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Høring - Forslag til bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere
bosetting

Vi viser til høringsbrev av 31.01.2011: "Forslag til bosettingsordning for flyktninger med mål
om raskere bosetting".

1. Generelt om forslaget
Vi  er enige  i at det er behov for å settes iim tiltak for å effektivisere dagens bosettingsordning.
Dette slik at målet om bosetting innen 6 måneder, og 3 måneder for enslige mindreårige, kan
nås. Vi støtter forslagets intensjon om å få kommunene til å ta et større ansvar for fordelingen
av flyktinger seg i mellom, og gjennomføre rask bosetting av alle som får opphold. Vi er
derimot  ikke enige  i forslaget om at Fylkesmannen skal gis rett til å tilvise flyktninger til
kommunene dersom kommunene ikke blir enige seg i mellom, eller ikke bosetter innen de
tidsmål som er satt.

Det har i debatten kommet fram sterke synspunkter fra kommunene på at den foreslåtte
ordningen vil bryte med den frivillighetslinje som til nå har vært retningsgivende for
bosettingspolitikken. Dette synspunktet er viktig å ta hensyn til, og vi tror ikke en tvangslinje
vil gi bedre bosetting og integrering. Vi er enige i det som er anført i høringens kapittel VI om
at det å bosette flyktninger skal være basert på kommunale beslutninger. Utgangspunktet må
være at kommunene er sitt samfunnsansvar bevisst og ser at bosetting av flyktninger er en
nasjonal oppgave som kommunene må løse i fellesskap. Vi vil tilføye at det også trengs
positive virkemidler hvis dette skal fungere.

Fylkesmannen har god kjennskap til kommunene og i tillegg er Fylkesmannen tillagt en viktig
samordningsrolle. Dersom det er ønskelig at Fylkesmannen skal få et større ansvar i
forbindelse med bosetting av flyktninger, vil det kreve økte ressurser og et klarere oppdrag.
Det kan være naturlig å bidra til dialog og effektive bosettingsprosesser. Erfaringene fra
dagens modell, er at kommunene fatter vedtak, men at det trekker ut i tid med effektueringen
av disse vedtakene. Kommunene knytter gjerne spesielle betingelser til sitt vedtak, jf. side 5 i
høringsbrevet, som gjør denne dialogen krevende. Fylkesmennene bør kunne bistå i en slags
meklingsrolle og bidra til et mer effektivt bosettingsarbeid.  IMDI kunne da bruke mer av sine
ressurser på integreringsarbeidet. Vi tror at behovet for kommunikasjon og forhandling
fortsatt er til stede, og at vedtakene vil ha noen betingelser knyttet til seg. Dette har
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sammenheng med behov for politiske uttrykk som antakelig vil komme uansett om det står i
bosettingsordningen at det ikke kan knyttes betingelser til vedtaket, jf pkt 2 i forslaget.

Vi støtter forslaget om en regionvis kommunedialog. Fylkesmennene kan initiere og aktivt
delta i denne. Vi støtter derimot ikke at Fylkesmannen skal kunne pålegge kommunen å
bosette et visst antall flyktninger..

I forbindelse med vår kommunedialog får vi tilbakemeldinger om at kommunene ofte
begrunner sin reservasjon med mangel på egnede boliger. Vi må kunne forvente at Husbanken
raskt kan bidra til å løse en slik situasjon. Det kan forhindre at vi må gå over til de svenske og
danske statlige tilvisningsmodeller for boliger, jf side 9 i høringsbrevet

2. Særskilte kommentarer til de foreslåtte punktene i ny bosettingsordning.
Punkt 1. Vi er enig i at dagens oppgaver og arbeid i nasjonalt utvalg videreføres. Det må
gjøres endringer vedrørende "fylkesmannens tilvisningsrett", jf det som er sagt ellers i
høringssvaret.

Punkt 2. Vi er enige i at dagens ordning endres noe ved at det nå foreslås at KS i fylkene skal
lage forslag til fordeling med IMDI som sekretariat.

Punkt 3. Vi kan se at Fylkesmannen kan gjøre en viktig jobb for å bringe partene sammen
igjen for videre forhandling ved uenighet, og støtter dette forslaget.

Punkt 4. Vi er ikke enige i forslaget om at Fylkesmannen skal gis tilvisningsrett når det ikke
oppnås enighet i forhandlingene.

Punkt 5 og 6. Faller bort.

Punkt 7. Det må være et mål å gjøre perioden fra vedtak til mottak så kort som mulig. Godt
samarbeid er antakelig nøkkelen til det.

Punkt 8. Vi er tvilsomme til denne endringen. Gode virkemidler og samarbeid bør kunne gi
bedre resultater når det gjelder og skaffe til veie egnede boliger.

Punkt 9. Bortfaller. Men det må i en lignende situasjon være riktig at den enkelte har rett og
plikt til introduksjonsprogram, på linje med de som er bosatt ellers.

Med hilsen

trond Rønningen Torm—{d Lun
Assisterende fylkesmann seniorrådgiver
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