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Horingssvar fra Sel kommune:

Forslag til bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere bosetting

Målet med dagens bosettingsordning for flyktninger er å sikre at alle flyktninger med godkjent
opphold blir bosatt i en kommune innen 6 måneder. Enslige mindreårige innen 3 måneder.
Ordningen er frivillig og gjensidig forpliktende for kommunene. Siden ordningen ble innført har
det vært vanskelig å innfri disse målene. Situasjonen i dag er at for mange flyktninger må vente
for lenge på å bli bosatt i en kommune. I 2010 ble bare 16 % av de enslige mindreårige bosatt
innen målet på 3 måneder. Dette er bakgrunnen for at departementet sender på høring forslag til
endring av bosettingsordningen for flyktninger.

Forslaget til endring av bosettingsordningen for flyktninger tar primært sikte på å få kommunene
til å ta et stme ansvar for fordelingen av flyktninger seg i mellom, og gjennomføre rask
bosetting av alle som får opphold. Dersom dette ikke skjer, foreslås det at fylkesmannen gis rett
til å tilvise flyktninger til kommunene.

Sel kommune reagerer negativt på at departementet ensidig har forberedt å erstatte dagens
ordning med en ordning som innebærer bruk av tvang overfor kommunene. Sel kommune mener
at bruk av tvang vil svekke det lokale engasjementet og dermed ramme de personene som skal
bosettes i en kommune.

• Sel kommune deler målet om at alle flyktninger med godkjent opphold skal være bosatt i
en kommune innen 6 måneder og at enslige mindreårige skal være bosatt innen 3
måneder.
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Sel kommune er uenig i departementets forslag om at en videreutvikling og endring av
dagens ordning, skal sikre en mulighet for statlig tilvisning.

Sel kommune mener at dialogen og det gode samarbeidet mellom staten ved
departementet og IMDI, KS og kommunene bør videreutvikles innenfor dagens modell.
Kommuner med reduserte vedtak og nei-vedtak kan følges tettere opp slik at den enkelte
kommune får en forståelse for at bosetting av flyktninger er en nasjonal oppgave og et
samfunnsansvar som alle må ta del i.

Sel kommune ønsker at det stimuleres til økt boliganskaffelse og — utnyttelse i
kommunene. Utfordringen ved bosetting i små kommuner er i hovedsak knyttet til
mangel på bolig slik at tiden fra vedtak til bosetting tar unødig lang tid. Det er og viktig å
øke gjennomstømmingen i kommunale boliger og øke bruk av Startlån og kommunalt
boligtilskudd for flyktninger som ønsker å kjøpe egen bolig.

Sel kommune ønsker derfor at det innenfor dagens ordning i større grad fokuseres på
anskaffelse av bolig. Dette kan skje ved hjelp av kurs, veiledning og et tettere samarbeid
mellom Husbanken og den enkelte kommune. Små kommuner har ofte for liten kapasitet
og kompetanse til å kunne nyttiggjøre seg av Husbankens ordninger som for eksempel
bruk av Startlån og kommunalt boligtilskudd.

IMDI' s rutiner kan effektiveres slik at saksflyten ikke unødig stopper opp og samtidig
gjøre det mulig å bosette mer over regionale grenser.

Sel kommune anbefaler at det i anmodningsbrevet fra IMDI motiveres til flerårige vedtak
om bosetting. Sel kommune anbefaler og at det inngås kvartalsvise avtaler om bosetting.
Slik det fungerer nå, utbetales tilskuddet i sin helhet uavhengig av når bosettingen skjer.
Samlet sett vil flerårige vedtak og kvartalsvise avtaler føre til større forutsigbarhet i
bosettingsarbeidet og bidra til mest mulig helhetstenkning i kommunen. En slik ordning
vil og virke mer forpliktende for kommunene og på sikt føre til raskere bosetting.

Sel kommune mener at det i større grad kan brukes lokale og nasjonale medier for å
synliggjøre gode historier. La den enkelte flyktning fortelle selv, vise at det går an. Dette
gjelder i særlig grad bosetting av ressurskrevende personer.
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