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Høringsuttalelse fra Amnesty International Norge vedrørende forslag til
bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere bosetting.

Amnesty International Norge viser til høringsbrev av 31.1.2011 vedrørende forslag om
bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere bosetting.

Generelle betraktninger:
Amnesty International Norge (AI Norge ) støtter ønsket om å få til en raskere bosetting av
flyktninger, og dermed en raskere integrering, og målsetningen om å bosette flyktninger
senest hhv. seks og tre måneder. I tillegg mener AI Norge at kommunene bør ta del i ansvaret
for å oppfylle internasjonale forpliktende konvensjoner om å ta imot flyktninger og senere
ankomne familiemedlemmer.

For å fremme rask bosetning er det viktig med rask saksbehandling i alle deler av asyl- og
bosettingsprosessen. Samtidig må ikke en slik raskere prosess gå på bekostning av den
enkeltes rettigheter, og dermed kravene til en betryggende saksbehandling. Det er viktig å
sikre at ikke bosettingsordningen fører til forskjellsbehandling av flyktninger, jfr art. 2 i
Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og at alle sikres
tilfredsstillende levestandard i tråd med art. 11. i nevnte konvensjon.

VI punkt 2:
AI Norge støtter at flyktninger med spesielle behov, bosettes (som i dag) i kommuner som har
et tjenestetilbud som kan sikre deres rettigheter og behov.
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VI punkt 7:
AI Norge er videre positive til at bosettingstiden er kortere for enslige mindreårige, gjerne 2
måneder, så lenge en klarer å sikre en forsvarlig saksbehandling som ivaretar den enkeltes
rettigheter.

VI punkt 8:
Det foreslås å innføre en ordning der integreringstilskuddet blir avkortet i en størrelsesorden
tilsvarende statens utgifter til opphold i mottak eller omsorgssentre for de personer som ikke
bosettes innen tidsfristen. Dersom en avkorter tilskuddet krone for krone vil det senere
integreringsarbeidet, og dermed den konkrete flyktningens integreringsmuligheter i
kommunen kunne bli skadelidende ved sen bosetning. Det bør en søke å unngå. Et annet
alternativ kan være å gi en økonomisk «påskjønnelse» til kommuner som er raske bosettere.

AI Norge støtter regelendringen om at også tilviste bør få lik rett og plikt til
introduksjonsprogrammet,og få rett til ytelser etter sosiallovgivningen.
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