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NOU 2011:14 - Bedre integrering - Høring

Det vises til brev av 12. september 2011 om ovennevnte.

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD)vil bemerke følgende: En trygg bolig i et
godt bomiljø er viktig for en stabil tilknytning til arbeidslivet, for å ta utdanning, for å
skape og opprettholde et sosialt nettverk og for en god helse. Boligen og utformingen
av boligområdene er med dette også viktig for å fremme integrering, og for å forebygge
og motvirke opphoping av dårlige levekår i boområder. Slik er den sosiale
boligpolitikken en viktig del av velferdspolitikken. KRD mener at disse
sammenhengene er ivaretatt på en god måte i NOU 2011:14Bedre integrering.

Utvalget løfter fram utfordringen med at enkelte grupper av innvandrere er
marginalisert på boligmarkedet, dels som bostedsløse og dels som vanskeligstilte på
leiemarkedet. I den forbindelse viser departementet til NOU 2011:15Rom for alle som
er ute på høring. Boligutvalget gjorde en analyse som bekrefter at innvandrere er sterkt
overrepresentert blant vanskeligstilte på boligmarkedet. Nesten en av fire av de
vanskeligstilte har bakgrunn fra Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. Analyser viser
videre at det finnes diskrimineringsmekanismer i leiemarkedet. Det gjør at en del
innvandrere kan ha større problemer enn andre med å skaffe seg en leiebolig, og at de
kan være utsatt for dårligere kontraktsforhold og høyere husleier. Samtidig er det en
utvikling der en stadig høyere andel av innvandrerne eier boligen sin.

Vi har merket oss at utvalget blant annet tilrår tiltak som gjør områdene mer attraktive
å bo i for hele befolkningen, og som kan bidra til at ressurssterke grupper både ønsker
å bli boende og å flytte til områdene. Vi viser i den forbindelse til at den statlige
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innsatsen for områdeutvikling i 2011 ble utvidet fra å gjelde Groruddalen i Oslo til også
å gjelde Bergen kommune. I statsbudsjettet for 2012 blir det foreslått å doble innsatsen i
Bergen (fra 3 mill. kr til 6 mill, kr) og en oppstart av områderettet arbeid i Trondheim
(1,5 mill. kr). Erfaringene med arbeidet i Groruddalen viser at innsatsen gir resultater.
Tiltak knyttet til programområde bolig-, by- og områdeutvikling retter seg ikke direkte
mot de sentrale levekårsindikatorene som inntekt, arbeidstilknytning og utdanning.
Likevel gir tiltakene trygghet og øker deltakelsen i områdene, noe som er viktig for
trivsel og for at folk ønsker å bli boende.

Utvalget vektlegger også det boligsosiale arbeidet og Husbankens rolle som
støttespiller for kommunene. De mener at de statlige finansieringsordningene må
utformes slik at det er mulig for innvandrere med lav inntekt å kjøpe og leie boliger i
andre områder enn områder med levekårsproblemer. Utvalget oppfordrer også til at
kommunale boliger i større grad spres geografisk. Dette er innspill som vi tar med oss i
det videre arbeidet med politikkområdet.

KRD tar sikte på å følge opp NOU 2011:15Rom for alle med en egen melding om
boligpolitikken. Flere analyser og vurderinger fra utredningenBedre integreringvil
være verdifulle i arbeidet med denne.

KRD har videre kommentarer til kapittel 10.5.2Valgdeltakelse — nasjonalt og lokalt
KRD enig i målsettingen om at valgdeltakelsen blant personer med
innvandrerbakgrunn skal være forholdsmessig lik valgdeltakelsen i hele befolkningen,
og at det er viktig at valgdeltakelsen i innvandrerbefolkningen økes fra valg til valg.
Dette kommer også til uttrykk i KRDs budsjettproposisjon for 2011 (Prop. 1 S (2010-
2011) s. 98-99 under kap. 579 Valgutgifter).

Tiltak for å øke valgdeltakelsen i innvandrerbefolkningen har stått sentralt i
departementets forberedelser forut for hvert valg i lang tid tilbake. Vi viser blant annet
til at det forut for siste valg ble utarbeidet husstandsbrosjyrer oversatt til ti
fremmedspråk og at det er utarbeidet egne informasjonsfilmer om både stortingsvalg
og valg til kommunestyrer og fylkesting. Formålet med husstandsbrosjyrene og
informasjonsfilmene er å fortelleallevelgere om betydningen av å benytte
stemmeretten og ikke minst hvordan man går fram når man skal stemme. I tillegg til
dette, administrerer departementet en tilskuddsordning hvor ulike frivillige
organisasjoner mv. gis økonomisk tilskudd for å informere om valget og øke
valgdeltakelsen.

Når det gjelder spørsmålet om utarbeidelse av en strategisk plan for å øke
valgdeltakelsen i innvandrerbefolkningen, viser departementet til at det er etablert et
samarbeid med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), hvor målsettingen er å
øke valgdeltakelsen blant grupper med innvandrerbakgrunn. IMDI har utarbeidet en
tiltaksplan for dette arbeidet, og KRD støttet IMDI med 700 000 kroner i 2011.
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Det er uklart hvordan man tenker seg utarbeidelsen av tiltak i form av en strategisk
plan, sett i lys av IMDIs gjeldende tiltaksplaner. Det er heller ikke noen omtale om
hvem man tenker seg skal utarbeide en slik plan.

Når det gjelder spørsmål om opplæring, informasjon, mobilisering er de foreslåtte
tiltakene såpass generelle, at det er vanskelig å se hvordan disse skiller seg fra tiltak,
som allerede er iverksatt fra KRDs og IMDIs side.

Spørsmålet om innføring av stemmeplikt er ikke et spørsmål som vurderes nå. En viktig
årsak er at en slik ordning utfordrer sentrale demokratiske prinsipper på flere områder,
slik også utvalgets mindretall uttrykker det.

Avslutningsvis vil vi også bemerke at når BLD eller andre berørte departement skal
vurdere og ev. følge opp forslagene fra Inkluderingsutvalget, så må dette skje med
bakgrunn i gode konsekvensvurderinger som klart skiller mellom hva de innebærer for
kommunesektoren, staten og andre. Det må altså bl.a. tydeliggjøres om forslagene har
administrative, personellmessige og/eller økonomiske konsekvenser for kommunene
og fylkeskommunene.
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