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Saksutredning

Høringen drøftes i formannskapet for så å oversendes til Det kongelige Barne- og
likestillings og inkluderingsdepartement.

Bakgrunn

Haugesund kommune har mottatt høringsbrevet "Forslag til bosettingsordning for
flyktninger med rnål om raskere bosetting" fra Bame- og inkluderingsdepartementet(BLD).
Haugesund kommune har bosatt flyktninger siden 80- tallet og er en viktig
bosettingskommune i region vest.
Haugesund kornmune har et vedtak om bosetting av 175 personer i perioden 2011 —
2014, det er ikke vedtak om bosetting av enslige mindreårige i denne perioden.

Faktaopplysninger

Til saken følger forslaget til endringer i dagens bosettingsordning for flyktninger og KS sitt
innspill til høringsrunden.

Rådmannens vurdering

Rådmannens mener at Haugesund kommune har bygget opp en tjeneste som har lang erfaring,
og kan vise til at flyktninger får et godt tilbud i kommunen.
Rådmannen er enig i hovedintensjon med at flyktninger som har fått opphold skal bosettes raskest
mulig og innen en trist på & måneder. Dette er viktig for den enkelte flyktning, viktig for at staten
ikke bruker unødvendige ressurser i mottak, og viktig at kommunene kommer i gang med sitt
integreringsarbeid raskest mulig.

Haugesund vil med dette få frem at vi overholder dagens frist om bosetting på 6 måneder. Det er
også ønskelig at kommunen får navngitte personer på et så tidlig tidspunkt som mulig for å starte
prosessen om bosetting raskest mulig.

Når det gjelder fors4aget om ny bosettingsordninger er det to punkt som er viktig for Haugesund
kommune å kommentere. Dette gjelder to punkt under VI:

Pkt 2:  Fastsettelse fra nasjonalt utvalg oversendes KS i fylket som lager forslag til fordeling på
kommunene i fylket med IMDI som sekretariat.

Dagens ordning med frivillighet er den beste løsningen. Bosetting av flyktninger må baseres på
frivillighet for den enkelte kommune. I dette ligger det selvsagt at kommunene ikke knytter vilkår
eller betingelse i vedtak om bosetting. Flyktningestrømmen styres av hendinger i verden og som
igjen betyr mye på hvilke flyktninger som kommer til Norge. Haugesund kommune har også
merket seg at det ikke er aktuelt for KS å overta dette ansvaret.

Pkt 3:  Dersom alle *ommunene i et fylke er enige i forslag til fordeling. Gjennomføres bosettingen
deretter. Dersom det er uenighet om fordelingen innen et fylke, innkaller fylkesmannen i det
angjeldende fylket kommunene som er blitt anmodet om å motta flyktninger til møte om saken  for
at kommunene i fyfket skal bil enige om fordelingen.

Haugesund mener at det må være opp til den enkelte kommune å bestemme om en ønsker å
bosette flyktninger. Forslaget om at fylkesmannen skal overta tilvisningsmyndigheten til
kommunene, strider i mot frivillighetsprinsippet om bosetting. Det er kommunen som best kan
vurdere hvilket antall flyktninger det er hensiktsmessig å bosette, og hvilket antall vi forplikter oss
til å legge til rette for en positiv fremtid.
Det er bystyret I  kommunestyret som skal bestemme antallet personer som skal bosettes i den
enkelte kommune. Dette må være et viktig prinsipp i bosettingsarbeidet av flyktninger i Norge.
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Under punkt 7. er det foreslått avkorting av integreringstilskuddet dersom flyktningene ikke blir
bosatt innen tidsfristen på 6 måneder.

Haugesund kommune mener at sanksjoner gir et dårlig utgangspunkt for flyktningarbeidet. Videre
blir det vist til at det ville være ressurskrevende om staten skal gå inn å finne boliger når tidsfristen
blir overskredet. Her må det samtidig være en forståelse for at det er tidkrevende også for
kommunene å finne egnede botilbud.

Vedlegg:

Høringsbrev: Forslag til bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere bosetting
KS sitt høringsforslag til høringsbrevet


