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Forslag til bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere
bosetting - Høringsuttalelse fra Sunndal kommune

Det vises til deres høringsbrev datert 31.01.11.

Forslaget til bosettingsordning ble behandlet som sak i Økonomi — og planutvalget i Sunndal
kommune 05.04.11. Et enstemmig utvalg vedtok følgende høringsuttalelse:

Sunndal kommune vil uttale følgende til Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementets
forslag til bosettingsordning for flyktninger med mål om raskere bosetting, datert 31.01.11:

Sunndal kommune vil sterkt frafråde en endring av dagens frivillige og gjensidig forpliktende
ordning for bosetting av flyktninger til en ordning som inneholder bruk av tvang overfor
kommunene. Dette vil kunne øke konfliktnivået lokalt samt svekke integreringsarbeidet.

Forslaget om at fylkesmannen skal gis rett til å tilvise flyktninger til kommunene, bryter med
prinsippet om at bosetting må bygge på politiske vedtak i den enkelte kommune.

Vi vil støtte forslaget om kvartalsvis bosetting. Dette bør kombineres med en økonomisk gevinst
ved tidlig bosetting og trekk ved en overvekt av bosetting på slutten av året.

Vi vil videre støtte forslaget om at kommunen ikke kan knytte betingelser eller vilkår til sine
vedtak om bosetting. Det vil være uheldig dersom "populære" bosettingskommuner kan
håndplukke flyktninger som er lett å integrere i forhold til utdanning og arbeid. Dette vil føre til
en skjevfordeling av belastningene i bosettingsarbeidet samt føre til at andre grupper vil være
vanskeligere å fordele.

Det må være en forutsetning at når det gjelder flyktninger med spesielle hjelpebehov, må disse
bosettes i kommuner som har et tjenestetilbud som sikrer deres rettigheter.
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Det må videre tas hensyn til flyktninger som ved utflytting fra mottak, allerede har skole — og
/eller jobbtilbud i vertskommunen.

Det bør foretas en løpende vurdering av tilskuddsordninger når det gjelder grupper som i
perioder er vanskelig å bosette.

I kommuner som allerede har et godt utbygd apparat for bosetting av flyktninger er det ofte
tilgang på boliger som hindrer oppfylling av anmodningen. Det bør derfor foretas en fortløpende
vurdering av behovet for boligtilskudd og andre virkemidler gjennom Husbanken.

Sunndal kommune mener at det bør ses spesielt på bosettingsordningen for enslige mindreårige
flyktninger. Det er i dag stor forskjell mellom kommunene i hvordan bosettingen av barn mellom
15 og 18 år håndteres. Mange kommuner velger å fatte barnevernsvedtak i forbindelse med
bosetting av målgruppa. Vi mener at barnevernstiltak må gjennomføres etter en individuell
vurdering, ikke som en generell føring for alle. Og som en følge av dette, må betalingsordninger
mellom stat og kommune utformes mer nøytralt i forhold til valg av barnevernstiltak eller ikke.
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