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NOU 2011:10 I velferdsstatens venterom 

Ovennevnte sak ble sendt ut på høring i juli 2011. Fellesforbundet ønsker å komme med noen 

kommentarer til hørngen. 

 

Behandlingstid 

Flere steder i NOUen er behandlingstid omtalt og utvalget mener kortere saksbehandlingstid i asylsaker 

vil være det viktigste enkelttiltaket for å bedre den generelle livssituasjonen for beboere i asylmottak. 

Fellesforbundet mener at det er viktig at  man gjør det man kan for å bedre livssituasjonen til denne 

gruppen og støtter utvalget i at man må få ned saksbehandlingstiden. 

 

Norskopplæring (kap. 29) 

Fellesforbundet støtter utvalgets forslag om at rett til norskopplæring for asylsøkere bør lovfestes. 

 

Det er viktig å komme i gang med norskopplæring så tidlig som mulig. Å beherske norsk er en viktig 

faktor i forhold til integrering og kan bidra til at tiden før man eventuelt kommer seg i arbeid kortes ned. 

Fellesforbundet mener at språk og arbeid er av de viktigste faktorene til god integrering. 

 

I tillegg kan norskopplæring bidra til at tiden i mottak føles meningsfylt og det kan lette kommunikasjon i 

mottak.  

 

Arbeid (kap. 29) 

Fellesforbundet støtter utvalgets forslag om at gjeldende praksis for innvilgelse av midlertidig 

arbeidstillatelse bør endres slik at flere kan dra nytte av en slik mulighet. Forbundet støtter utvalgets 

vurdering i at det må være andre måter å forebygge misbruk av asylordningen på, enn å begrense 

asylsøkeres mulighet til å få arbeidstillatelse. Som nevnt ovenfor mener Fellesforbundet at arbeid er en av 

de viktigste faktorene til god integrering. 

 

Kvalifisering (kap. 30) 

Kvalifisering bør være et tilbud til alle beboere i mottak og ikke kun for personer som skal 

motiveres til å returnere frivillig etter endelig avslag. I kravene som Utlendingsdirektoratet 

har utarbeidet for retursentrene heter det blant annet ”retursenteret skal tilrettelegge for og 

gjennomføre målrettede kvalifiseringstiltak for beboerne, som kan bidra til best mulig 

integrering etter retur til hjemlandet”. 

 

Fellesforbundet mener at dette burde gjelde for alle beboere i mottak. Kvalifiseringstiltak som 

bidrar til best mulig integrering, ikke bare ved retur til hjemlandet men også ved bosetting ute 
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i norske kommuner. Kvalifiserende tiltak i mottak bør ses i sammenheng med 

introduksjonsprogrammet i kommunene. 

 

Deltakelse i arbeidsmarkedstiltak bør være ett av flere tiltak mottaksbeboerne kan velge 

mellom for å få en aktiv og kvalifiserende tilværelse i ventetiden. Et minimum bør være, som 

utvalget foreslår, innføring av kvalifiseringstiltak for personer som er innvilget 

oppholdstillatelse. Fellesforbundet mener at et slikt tilbud bør etablere i alle mottak og ikke 

egne retursentre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 

 

 

Rolf Jørn Karlsen Tove Rita Melgård 

(sign.)             (sign.) 

 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur. 
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