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Høringsuttalelse til forslag om endring i bosettingsordning for flyktninger

PRESS — Redd Barna Ungdom (heretter PRESS) leverer med dette vår høringsuttalelse på Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementets forslag om å endre bosettingsordningen for flyktninger.

PRESS vil gi vår fulle støtte til regjeringens forslag om å innføre en tilvisningsrett til fylkesmannen
dersom kommunene ikke klarer å bli enige om fordelingen av flyktninger.

PRESS ser at det selvfølgelig er best at kommunene skal ha mest mulig selvbestemmelse og selv
ønske å ta i mot flyktninger, men i de tilfeller dette ikke er mulig og det tar for lang tid vil det være
til det beste for barna at noen kommuner blir pålagt å bosette. Ventetiden for disse barna bør nødig
bli forlenget av at kommuner ikke blir enige.og ikke åpner for bosetting. Barna dette gjelder har
opplevd nok venting og ustabilitet i livene sine, og fortjener sjansen til å integrere seg i det norske
samfunnet så fort som overhodet mulig.

I  valget mellom hensynet til barn og hensynet til kommunenes rett til selvstyre er det opplagt at
barna bør vinne. Tvungen bosetting vil bare være en siste løsning, men en bedre løsning enn at
barna blir sittende enda lengre på vent.

Det er viktig at kommunene sørger for en god integrering uavhengig av om de selv fikk velge at
barna skulle komme. Argumentet fra KS om at tilvisning vil gå ut over integreringen, vitner om en
barnslig innstilling fra deres side. Det er tross alt menneskene som bor i kommunen flyktningene
skal integrere seg med, og deres innstilling er ikke nødvendigvis den samme.

PRESS vil også gjerne påpeke at grensen på tre måneder for bosetting av enslige mindreårige
asylsøkere også skal gjelde for medfølgende barn, enten i barnefamilier eller barn i følge med andre
voksenpersoner.

Med vennlig hilsen

Tirill Sjøvoll Maria Jordet Bruheim
Leder Sentralstyremedlem
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