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Høring: Forslag til bosettingsordninger for flyktninger med mål om
raskere bosetting

Barneombudet viser til høringsbrev datert 31.1.2011 med frist 29.4.2011. Høringen omfatter
forslag til bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere bosetting.

Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av eget
tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser i samband med planlegging og
utredning på alle felter, foreslå tiltak som kan styrke barns rettsikkerhet, med mer. Ombudets
mandat er begrenset til barn under18 år.

Barneombudet har tradisjon for å behandle de mer overordnede spørsmålene, og overlater
detaljene til andre faginstanser med spisskompetanse på området. Slik vi forstår det, vil den
nye ordningen som departementet foreslår, føre til at flyktningbarn bosettes raskere enn i dag,
og dermed at botiden i mottak blir kortere. Barneombudet støtter dette forslaget fra
departementet. Særlig vil vi uttrykke vår støtte til at staten ved fylkesmennene etter nærmere
retningslinjer kan tilvise flyktninger til kommuner.

I høringsbrevets punkt VI - 8 foreslår departementet å innføre sanksjonsmuligheter overfor
kommuner som ikke irmen gitte frister skaffer bolig til flyktninger de skal bosette. Det er
viktig at staten har mulighet til, om nødvendig, å tvinge gjennom løsninger i kommunene når
dette er til det beste for barn. Barneombudet støtter derfor forslaget om sanksjonsmuligheter.
Vi vil likevel understreke at det er av avgjørende betydning at eventuell avkorting av
integreringstilskuddet til kommuner som ikke bosetter raskt nok, ikke går ut over
kommunens arbeid med integrering av barn og barnefamilier. Det fremgår ikke tydelig av
høringsbrevet hvordan man eventuelt tenker å unngå dette.
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Barneombudet vil benytte anledningen til å be departementet om å se på tiltak for å
effektivisere bosettingsprosessen i alle ledd, både ved raskere saksbehandling i IMDi og godt
samarbeid mellom UDI, IMDi, politi, mottak og kommuner. Vi vil også understreke at
kvalitet i bosettingsarbeidet er viktig, og at effektivt bosettingsarbeid ikke bare er et spørsmål
om tid, men om kvalitet i alle ledd av prosessen.

Barneombudet har utover dette ikke tatt stilling til innholdet i høringsforslaget.

Med vennlig hilsen

Knut Haanes A ders Cameron
nestleder rådgiver
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