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UTTALELSE FRA SØRUM KOMMUNES SOSIAL OG
OMSORGSUTVALG. FORSLAG TIL NY BOSETTINGSORDNING FOR
FLYKTNINGER.

Sosial og omsorgsutvalget viser til høringsbrevet i sin helhet, samt tilhørende tilleggsrapport
om inntekter og utgifter for kommuner som bosetter flyktninger. Videre vises det til de
uttalelser som allerede er gitt av KS i denne forbindelse.

Innledningsvis vil vi bemerke at vi opplever dagens samarbeid med IMDi som godt og positivt
selv om også vi ser de utfordringer som omtales i dette høringsbrevet.

Sou i Sørum kommune er i likhet med departementet av den oppfatning at en rask bosetting
bør være et sentralt mål i flyktningarbeidet og vi deler oppfatningen om de negative
konsekvenser som er skissert i høringsbrevet ved ikke å nå denne målsettingen.

Dog er vi av den oppfatning at argumentet om IMDis ressursbruk ikke kan ha avgjørende
betydning i denne sammenhengen. Her viser vi til at også de andre involverte parter bruker en
vesentlig andel av sin tid til bosettingsarbeid.

Vi stiller oss også noe undrende til den analysen som ligger til grunn for de nye forslagene da
den etter vårt syn for ensidig fokuserer på selve bosettingstidspunktet men ikke på innholdet
og arbeidet som skjer i etterkant av en bosetting.

Så til våre synspunkter.

Vi ser at det er et problem for den totale bosettingspolitikken at kommunene selv kan velge
hvilke flyktninger de kan ta i mot og hvilke de kan takke nei til. Imidlertid er vi av den
oppfatning at en evt tilvisningsrett uten kommunens medvirkning bare vil bidra til at et
problem forskyves ut til kommunene. Det bør analyseres årsakene til hvorfor enkelte grupper
er vanskeligere å plassere enn andre og man bør heller tilstrede konkrete tiltak i forhold til de
aktuelle årsaker som da avdekkes. Kommunen har store utfordringer ikke bare med selve
bosettingen, men arbeidet etter bosettingen er vel så viktig. Det å kunne etablere nettverk, ha
tilstrekkelig helsekompetanse, barnehageplasser, tiltak i skole mv. Vi er av den oppfatning at
forholdene etter bosetting og de utfordringer som ligger i å sikre en god start på det nye
bosetedet er lite nevnt i utredningen.
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For kommunens del er det derfor viktig å ha innflytelse på hvilke personer som man kan ta
imot nettopp av hensyn til den videre oppfølging.

Sørum kommune deler KS skepsis til forslaget om at Fylkesmannen ( i gitte tilfeller) gis
tilvisningsrett. Vi er med andre ord også av den oppfatning at en slik ordning bidrar til en
svekkelse av det lokale engasjementet for god integrering. En stiller også spørsmål ved om
dette vil være akseptabelt politisk, i det mulighetene for lokal styring innskrenkes. Skal
arbeidet med flyktningintegrering lykkes, er administrasjonen avhengige av tydelige politiske
vedtak. Reglene som foreslås innskrenker muligheten for politisk innflytelse lokalt. Det er
heller ingen garanti for god integrering at man oppnår rask bosetting. Kommunen skal ikke
bare sikre et sted og bo, men også planlegge for alle andre gjøremål etter bosetting.

Høringen bærer etter vår oppfatning preg av liten forståelse for at dette er tidkrevende og ofte
sammensatt arbeid.

I tillegg synes forslaget noe selvmotsigende i det den foreslår at et unntak fra
tilvisningsregelen er hvis kommunen har mangel på bolig. Mangel på bolig er i rapporten
nevnt som den hyppigste årsaken til den lange bosettingstiden. Hvis dette samtidig skal være
unntaksregel fra tilvisningsregelen vil effekten på det man ønsker å oppnå være svært tvilsom.

Endelig bør forslagene sees opp mot konklusjonene i rapport om inntekter og utgifter for
kommuner som bosetter flyktninger. Denne kan tyde på at kommunene generelt ikke fullt ut
får kompensert de tilleggskostnader de har ved å ta i mot flyktninger. I tillegg er kostnadene
ved kartlegging av helsetilstanden for flyktninger ikke ferdig.

Før den økonomiske siden av saken er tydeligere enn i dag, bør det vises varsomhet med å
pålegge kommunen ytterligere oppgaver. Kommunen er i denne sammenheng opptatt av at det
aktuelle forslag må sees i sammenheng med det øvrige tjenestetilbudet kommunene skal
levere. Jf for eksempel våre uttalelser vedrørende ny helse og omsorgslov og ny lov for
forebygging av helse hvor det legges opp til betydelig økning av kommunens tjenester.

Som det fremkommer ovenfor er Sørum kommune av den klare oppfatning at det bør søkes å
finne løsninger innenfor dagens avtaleverk som er basert på frivillighet, ikke tvang og i denne
forbindelse ønsker vi å bidra konstruktivt. Man bør videre gjennomgå dagens
saksbehandlingslinje også på den statlige siden, med sikte på effektivisering og forenklinger
før man tar i bruk slike drastiske virkemidler som foreslås i uttalelsen.

Med hilsen
Sosial- og omsorgsutvalget i Sørum kommune

Kari Tveit Mjønerud Terje Kristiansen
Leder Saksbehandler
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