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Endelig vedtak i saken fattes av Lyngdal kommunestyre

SAKSORIENTERING
Landets kommuner har mottatt høringsbrevet "Forslag til bosettingsordning for flyktninger
med mål om raskere bosetting" fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
(BLD).

Forslaget, som vedlegges saken, vil dersom det vedtas, medføre at kommunen ikke lenger
selv kan bestemme hvor mange og hvilke type flyktninger vi ønsker å bosette. Det legges opp
til at et Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting av flyktninger skal fastsette hvor mange
tlyktninger som kommunene skal ta imot. Dette betyr også at kommunen ikke vil kunne stille
betingelser eller vilkår til vedtak om hvilke personer vi ønsker å bosette.

VURDERING
NAV er sterkt imot forslaget, som innebærer en innskrenking i vår frihet til å velge
bosettingstempo, -mønster og -etnisitet. Vi har derfor utarbeidet en høringsuttalelse, som
vedlegges saken.

Vi ber om at denne sendes på vegne av Lyngdal kommune.

Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar uttalelse datert 28.03.11 som høringssvar på "Forslag til
bosettingsordninger for flyktninger med mål om raskere bosetting" til Barne-, likestillings-
og inkluderingsdepartementet.

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 38 33 40 00 Bankgiro: 3085 07 00202
Postboks 353 Lyngdal Rådhus - 2. etg. Telefaks: 38 33 41 01 Org.nr: 00946485764
4577 Lyngdal Hjemmeside: Mailadr:post(dlyngdal.kommune.no

www. lyngdal. kommune. no



Hovedutvalg for helse og omsorgs behandling 05.04.2011:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Hovedutvalg for helse og omsorgs innstilling 05.04.2011:

Kommunestyret vedtar uttalelse datert 28.03.11 som høringssvar på "Forslag til
bosettingsordninger for flyktninger med mål om raskere bosetting" til Barne-, likestillings-
og inkluderingsdepartementet.

Lyngdal kommunestyres behandling 28.04.2011:

Tilrådningen fra hovedutvalget ble enstemmig vedtatt.

Lyngdal kommunestyres vedtak 28.04.2011:

Kommunestyret vedtar uttalelse datert 28.03.11 som høringssvar på "Forslag til
bosettingsordninger for flyktninger med mål om raskere bosetting" til Barne-, likestillings-
og inkluderingsdepartementet.

Vedlegg
1 Uttalelse vedr. forslag til ny bosettingsmodell for flyktninger
2 Høringsbrev - forslag til bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere bosetting

Evy-Anni Evensen
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II

KOMMUNE

Lyngdal kommune v/ NAV 28.03.2011

Uttalelse vedr. forslag til ny bosettiagsmodell for flyktninger

Lyngdal kommune ønsker å gi en tilbakemeldning vedr høringsuttalelsen fra Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet som onihandler ny bosettingsmodell for
flyktninger.

Lyngdal kommune er en liten bykommune med ea. 8000 innbyggere. Kommunen har et
bosettingsvedtak for perioden 2008 til 2012. Det er bestemt at kommunenskal bosette 20
flyktninger årlig i denne perioden. Kommunen har i samarbeid med Imdi Sør klart å
gjennomføre denne målsettingen. 1 2010 bosatte vi 10 unge, enslige flyktninger mellom i 8-
og 20 år.

Erfaringene kommunen har gjort så langt viser at dette er en helt ny brukergruppe som krever
tett oppfølging og veiledning på mange felt. Lyngdal kommune har som mål å fortsette med
bosetting av flyktninger.

Lyngdal kommune ønsker å videreføre de retningslinjene og den friheten den enkelte
kommune innehar i arbeidet med bosettingen.Vi deler målet om at flyktninger skal være
bosatt i kommunen senest 6 måneder etter at det er fattet vedtak om opphold, og at enslige
mindreårige skal være bosatt innen 3 måneder.

Vi går imot forslaget om å åpne for bruk av statlig tvang i bosettingsarbeidet gjennom å gi
fylkesmannen en tilvisningsrett overfor kommunen. Lyngdal kommune ser det som svært
viktig å selv vundere tidspunkt for bosetting og jobber svært hardt for rask og kvalitativ
bosetting. Friheten til selv å velge bosettingsgruppeer av stor betydning for en vellykket
integrering og deltakelse i samfunnslivet. Lyngdal kommune ønsker å ha fokus på allerede
etablerte etniske grupper, slik at vi kan bevare et mangfold og ivareta etniske og kulturelle
verdier som allerede er tiIstedet i vår kommune.

Lyngdal kommune ønsker å gi en uttalelse til høringsutkastets punkt 6 og 7.

Ad punkt 6
Lyngdal kommune har to statlige asylmottak, hvorav et er for enslige mindreårige
flyktninger. Kommunen har også et privat mottak, Cocoon Ressurssenter. Lyngdal
kommune anser det som svært lite hensiktsmessig dersom enslig mindreårige flyktninger
skal bli bosatt i mottakskommunen, da dette vil medføre utilbørlig store belastainger for
mottakskommunen. Vi ønsker å understreke at selv om den økonomiske kompensasjonen
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er av betydnine i vårt bosettingsarbeid, er det langt ifra så viktig som kvaliteten på
arbeidet med bosetting og integrering. og de muligheter kommunen har til å planlegge og
styre bosettingen.

Ad punkt 7.
Lyngdal kommune gir sin støtte til KS høringsuttalelse om full økonomisk kompensasjon
til kommunene i bosettingsarbeidet. Vi mener at dersom kommunenes utgifter dekkes fullt
ut, vil flere kommuner bidra og ta sin del av denne viktige samfunnsoppgaven.

L rogdal 28.03.2011

NAV Lyngaal
Solveig aVatne


