bedre transporttilbud
mellom mottaket på Hamresanden og sentrum. Dette i særdeleshet hvis det kommer flere
asylsøkere dit enn de få som fortsatt er der.

Med vennlig hilsen

Harald Furre
Ordfører

Kopi:

Bystyret
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