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Svar på høringsuttalelse om NOU 2011:10. I velferdsstatens venterom.  
Mottakstilbud for asylsøkere 
 

Det vises til Deres brev av 04.07.2011 vedrørende ovennevnte. 

 

Økonomi- og planutvalget i Sunndal kommune har i sitt møte 29.11.11 behandlet NOU 2011:10. 
I velferdsstatens venterom, i sak 108/11, og fremmer følgende uttalelse: 
 

”Sunndal kommune vil uttale følgende til NOU 2010:10: I velferdsstatens venterom. 
Mottakstilbud for asylsøkere. 
 
Det er positivt at utvalget ser viktigheten av at kommuner og organisasjoner må få bedre 
muligheter til å drive asylmottak. Etter innføring av Lov om offentlige anskaffelser har det ikke 
kommet nye kommunale driftsoperatører. UDI må få prosedyrer for kjøp som gir rom for at nye 
kommuner kan gjennomføre en forsvarlig politisk behandling. Nå umuliggjør tidsfristene dette. 
 
Tankene som utvalget uttrykker rundt mangel på velferdstiltak under mottaksoppholdet som et 
innvandringspolitisk virkemiddel er svært interessante. Denne sammenblandingen av hensyn er 
en stor utfordring i mottakshverdagen. Derfor ønsker vi en debatt og en avklaring rundt dette 
velkommen. Vi stiller oss bak forslaget om bedre tilrettelegging for personer som bor lenge i 
mottak. Dette er spesielt viktig for barnefamilier. 
 
Forslaget om innføring av basismottak er svært positivt. Ulempen med å gjennomføre det slik 
gruppa foreslår det, er at kommersielle aktører vil få fordeler framfor andre aktører. Vi vil 
derfor foreslå at aktører uten kommersiell interesse får status som basismottak. Dette vil påvirke 
styrkeforholdet mellom aktørene i markedet minst. 
 
Vi slutter oss også til forslaget om alle operatører må forholde seg til samme lovverk når det 
gjelder taushetsplikt. 
 
Utvalget foreslår en standardheving i ordinære mottak der botid vil være varierende. Spørsmålet 
om finansiering er her viktig. Nye krav som fører til økte utgifter må ikke innføres i en 
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kontraktsperiode, men i forbindelse med ny konkurranse eller gjennom nye forhandlinger om 
vilkår i eksisterende kontrakter. 
 
Sunndal kommune slutter seg til at ansvaret for enslig mindreårige 16-18 år fortsatt skal ligge til 
UDI, og at bemanningsnormen skal økes. Det er også viktig at alle asylsøkere i alderen 16-17 år, 
som fyller vilkårene for opptak i videregående opplæring, får en rett til dette. Nå varierer det fra 
skole til skole hvilket tilbud som blir gitt. Dette er svært uheldig. 
 
Alle barn i barnehagealder bør ha rett til barnehagetilbud. Det har avgjørende betydning for 
språkutvikling, sosial tilknytning og integrering. Barnehagen har også stor betydning som 
veiledere overfor foreldre i en vanskelig livssituasjon, og fungerer også som avlastning for 
foreldre, men også som et fristed for barn med en vanskelig hverdag. Statlige tilskudd til dette 
må følge med. 
 
Kvalifiserende tiltak i mottak er viktig både med tanke på bosetting og retur. Retten til 
norskopplæring bør lovfestes, men like viktig er plikten. Norskopplæringen bør derfor gjøres 
obligatorisk på samme måte som informasjonsprogrammet er det i dag. I likhet med utvalget 
mener vi at det bør opprettholdes en ordning med trekk i økonomiske ytelser for manglende 
deltakelse i obligatoriske aktiviteter. Dette må forankres på relevant regelverksnivå. 
 
Spørsmålet rundt arbeidstillatelse er ikke ensidig. Dersom flere asylsøkere blir gitt tilgang til 
arbeidsmarkedet, er det naturlig å tenke at det vil redusere svart arbeid. Et annet viktig moment 
er at mulighet for arbeid vil bedre livssituasjonen spesielt for lenge boende barnefamilier. Det er 
usikkert hvilke innvandringspolitiske virkninger en slik endring vil gi. 
 
Sunndal kommune deler utvalgets skepsis til oppretting av retursentre. Dette vil være en variant 
av ventemottakene som ble avviklet på grunn av at de ikke fungerte som forventet. At også 
barnefamilier skal kunne plasseres der vil vi sterkt advare mot.  
 
Mottaksetablering vil som utvalget beskriver, kunne gi store utfordringer for vertskommunen. 
Derfor er det svært viktig at de økte utgiftene som kommunen blir påført, blir kompensert 
gjennom et tilstrekkelig vertskommunetilskudd. Vi vil spesielt peke på at det i dag er svært 
dårlige refusjonsordninger til barnevernstiltak for asylsøkerne. Det er spesielt utfordrende i 
kommuner med avdeling for enslig mindreårige. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at disse 
barna ikke får det tilbudet de har krav på etter loven. Sunndal kommune er enig med mindretallet 
i utvalget som mener at det er Utlendingsdirektoratet som skal ha ansvar for å yte sosiale 
tjenester til beboerne. Begrunnelsen er at det ikke bør overføres flere oppgaver til kommunene. 
 
Med tanke på at det i perioder vil være stort behov for en rask oppbygging i mottakssektoren, er 
det også viktig for staten å kunne spille på positive kommuner som føler seg trygge på at 
etablering av mottak ikke vil gå utover en anstrengt kommuneøkonomi.” 
 

Med hilsen 

Per Ove Dahl 
rådmann 

 Brit Resell 
 saksbehandler 
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Kopi til: 
Bente Mosbakk - Sjef for innvandrertjenesten   
Tore Vaagen - Daglig leder, Sunndal asylsøkermottak   
 
 


