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Forslag til bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere bosetting -
høringgsuttalelse

Formannskapet i Steinkjer kommune har i sitt møte 14.4.2011 vedtatt følgende høringsuttalelse til

forslaget om ny bosettingsordning for flyktninger:

"Steinkjer kommune avgir følgende høringsuttalelse til "Forslag til bosettingsordning for flyktninger med

mål om raskere bosetting".

Steinkjer kommune er enig i målsettingen om at flyktninger skal bosettes så snart som mulig

etter vedtak om oppholdstillatelse, fortrinnsvis innen 3 måneder for enslig mindreårige, og 6

måneder for de øvrige.

Vi registrerer at KS ikke ønsker å overta IMDis rolle i å lage forslag til fordeling av flyktninger på

kommunene.

Punktene 3-6 foreslås det at Fylkesmannen skal ha tilvisningsrett til å fordele flyktninger på

kommunene i fylket, og at kommunene skal ha en mottaksplikt.

Steinkjer kommune er uenig i at Fylkesmannen skal ha slik tilvisningsrett, og mener at bosetting

av flyktninger fortsatt skal være basert på frivillige avtaler mellom partene. Dersom IMDi mener

at enkelte kommuner stiller urimelige krav som forsinker bosettingen, bør dette tas opp med KS

og angjeldende kommuner, og ikke føre til at frivillighetsprinsippet tilsidesettes for alle

kommuner.

I de tilfelle bosetting tar lenger til enn 3-6 måneder etter at vedtak er fattet, har det som regel

en årsak i lokale forhold (ofte bolig) som ikke blir endret om frivillighetsprisnippet avvikes til

fordel for tvang (tilvisningsgrett).

Steinkjer kommune kan heller ikke se at det vil føre til raskere bosetting ved at dialogen som

kommunene nå har med IMDi overføres til fylkesmannen. Å forholde seg både til IMDi og

fylkesmannen kan føre til økt byråkratisering, så her må staten velge om IMDis oppgaver fortsatt

skal ivaretas av et direktorat, eller i sin helhet overføres til fylkesmannsembetene.

For å oppnå bedre flyt i bosettingsarbeidet og større forutsigbarhet for kommunen og IMDi, har

Steinkjer kommune og IMDi blitt enige om en intensjonsavtale for en jevnere bosetting av

gjennom året av det avtalte antall flyktninger.

Andre tiltak som vil kunne føre til raskere bosetting, er å øke integreringstilskuddet, slik at

kommunens utgifter blir dekt fullt ut. Rapporten "Inntekter og utgifter for kommuner som

bosetter flyktninger" av Agenda Kaupang 2011, viser at tilskuddet bør økes med kr 34 000 per
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person per år for å dekke de faktiske utgiftene.

Et annet stimuleringstiltak vil være å gi bedre økonomiske vilkår for opplæring og oppfølging av

flyktninger og innvandrere i grunnskolen.

For mange kommuner er manglende tilgang på egnede boliger en faktor som kan forsinke

bosettingstidspunktet. Her finnes det ordninger gjennom husbanken, men flere tiltak kan

vurderes, som f.eks. tilskudd fra IMDi om boliger står tomme i påvente av at det avtalte antall

flyktninger er klare for bosetting.

Steinkjer kommune slutter seg til vedtak i hovedstyremøtet i KS"

Med hilsen

,

Ellen Samuelsen

avdelingsleder


