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HØRINGUTTALELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG OM NY BOSETTINGSMODELL

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sendte 31.1.2011 ut på høring forslag til endringer i
dagens bosettingsordning for flyktninger.
Representantskapet i Telemark SV har innhentet faglige synspunkter og ønsker med dette å meddele
departementet følgende synspunkt:

Telemark SV støtter regjeringens mål om raskere bosetting av flyktninger med oppholdstillatelse og deler
målet om bosetting innen 6 måneder for voksne og 3 måneder for enslige mindreårige.

Vi tror imidlertid ikke at det forelagte forslaget alene vil bidra til å nå disse målene. Vi viser i den forbindelse
til at kommunene i 2008 og 2009 gjorde en større innsats enn noen gang tidligere når det gjelder bosetting
av enslige mindreårige og at bosettingstallene siste to år er høyere enn på mange år.
Kommunenes mangel på boliger til enslige er reell nok. Mange kommuner har allerede svært høy lånegjeld.
En kommunal satsing på tilegnelse av boliger til enslige krever ytterligere opptak av gjeld. En større del av
de kommunale budsjettene blir da bundet opp i renter og avdrag. Dette kan påvirke rammene for de øvrige
tjenestene.

En avpolitisering av bosetting av flyktninger er i seg selv positivt, men vi tror kommunene må stimuleres til å
ta denne avpolitiseringen selv.

Telemark SV fremmer følgende forslag i denne sammenheng:

Regjeringen finner stimulerende tiltak til de kommunene som velger å gjøre 4-årige
bosettingsvedtak, i stedet for dagens ordning med årlige vedtak. Eksempelvis ved å innføre
øremerkede tilskudd til boligsosiale formål, tilpasset denne gruppen personer. Alternativt å øke
Husbankens boligtilskudd for kommuner som gjør slike vedtak.
Dette vil skape forutsigbarhet og økt langsiktighet så vel for IMDIs bosettingsarbeid som for de
faglige miljøene i kommunene og stimulere til økt boligsatsing.

Det innføres stimulerende tiltak for å sikre bosetting gjennom hele året. Eksempelvis ved at
integreringstilskuddet i år 1 graderes per kvartal, når sen bosetting er forårsaket av kommunal
seindrektighet.

Kommuner som tar imot flyktninger med behov for ressurskrevende tjenester over lengre tid, må
sikres bedre økonomisk
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Dette kan redusere bosettingstiden for de personer som må vente aller lengst på bosetting i dag.
For mange småkommuner er det ressurskrevende å etablere faglige oppfølgingsapparat. Det bør
derfor vurderes å satse mer på å tilrettelegge for denne typen bosetting i enkelte kommuner som
allerede har et godt apparat og der forholdene ligger bedre til rette for dette.

4. Integreringstilskuddet øremerkes.
For i større grad å la de respektive komm unale fagmiljøene få innflytelse over hvilke tiltak og
oppgaver som bør finansieres over tilskuddet.

For, Representantskapet Telemark SV

Sigbjørn Molvik, fylkesleder
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