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Høringsuttalelse: Forslag til ny bosettingsordning for flyktninger

Fylkesmannen i Rogaland er enig i det formål som ligger til grunn for endringsforslagene,
nemlig raskere bosetting av flyktninger.
Vi støtter derfor målsettingene slik de er beskrevet i pkt. VI.

Samtidig er vi også helt enig i at det er viktig å bygge videre på det som synes å være gode
samarbeidsrelasjoner mellom departement, IMDi, KS og kommunene.

Vi vil også understreke at frivillige løsninger i samarbeid med kommunene må være kjernen i
bosettingsordningen og at en tilvisningsordning kun må brukes når andre virkemidler ikke har
ført fram. Likevel er vi realistiske nok til å se at tilvisning kan være nødvendig i gitte
situasjoner. Vi støtter derfor forslaget om at det innføres en tilvisningsrett i
bosettingsordningen.

Vi støtter derimot ikke at Fylkesmannen skal tillegges en slik tilvisningsmyndighet.
Vi synes ikke det er tilstrekkelig begrunnet hvorfor en etat utenfordet ordinære apparat som
er etablert for å håndtere flyktnings- og utlendingsspørsmål får en s1ik myndighet.

Nærmere om de ulike punktene i forslaget:

Forslagets pkt. 1 er i samsvar med dagens ordning og vi ser heller ingen grunn til å
endre denne.
Forslaget pkt. 2 legger et relativt stort ansvar til KS, med IMDi som sekretariat. Vi er
usikre på om KS i aIle fylker har en organisasjon som er tilpasset en slik oppgave,
men vi velger ikke å vurdere det nærmere. Vi mener likevel at dagens ordning, hvor
IMDi sender ut forslag til fordeling etter enighet med KS, kan være en vel så gunstig
ordning.
Punktene 3 - 6, samt 9, innebærer en helt ny rolle for Fylkesmannen i
bosettingsordningen.

Pkt. 3 innebærer et meklingslignende system, dersom det er uenighet i
fordelingen innenfor et fylke. Meklingsinstituttet er et system som
Fylkesmannen er kjent med og vi ser at vi kan spille en konstruktiv rolle her.
Forslagets pkt. 4 om å tillegge FM en tilvisningsrett virker underlig og
ubegrunnet og vi kan ikke støtte forslaget. Gjennom en slik ordning blir
Fylkesmannen en direkte aktør i flyktningsarbeidet, i tillegg til allerede
eksisterende etater og må bygge en betydelig kompetanse for å kunne ivareta
denne oppgaven på en forsvarlig måte.
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Høringsbrevet legger til grunn at det er Fylkesmannens særlig kjennskap til
kommunene som er viktig her. Vi mener likevel at kompetanse knyttet til
bosetting og integrering blir det viktigste og her har Fylkesmannen liten
kompetanse i dag. Vi tror derfor ikke at en slik ordning vil medføre
administrativ forenkling og effektivisering, slik høringsbrevet forutsetter,
snarere tvert i mot.

Dessuten vil tilvisningsoppgaven være av en slik karakter at den vil være svært
forskjellig fra Fylkesmannens øvrige oppgaver, hvor tilsyn, rådgiving, dialog,
klagebehandling og mekling er de mest sentrale.

Vi mener at en slik tilvisningsordning bør tillegges IMDi, som må sies å være
fagetaten på dette politikkområdet. Etter det vi skjønner vil det i så tilfelle være
tilsvarende den ordning de har i Danmark. IMDi sin tilvisning kan selvfølgelig
skje i samrådmed Fylkesmannen, basert på vår kjennskap til kommunene.

Vi synes det heller ikke er godtgjort eller drøftet hvorfor en slik tilvisningsrolle
ikke kan legges til IMDi. Riktignok sies det i høringsbrevets side 7, at IMDi
bruker en stor del av sine ressurser på bosettingsarbeid. Vi ser ikke
begrunnelsen for hvorfor dette er problematisk, så lenge bosetting må være
sentralt i et hvilket som helst integreringsarbeid. Vi mener derfor det vil være
unaturlig at tilvisningsretten ikke tilligger departementets egen faginstans for
integrering.

Utover dette har Fylkesmannen i Rogaland ingen kommentarer til endringsforslagene, men
noen av punktene i VI må naturlig nok endres dersom Fylkesmannen ikke tillegges en
tilvisningsrolle.

Fylkesmannen i Rogaland ser en fungerende bosettingsordning som en viktig del av en god
integreringspolitikk. Vi deltar gjerne i et aktivt samarbeid med statlige faginstanser, KS og
kommunene for å få til god måloppnåelse på dette området, til beste for de som er mest
avhengig av en go effektiv bosetting, nemlig flyktningene.

Arild Michelsen
ass. fylkesmann

e
&t,cle

ld Thun
f kesmann


