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Oversending av høring fra KS storbynettverk på forslaget til ny
bosettingsmodell

KS storbynettverk har behandlet forslaget til bosettingsmodell som BLD sendte ut på høring
31.1.2011.

Høringen fra KS storbynettverk ligger vedlagt.

På vegne av KS storbynettverk

Monica Mæland /s/
Leder av KS storbynettverk
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Notat
Til: Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fra: KS Storbynettverk

Høring- forslag om ny bosettingsmodell
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 31.1.2011 ut på høring forslag til
endringer i dagens bosettingsordning for flyktninger. Departementet ønsker særlig
synspunkter på punkt VI og VII i høringsnotatet (forslag til endringer i dagens
bosettingsordning, samt økonomiske/administrative konsekvenser).

KS Storbynettverk ønsker å fremme følgende synspunkter på forslagene i høringsnotatet:
Storbynettverket er enige i målet om at flyktninger skal være bosatt i en kommune
senest 6 måneder etter at det er fattet vedtak om opphold, og at enslige mindreårige
skal være bosatt innen 3 måneder etter vedtak er fattet. Vi vil imidlertid påpeke at
ventetiden for en asylsøker fra ankomst til vedtak er betydelig lengre en ventetid fra
vedtak til bosetting.

Storbynettverket er uenig i departementets forslag om å gi fylkesmannen
tilvisningsrett og mener at statlig styring i bosettingsarbeidet er imot prinsippet om
kommunalt selvstyre. Byene har liten tro på at tvang og økonomiske sanksjoner
overfor kommunene vil føre til raskere bosetting. Det er videre
bystyret/kommunestyret og ikke kommunens ansatte som beslutter bosettingsantallet.

Det har ingen hensikt å la KS overta det ansvar IMDi i dag har for fordeling av
flyktninger. KS er ikke et forvaltningsorgan men en medlemsorganisasjon. KS kan
derimot fortsette med å bistå kommune innenfor dagens modell. Byene støtter en
styrking av IMDis rolle i integreringsarbeidet.

Kartlegging av den enkelte flykting og en bedre koordinering av de statlige
samarbeidspartene (IMDi, BUF-etat, Husbanken, UDI/driftsoperatørene av
asylmottak), før bosetting i kommunene hadde vært godt bidrag for raskere bosetting.

Et klart skille mellom bosetting av flyktninger og bosetting av enslige mindreårige
bør opprettholdes. Dette for å kunne gi enslige mindreårige den særskilte støtte de
trenger for å kunne kvalifisere seg til et aktivt voksenliv i Norge.

De økonomiske konsekvensene av endringer i ordningen er svakt utredet i saken.
Forslaget om å avkorte integreringstilskuddet rammer kommunene direkte. Det virker
urimelig å kutte ressursene til integrering og bosetting av flyktninger selv om
flyktningene må vente utover tre måneder. De økonomiske konsekvensene av forslaget
vil slå ut slik ved forsinket bosetting av enslig mindreårig, EM:

Døgnpris i statlige omsorgssentre for EM er om lag kr 5 000. Det betyr at med
4 måneders forsinkelse i bosetting, vil en avkorting av oppholdskostnadene
være like stor som integreringstilskuddet for hele 5-årsperioden.



Forslag til mulige forbedringer fra et storbyperspektiv:
På grunn av høye etableringskostnader i storbyene, introduseres storbytillegg i
integreringstilskuddet og i boligtilskuddsordningen.
Økt tilskudd til kjøp eller bygging av flyktningeboliger, uten at det går på bekostning
av andre sårbare grupper, vil bidra til raskere bosetting.
Det bør vurderes et bonussystem for rask bosetting.
Ulike forsøk for raskere bosetting som er prøvd ut, jfr forsøk i Trondheim med
bosetting av 1/4av det totale antallet hvert kvartal, bør formidles til kommuner i hele
landet.
Forberede bosetting av enslige mindreårige før formelt vedtak foreligger.


