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   SEKUNDÆRTILFLYTTING AV INNVANDRERE Flemming Johnsen, 

   rådgiver mangfold, inkludering og likeverd, Sarpsborg kommune 
 

Tilstede: 14 medlemmer. På TEAMS: 1 medlem 

Jubilant: Kari Blekeli 

Vinner av vinlotteriet: Trond Sørlie  

 

Nedre Glomma er et populært område for 

innvandrere til Norge, men det medfører store 

utfordringer for kommunene. I Sarpsborg har de 

gjort beregningene som Fredrikstad ikke vil se. 

Kveldens foredragsholder var Flemming Johnsen, 

rådgiver i Sarpsborg kommune med ansvar for 

innvandring, integrering og mangfold. Kommunen har 

nylig gjennomført beregninger av hva det koster å 

motta innvandrere som først har bodd minst 5 år i 

en annen kommune, for deretter å slå seg ned i 

Nedre Glomma.  

Kommuner som mottar innvandrere mottar støtte fra Staten de første 5 årene for å 

gjennomføre integrering og bosetting. Etter fem år står innvandrerne fritt til å flytte hvor de 

vil, og Staten bidrar ikke lenger med tilskudd. Svært mange velger å flytte fra utkantkommuner 

til mere sentrale områder, nærmere nettverk og familie. Relativt lave boligpriser og godt klima 

bidrar til at vårt område er spesielt attraktivt. Dette er ikke nytt, men det er nå fem år siden 

de store innvandringskullene i 2015, 2016 og 2017 kom til landet, og problemet har blitt en 

utfordring for kommunene. 

Selv om familiene har bodd minst fem år i Norge kreves det fortsatt mye. I Sarpsborg utgjør 

denne gruppen ca. 6% av befolkningen, men legger beslag på 36% av utbetalinger fra 

sosialbudsjettet og nesten 14% av barnevernssakene. I en kommune som allerede fra før ligger i 

feil ende av de fleste statistikker, er dette en stor utfordring. Håpet er at Statens ordninger 

for kompensasjon skal kunne endres slik at de i større grad tilgodeser de kommunene som har de 

største utfordringene. Integrering og inkludering koster, og uten tilstrekkelig økonomi blir 

svært vanskelig.  

Det forunderlige er at Fredrikstad kommune ikke vil være med på en tilsvarende beregning og 

klargjøring av utfordringen, for den er minst like stor hos oss. 

Flemming Johnsens foredrag var tankevekkende og tok opp et tema vi gjerne hører mere om.  

Referat: Dag Strømsæther 


