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Det vises til brev mottatt her 10.06. 2011.

Formannskapet behandlet i møte 20.09.2011, sak 159/11 — Høring — NOU 2011:7 Velferds og
migrasjonsutvalget.

Som høringsuttalelse til NOU 2011:7, ble vedtatt følgende:

Asker kommune er innforstått med at kommunen har, og fortsatt vil ha, en sentral rolle
i arbeidet med videreutvikling og oppfølging av de tiltak som er foreslått av velferds-
og migrasjonsuvalget.

Asker kommune forutsetter at tiltak og tjenester som skal leveres av kommunen blir
fullfinansiert gjennom statlige overføringsordninger til kommunen. Dette gjelder både
direkte tjenester/ytelser til den enkelte/grupper, til og administrative kostnader til
kontroll, forvaltning og oppfølging av forvaltningsansvaret som pålegges kommunen.

Til orientering følger kopi av rådmannens saksfremlegg til formannskapet.

ki--Arne Mørek
Controller

Vedlegg: Saksfremlegg - Høring - NOU 2011:7 Velferds- og migrasjonsutvalget.
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Arkivsaksnr.: 11/3408

Høring - NOU 2011:7 Velferds- og migrasjonsutvalget

Sett inn innstillingen under denne linja — denne linjen skal ikke fjernes4/
Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt
vedtak:

Asker kommune er innforstått med at kommunen har, og fortsatt vil ha, en
sentral rolle i arbeidet med videreutvikling og oppfølging av de tiltak som er
foreslått av velferds- og migrasjonsuvalget.

Asker kommune forutsetter at tiltak og tjenester som skal leveres av kommunen
blir fullfinansiert gjennom statlige overføringsordninger til kommunen. Dette
gjelder både direkte tjenester/ytelser til den enkelte/grupper, til og administrative
kostnader til kontroll, forvaltning og oppfølging av forvaltningsansvaret som
pålegges kommunen.

Sett inn innstillingen over denne linja — denne linjen skal ikke f.jernesIN

Sett inn saksutredningen under denne linja — denne linjen skal ikke fiernes4,

1. Saken gjelder
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har sendt på høring NOU 2011:7
Velferds- og migrasjonsutvalgets. Utvalget har analysert velferdsmodelles økonomiske bærekraft,
og drøfter mulige tiltak og strategier for innvandringspolitikk, arbeidslivs- og intregreringspolitikk
og generell velferdspolitikk for å gjøre velferdsstaten og arbeidslivet mer robust til å takle inn- og
utvandring.

Kopi av departementets høringsbrev av juni 2011, og sammendrag av utredningen følger vedlagt.

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) har, som en av høringsinstansene,
utarbeidet prinsipper for en uttalelse.
Kopi av saksdokumentet som er utarbeidet av administrasjonen i KS til styremøte i KS 01.09. 2011,
følger vedlagt.

2. Rådmannens  vurderinger
På grunn av manglende tid til disposisjon har rådmannen ikke hatt anledning til å gjøre en
selvstendig vurdering av utvalgets vurderinger og forslag. Utvalget har lagt opp til en bred
tilnærming. Dette tilsier at saken har temaer som berører alle kommunestyrekomiteens
ansvarsområder, videre at dette er et område av vital interesse for innvandrerrådet. Rådmannen
legger til grunn at det vil bli anledning til å komme tilbake til fagkomiteene med deltemaer dersom
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departementet i det videre arbeidet foreslår å iverksette endringer i den funksjon- arbeidsdelingen
som er etablert.

Rådmannen legger til grunn at KS i sitt arbeid har vektlagt momenter som er av vital betydning for
kommunenes rolle og arbeid med de problemstillinger som er tatt opp i utredningen. KS har, på
flere punkter i forslaget til uttalelse, pekt på betydningen av at kommunale kostnader som følge av
tiltak og forslag blir fullfinansiert. Rådmannen mener at et bidrag til en høringsuttalelse fra Asker
kommune i denne sammenheng kan være en forsterkning om at økt kommunalt ansvar må
fullfinansieres gjennom statlige overføringsordninger.

Lars Bjerke
Rådmann

Vedlegg:
NOU 2011:7 Velferds- og migrasjon. Den norske modellens framtid, Kapittel 1, Perspektiv og
sammendrag

Sak 11 til hovedstyret i KS — Velferds- og migrasjonsutvalget (NOU 2011:7)

... Sett inn saksutredningen over denne linja — denne linjen skal ikke fjernesi‘
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