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Ob-ekt:

Forslag til ny bosettingsordning for flyktninger høring

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte
31.01.11 ut på høring forslag til endring i dagens
bosettingsordning for flyktninger.

Dagens bosettingsordning for flyktninger ble innført i 2002.
Målet med ordningen var å sikre at alle flyktninger blir bosatt i
en kommune innen 6 måneder. Enslige mindreårige skal
bosettes innen 3 måneder. 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 prosent 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 tar
primært sikte på å få kommunene til å ta et større ansvar for
fordelingen av flyktninger seg i mellom, og gjennomføre rask
bosetting av alle som får opphold. Dersom kommunene ikke blir
enige seg imellom, eller ikke bosetter flyktningene innen de
tidsmål som er satt, foreslås det at fylkesmannen gis rett til å
tilvise flyktninger til kommunene.



KS har avgitt høringsuttalelser der man vektlegger det
overordnede mål om at alle flyktninger skal være bosatt i en
kommune senest 6 mnd etter at opphold er innvilget, og at
enslige mindreårige skal være bosatt senest 3 mnd etter vedtak
om opphold. Videre har KS forslag til målrettede tiltak som man
mener vil bidra til en raskere bosetting.

Rådmannen har vurdert de forslagene som fremmes i
høringsnotatet. Songdalen kommune har de siste årene vært
aktive når det gjelder bosetting av flyktninger, og ser ikke at de
forslagene som ligger i høringen vil bety store endringer i
forhold til dagens praksis i kommunen.

Rådmannen deler KS sin bekymring for "tvangsbosetting", det
er sannsynlig at kommuner vil lykkes bedre i sitt
bosettingsarbeid dersom de økonomiske rammebetingelsene
gjøres bedre og systemene rundt bosettingsarbeidet
effektiviseres.

Rådmannen støtter for øvrig opp om høringsuttalelsen fra KS.
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RÅDMANNEN FORESLÅR AT FORMANNSKAPET LEGGER FREM FOR

KOMMUNESTYRET F LGENDE FORSLAG TIL VEDAK:

Songdalen kommunestyre slutter seg til
KS sin høringsuttalelse som inneholder følgende
overordnede synspunkter:

• KS deler 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 mnd. etter vedtak.
KS har forslag til flere mer målrettede tiltak som
etter vår mening vil bidra til en raskere bosetting.
KS har tidligere også fremmet forslag om tiltak for
raskere bosetting overfor departementet, uten at
disse er kommentert i departementets høringsnotat.
KS går imot forslaget om å åpne for bruk av statlig
tvang i bosettingsarbeidet, gjennom å gi
fylkesmannen en tilvisningsrett overfor kommunene.
KS mener at dette er lite målrettet for å løse de
utfordringene i bosettingsarbeidet som bidrar til for
lang ventetid i mottak i dag. Det er fare for at en slik
modell vil øke konfliktnivået lokalt, og dermed svekke
integreringsarbeidet. KS mener at en slik
tilvisningsrett snarere vil forsinke
bosettingsprosessen ytterligere.

13.04.2011 FORMANNSKAPET

Votering:

Enstemmig innstilling

FS-020 11 BER KOMMUNESTYRET FATTE F LGENDE

VEDTAK: 


Songdalen kommunestyre slutter seg til
KS sin høringsuttalelse som inneholder følgende
overordnede synspunkter:

KS deler 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 mnd. etter vedtak.
KS har forslag til flere mer målrettede tiltak som
etter vår mening vil bidra til en raskere bosetting.
KS har tidligere også fremmet forslag om tiltak for
raskere bosetting overfor departementet, uten at
disse er kommentert i departementets høringsnotat.



KS går imot forslaget om å åpne for bruk av statlig
tvang i bosettingsarbeidet, gjennom å gi
fylkesmannen en tilvisningsrett overfor kommunene.
KS mener at dette er lite målrettet for å løse de
utfordringene i bosettingsarbeidet som bidrar til for
lang ventetid i mottak i dag. Det er fare for at en slik
modell vil øke konfliktnivået lokalt, og dermed svekke
integreringsarbeidet. KS mener at en slik
tilvisningsrett snarere vil forsinke
bosettingsprosessen ytterligere.

27.04.2011 KOMMUNESTYRET

Votering:

Enstemmig vedtatt

KS-032 11 VEDTAK:

Songdalen kommunestyre slutter seg til
KS sin høringsuttalelse som inneholder følgende
overordnede synspunkter:

KS deler 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 mnd. etter vedtak.
KS har forslag til flere mer målrettede tiltak som
etter vår mening vil bidra til en raskere bosetting.
KS har tidligere også fremmet forslag om tiltak for
raskere bosetting overfor departementet, uten at
disse er kommentert i departementets høringsnotat.
KS går imot forslaget om å åpne for bruk av statlig
tvang i bosettingsarbeidet, gjennom å gi
fylkesmannen en tilvisningsrett overfor kommunene.
KS mener at dette er lite målrettet for å løse de
utfordringene i bosettingsarbeidet som bidrar til for
lang ventetid i mottak i dag. Det er fare for at en slik
modell vil øke konfliktnivået lokalt, og dermed svekke
integreringsarbeidet. KS mener at en slik
tilvisningsrett snarere vil forsinke
bosettingsprosessen ytterligere.
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