
Audnedal kommune Arkivsak:2011/193-3

Arkiv:F30

Dato:29.03.2011

Saksbeh.:Kjell Olav Hæåk

SAKSFRAMLEGG

Utv.saksnr Utval Møtedato
14/11 Kommunestyret 14.04.2011

Forslag til ny bosettingsmodell for flyktninger - høringssvar

Vedlegg:
1 Høring - forslag om ny bosettingsmodell

Bakgrunn:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har sendt ut høringsbrev med forslag til
ny bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere bosetting.

Innledningsvis i høringsbrevet fra departementet står følgende:
Om høringsbrevet.
Dagens bosettingsordning for flyktninger ble innfort i 2002. Målet med ordningen var å
sikre at alle flyktninger blir bosatt i en kommune innen 6 måneder. Enslige mindreårige
skal bosettes innen 3 måneder. Siden ordningen ble innført har det vært vanskelig å
inhfri disse målene. Situasjonen i dag er at for mange flyktninger må vente for lenge på
å bli bosatt i en kommune. I 2010 ble bare 16 prosent av de enslige mindreårige bosatt
innen målet på 3 måneder. Dette er bakgrunnen for at departementet sender på horing
forslag til endring av bosettingsordningen for flyktninger. Forslaget tar primært sikte på
å få kommunene til å ta et større ansvar for fordelingen av flyktninger seg i mellom, og
gjennomføre rask bosetting av alle som får opphold. Dersom kommunene ikke blir
enige seg imellom, eller ikke bosetter flyktningene innen de tidsmål som er satt, foreslås
det at frlkesmannen gis rett til å tilvise flyktninger til kommunene.

Hele høringsbrevet finnens på følgende nettadresse:
htt ://www.re 'erin en.no/nb/de /b1d/dok/ho rin ar/hoerin sdok/2011/forsla -til-
bosettin sordnin -for-fl ktn/horin sbrev.html?id=635677

Frist for å sende inn høringsuttalelse er 29. april.

Vurdering:
KS har oppfordret kommunene til å sende inn høringssvar og har sendt inn eget høringssvar,
jfr. vedlegg.
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Det som er vesentlig nytt i forhold til dagens ordning er at Fylkesmannen gis anledning til å
tilvise flyktninger til kommunene. Tilvisningsmyndigheten skal kunne brukes når kommunen
i et fylke samlet sett ikke er enige om å bosette det antallet de er anmodet om ta imot. KS er
også foreslått å skulle ha en mer aktiv rolle siden det er foreslått at de sammen med IMDI
skal komme med forslag til fordeling i det enkelte fylke.

Slik ordningen er i dag er bosettingen fullt og helt basert på frivillighet for den enkelte
kommune.

KS er svært kritiske til at det skal kunne åpnes for bruk av tvang overfor kommunene når det
gjelder bosetting av flyktninger. Rådmannen oppfordrer kommunestyret til å støtte KS sitt
syn i denne saken. En mulighet for bruk av tvang vil både svekke det lokale selvstyret, kunne
øke konfliktnivået i slike saker lokalt som igjen kan medføre at integreringsarbeidet blir
vanskeligere. KS har laget et fyldig og godt høringssvar og det anbefales at Audnedal
kommune støtter KS sitt høringssvar.

Forslag til vedtak:

Audnedal kommune støtter KS sitt høringsforslag som går imot en endring av
bosettingsmodellen som inneholder mulighet for bruk av tvang overfor kommunene.
Introduksjon av tvang vil kunne øke konfliktnivået lokalt, og svekke integreringsarbeidet i
kommunene.

Behandling i Kommunestyret - 14.04.2011 — sak 14/2011:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret - 14.04.2011 — sak 14/2011:
Audnedal kommune støtter KS sitt høringsforslag som går imot en endring av
bosettingsmodellen som inneholder mulighet for bruk av tvang overfor kommunene.
Introduksjon av tvang vil kunne øke konfliktnivået lokalt, og svekke integreringsarbeidet i
kommunene.

Parter i saken:
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