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Forslag til ny bosettingsmodell/bosettingsordning for flyktninger.
Høringsforslag fra Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet. Høringsuttalelse fra Froland kommune.

Rådmannens forslag til vedtak:
Froland kommunestyre slutter seg til KS sin uttalelse av 2.03.2011 til høringsforslaget om ny
bosettingsmodell for flytninger.

Kommunestyret vil særlig understreke de uakseptable i at staten åpner for bruk av statlig
tvang i bosettingsarbeidet gjennom å gi fylkesmannen en tilvisningsrett overfor kommunene.
Frivillige avtaler mellom staten og kommunene er helt grunnleggende for å få til en vellykket
integrering og gode oppvekstforhold for de som skal bosette seg i kommunen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak i Kommunestyret - 07.04.2011:
Froland kommunestyre slutter seg til KS sin uttalelse av 2.03.2011 til høringsforslaget om ny
bosettingsmodell for flytninger.

Kommunestyret vil særlig understreke de uakseptable i at staten åpner for bruk av statlig
tvang i bosettingsarbeidet gjennom å gi fylkesmannen en tilvisningsrett overfor kommunene.
Frivillige avtaler mellom staten og kommunene er helt grunnleggende for å få til en vellykket
integrering og gode oppvekstforhold for de som skal bosette seg i kommunen.

Vedlegg:
Høringsuttalelse fra KS, datert 2.03.2011 til høringsnotatet om ny bosettingsmodell for
flykninger.

Andre dokumenter i saksmappen:
DokumenttittelJ.dato
Høring - Forslag til ny bosettingsmodell for
flyktninger med mål om raskere bosetting14.03.2011

U Angående høring01.04.2011
Forslag til ny
bosettingsmodell/bosettingsordning for
flyktninger. Høringsforslag fra Bame-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet.

S Høringsuttalelse fra Froland kommune.06.04.2011

Avs. / Mottaker

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Kommunestyrets medlemmer og 1.varamedlemmer
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Bakgrunn / Saksfremstilling:
Det vises til KS sin uttalelse til høringsforslaget, datert 2.03.2011 som er sendt ut til
kommunestyrets medlemmer og ligger vedlagt denne saken. KS anmoder kommunene om å
gi uttalelse til denne høringen.

Vurderinger:
Rådmannen deler fullt ut KS sine synspunkter på høringsforslaget. Særlig fremheves
kulepunkt 3 i de overordnede synspunkter som KS framfører. Det er uakseptabelt for
kommunen at staten åpner for bruk av statlig tvang i bosettingsarbeidet gjennom å gi
fylkesmannen en tilvisningsrett overfor kommunene.
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