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

Viser til brev av 31. januar 2011 med oversendelse av høring.

Forlaget til endringer i bosettingsordningen for flyktninger er begrunnet med at det er
for mange flyktninger som må vente for lenge på å bli bosatt. I  høringsbrevet heter det:

"Dagens bosettingsordning for flyktninger ble innført i 2002. Målet med ordningen var å
sikre at alle flyktninger blir bosatt i en kommune innen 6 måneder. Enslige mindreårige
skal bosettes innen 3 måneder. Siden ordningen ble innført har det vært vanskelig å innfri
disse målene. Situasjonen er i dag at for mange flyktninger må vente for lengepå å bli
bosatt i en kommune. I 2010 ble bare 16 prosent av de enslige mindreårige bosatt innen
måletpå 3 måneder. Dette er bakgrunnen for at departementet senderpå høring forslag til
endring av bosettingsordningen for flyktninger. ..."

KS stiller spørsmål ved og er kritisk til om en overgang fra dagens frivillige og gjensidig
forpliktende ordning til en ordning med elementer av tvang vil gi bedre integrering av
flyktningene. KS mener at det er "fare for at en slik modell vil øke konfliktnivået lokalt, og
dermed svekke integreringsarbeidet. KS mener at en slik tilvisningsrett snarere vil forsinke
bosettingsprosessen ytterligere."

Det framgår av høringsnotatet at gjennomsnittlig ventetid fra vedtak til bosetting de
siste tre årene (2008-2010) har vært relativt stabil i underkant av 6 måneder.
Hovdeutfordringen har vært at gjennomsnittlig ventetid for enslige mindreårige har økt
betydelig fra 3,9 måneder i 2007 til 5,7 måneder i 2010, og i 2010 ble kun 16 prosent av
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enslige mindreårige bosatt innen 3 måneder.

I høringsnotatet er det gjengitt tall for antall flyktninger som har ventet mer enn hhv. 6
og 3 måneder. Bosettingsklare flyktninger som har ventet mer enn 6 måneder har vist
slik utvikling: 85 i 2007, 200 i 2008, 310 i 2009 og 327 i 2010. For enslige mindreårige
som har ventet mer enn 3 måneder er utviklingen slik: 12 i 2007, 40 i 2008, 135 i 2009 og
191 i 2010. Det framheves at det mest bekymringsfulle er utviklingen når det gjelder
enslige mindreårige, men at den sterke økningen i antall "lengeventende" også må ses i
sammenheng med at det de siste årene har kommet langt flere enslige mindreårige
asylsøkere til Norge.

KS peker i sin høringsuttalelse på at det er flere forklaringer til at bosetting av enslige
mindreårige har tatt tid, bl.a.:

Bosetting av enslige mindreårige pågikk tidligere i et lite utvalg kommuner, men
en femdobling av bosettingsbehovet har gitt behov for bosetting i flere
kommuner. Det tar tid når nye kommuner skal fatte politiske vedtak og
forberede tiltak mht. ansettelser og tilrettelegging. Ved gjentakende bosetting vil
dette arbeidet gå raskere.

Samtidig med at antall enslige mindreårige har økt sterkt, har staten anbefalt
kommunene å bruke barnevernet ved bosetting av gruppen, og de fleste
bosettes i dag under barnevernets ansvar. Dette tar ekstra lang tid, da
barneverntjenesten er presset fra før, og det medfører mer omfattende
omsorgstiltak og flere ansettelser. Det finnes flere eksempler på kommuner som
har brukt ekstra lang tid på å etablere tilbud pga. problemer med å få
godkjennelse fra BUF-etat.

KS peker også på at den foreslåtte bosettingsmodellen vil kunne medføre økte utgifter
for kommunene dersom de vil måtte finne foreløpige løsninger i påvente av at planlagte
tilbud blir ferdigstilt. Kommunene risikerer også å miste deler av integreringstilskuddet
hvis de ikke bosetter raskt nok.

KRD vil påpeke at en ny bosettingsmodell med tilvisningsrett til fylkesmannen
innebærer sterkere statlig styring av integreringsarbeidet i kommunene. Det vil fortsatt
være viktig at kommunene får tilstrekkelig kompensasjon for å kunne utføre et godt
integreringsarbeid tilpasset kommunenes ressursmessige situasjon. Dette blir særlig
viktig i de tilfellene kommuner blir tilvist flyktninger fra fylkesmannen. Det er viktig å
sikre god kvalitet på integreringen og at en unngår at kommunene tvinges til å flytte
ressurser fra andre viktige velferdsområder.

I høringsnotatet bes høringsinstansene om kommentarer og synspunkter på den
foreslåtte modellen med tilvisningsrett for fylkesmannen og alternativt forslag til
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forbedringer innenfor dagens avtalebaserte ordning. KS har kommentert forslaget til ny
bosettingsmodell og har foreslått tiltak for raskere bosetting innenfor gjeldende modell.

KRD legger til grunn at BLD i det videre arbeidet med bosettingsmodell nøye vurderer
alle synspunkter som høringen bringer ut fra et helhetssyn med sikte på å nå
overordnede integreringsmål.
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