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Høring: Forslag til bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere
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Det vises til høringsbrev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av 31. januar 2011.

Innledningsvis ønsker vi å si noe om utfordringer vi opplever lokalt i bosettingsarbeidet.

Vi er av den oppfatning at mulighetene til å få til vellykket bosetting og integrering henger sammen
med bl.a. følgende:

Forutsigbarhet ift. tidspunkt for bosetting og muligheter på boligmarkedet
Formidlet informasjon om den enkelte flyktning

Ad. pkt. 1 Forutsigbarhet ift. tidspunkt for bosetting og muligheter på boligmarkedet
Øvre Eiker er en relativt liten kommune. Vi har en liten stab som jobber dedikert med området. Vi
er avhengige av å få tildelt nye flyktninger jevnt over året og vi har behov for forutsigbarhet ift
hvem som kommer når. Vi har behov for å kunne planlegge anskaffelse av bolig og organisere
kommunale tjenester som det er behov for ifm bosettingen. Det er av vesentlig betydning å vite i
god tid om det kommer en familie på seks personer eller en enslig person. I dag tar vi kontakt med
IMDI når vi har ledig bolig og vi får så tildelt flyktninger. Dette fungerer godt for oss.

Erfaringsmessig har det vist seg vanskelig å leie egnede boliger i det private markedet til bosetting,
og mange av flyktningene strever også med å få leid bolig i det private markedet etter en tid i
kommunen. Andelen utleieboliger i kommunen er liten og det er et stort press i boiligmarkedet.
Løsningen har blitt at vi nå fortrinnsvis benytter oss av leiligheter eid av kommunens
eiendomsselskap. Kommunen har strevd med å dekke behovet for kommunale boliger totalt sett,
men man har prioritert å reservere boliger til formålet for å følge opp de forpliktelsene vi har påtatt
oss.

Ad pkt 2. Formidlet informasjon om den enkelte flyktning
Som nevnt over er vi en relativt liten kommune. Det er av stor betydning at vi gjøres kjent med
utfordringer (for eksempel helsemessige) som den enkelte flyktning strever med. Hvis vi ikke er
kjent med betydelige funksjonshemminger eller lignende i rimelig tid før bosetting, vil vi kunne
streve med å kunne gi den enkelte flyktning et godt tjenestetilbud.
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Nærmere kommentarer til forslaget.

Det er positivt hvis man ved endret organisering frigjør ressurser og far til en mer rendyrket
direktoratsrolle for IMDI. Vi føler oss ikke kompetente til å vurdere om forslagene vil være
økonomisk lønnsomme, men dersom det skulle være mulig å frigjøre ressurser ved en mer effektiv
ansvarsdeling mellom sentrale og regionale ledd i forvaltningen, håper vi at gevinsten benyttes til å
styrke det lokale arbeidet.

Vi er usikre på hvordan den skisserte modellen for tildeling vil fungere. Vi er usikre på hvordan den
vil fungere kommunene imellom og vi er usikre på om man klarer å ivareta hensynet til kvalitet i
tjenestetilbudet og kommunalt selvstyre godt nok med en modell som i utgangspunktet krever at
kommunene blir enige om ansvarsfordeling og hvor "riset bak speilet" er tvang.

At fylkesmannen far en rolle dersom det (forhåpentligvis helt unntaksvis) blir aktuelt å bruke tvang
overfor kommunene kan ha noen positive konsekvenser. Fylkesmannen har nok bedre kunnskap om
fortrinn og utfordringer iden enkelte kommune enn IMDI. På den annen side har Fylkesmannen
tilsynsmyndighet, og vi er usikre på hvordan det vil fungere at fylkesmannen både kan pålegge
bosetting av flyktninger og skal ha tilsyn med en enhet som skal ha store deler av det operative
ansvaret for bosetting og integrering (NAV-kontoret).

Med vennlig hilsen

Hege Østvold Vagle
NAV leder


