Saksprotokoll - Bystyret 28.01.2016
Behandling:
Saksordfører: Robert Cornels Nordli (Ap)
Representant Benedikte Nilsen (H) fremmet spørsmål ved sin habilitet med bakgrunn i at
hun jobber for en privat flyktningaktør og fratrådte. Ingen representant møtte i hennes sted.
Representanten ble enstemmig erklært innhabil jfr. Forvaltningslovens § 6 annet ledd.
Det var dermed 38 representanter til stede under behandling av saken.
Varaordfører Terje Eikin (KrF) fremmet følgende forslag til nytt punkt 12 på vegne av
partiene KrF, Ap, SV, Sp og V (posisjonen):
Bystyret ber rådmannen sørge for at alle enhetene i 1. tertial beskriver hvordan de jobber
med integrering.
Votering:
Formannskapets innstilling punkt 2: Ble vedtatt med 31 (Ap 15, SV 2, V 2, KrF 3, SP 1, H
7, MDG 1) mot 7 stemmer (FrP 6, PP 1)
Formannskapets innstilling punkt 3, 5, 7 og 11: Ble enstemmig vedtatt
Varaordfører Eikin (KrF) sitt forslag til nytt punkt 12: Ble enstemmig vedtatt
Etter voteringen tiltrådte representant Nilsen (H) igjen og bystyret var med dette fulltallig.

Vedtak:
2. Bystyret ber rådmannen lage en sak om hvordan Arendal kommune kan drifte akuttmottak
og ordinært mottak. Bystyret ber Hove drift- og utviklingsselskap vurdere både
eksisterende bygningsmasse og eventuell ny bygningsmasse i denne sammenhengen.
Dette må koordineres med tiltak i regi av Arendal Eiendom KF.
3. Arendal bystyre ber rådmannen så raskt som praktisk mulig opprette egen resultatenhet
for bosetting og mottak av enslige mindreårige asylsøkere.
5. Arendal bystyre ber Arendal Eiendom KF igangsette arbeid med å
klargjøre/rehabilitere/kjøpe/bygge om eksisterende kommunal bygningsmasse med sikte
på å dekke opp bosettingsbehov for flyktninger i Arendal på kort og mellomlang sikt.
Bystyret legger til grunn at det skal etableres spredt bosetting.
Finansiering av kjøp, tilrettelegging og bygging av boliger som nevnt forutsettes løst ved
tilskudd og lån i Husbanken.
Saken utredes og sendes tilbake til bystyret, sammen med en økonomisk kalkyle, for
endelig behandling.
7. Arendal bystyre ber rådmannen i løpet av 2016 om å utrede behov og mulighet for en
fjerde mottaksskole. Utredningen legges om mulig frem for bystyret sammen med den
generelle saken om ordning med mottaksskole, som bystyret bestilte i desember 2015.
11.Kommunen bør denne våren arrangere noen informasjonsmøter om mottak, bosetting
og integrering av asylsøkere og flyktninger. Det utarbeides en kommunikasjonsstrategi

knyttet til dette.
12.Bystyret ber rådmannen sørge for at alle enhetene i 1. tertial beskriver hvordan de jobber
med integrering.

