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Høringssvar —forslag til endringer i MUF- forskriften

Vi viser til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet datert 22. mai 2009, hvor
forslag til endringer i midlertidig forskrift 24. februar 2005 nr 165 sendes på høring.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vil i dette høringssvaret kommentere
hvilke konsekvenser denne regelverksendringen vil medføre i forhold til bosetting,
introduksjonsprogram, tilskudd og for forholdet til kommunene.

Bosetting 1 kommunene

Det fremgår av høringsbrevet at av de 316 personene som kan søke om opphold
etter den nye forskriften, oppholdt 21 seg i mottak sammen med 49
familiemedlemmer. Det står også at disse 70 ved bosetting vil utløse
integreringstilskudd på til sammen 37,4 millioner kroner over 5 år.

I høringsbrevets punkt 2.3 står det at det skal stilles vilkår om at alle som ønsker å
få sin sak vurdert på nytt etter den nye bestemmelsen, må fremme særskilt søknad
om dette. For å kunne si noe om hvilke konsekvenser forslaget vil ha er det
nødvendig å vite om dette innebærer at det her er snakk om nye søknader på nytt
rettsgrunnlag, eller om tillatelsen vil være basert på (gitt på grunnlag av) søknaden
om asyl disse leverte langt tilbake i tid.

I "Rutiner for bosettingsarbeidet i IMDi" er det spesifisert hvem som kvalifiserer for
rett til bosetting med offentlig hjelp. Rett til bosetting med offentlig hjelp har
personer med 1) innvilget asyl 2) overføringsflyktninger 3) fornybar arbeids- eller
oppholdstillatelse og grunnlag for bosettingstillatelse på grunnlag av asylsøknad eller
kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon 4) oppholds- eller arbeidstillatelse som
familiemedlemmer til personene nevnt over.

Ettersom de 70 personene ikke vil få asyl eller opphold som overføringsflyktninger
må det vurderes om de har krav på bosetting med offentlig hjelp fordi de faller inn
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under punkt 3) eller 4) over. Spørsmålet er da om de har fått oppholdstillatelse  på
grunnlag  av asylsøknad, eller om det her er snakk om søknad på et nytt
rettsgrunnlag, slik det kan se ut som det er etter punkt 2.3 i forslaget. Dersom
tillatelsen som gis etter den nye forskriften gis på grunnlag av tidligere søknad om
asyl, vil IMDi kunne bosette gruppen i tråd med gjeldende regelverk.

Dersom tillatelsen derimot er å anse som en helt ny tillatelse, som er gitt uavhengig
av tidligere søknader vil Departementet måtte avklare hvorvidt disse skal bosettes
selv om de i utgangspunktet ikke kvalifiserer for bosetting med offentlig hjelp.
Ettersom vilkårene for hvem som har krav på bosetting med offentlig hjelp ikke er
regulert i lov eller forskrift vil Departementet kunne avklare dette spørsmålet ved å
instruere IMDi.

Dersom det avklares at gruppen på 70 personer kvalifiserer for bosetting med
offentlig hjelp, ser IMDi ingen særskilte utfordringer knyttet til å bosette denne
gruppen.

Integreringstilskudd

Vilkåret om at opphold skal være gitt  på grunnlag av  søknad om asyl gjelder også for
at den bosatte skal utløse integreringstilskudd. I rundskrivet for
Integreringstilskuddet heter det at integreringstilskudd likevel "i enkelte tilfeller og
når særlige grunner taler for det, kan utbetales for personer som bosettes fra mottak
selv om de ikke har oppholdstillatelse som er gitt på grunnlag av søknad om asyl. En
forutsetning er da at personen bosettes etter avtale med kommunen".

Om det skal utbetales integreringstilskudd for de 70 personene i målgruppen for den
nye forskriften vil dermed avhenge av om departementet vurderer det dit hen at de
er innenfor målgruppen for hvem IMDi skal bosette etter avtale med en kommune.

Dersom det avklares at de 70 personene skal bosettes og utløser integreringstilskudd
på vanlig måte, vil de etter Departementets beregninger utløse integreringstilskudd
på til sammen 37,4 millioner over 5 år. IMDi har foretatt beregninger med
utgangspunkt i de nye satsene for integreringstilskudd i Revidert nasjonalbudsjett.
Dersom de nye satsene vedtas vil de 70 personene utløse 38,8 millioner kroner i
integreringstilskudd over 5 år. Med dagens satser vil de 70 personene utløse til
sammen 38,5 millioner kroner i integreringstilskudd.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være foretatt utbetalinger av integreringstilskudd
for noen av personene som nå er aktuelle for bosetting langt tilbake i tid. Hvordan
slike saker skal håndteres hvis det søkes om integreringstilskudd på nytt bør
avgjøres i hvert enkelt tilfelle ut fra en helhetlig vurdering.

Introduksjonsprogram

Om de 70 som fortsatt bor i mottak vil ha rett til introduksjonsprogram vil avhenge
av om de oppfyller introduksjonsloven § 2 første ledd bokstav c) om "fornybar
oppholds- eller arbeidstillatelse etter utlendingslovens § 8 annet ledd på grunnlag av
søknad om asyl". I forslagets pkt. 2.3 stilles det, som nevnt, vilkår om at alle som
ønsker å få sin sak vurdert på nytt etter den nye forskriften, må fremme særskilt
søknad om dette. Hvis søknadene er å betrakte som helt nye søknad på nytt
rettsgrunnlag, og ikke en innvilgelse basert på søknaden om asyl langt tilbake i tid,
vil personene trolig ikke oppfylle vilkåret i introduksjonsloven § 2 første ledd bokstav
c).

Introduksjonsprogrammet er tenkt som en innføring til det norske samfunnet i den
perioden personen anses som "nyankommet", altså mindre enn to år fra da



vedkommende fikk vedtak og ble bosatt i en kommune. Selv om denne gruppen
formelt ikke har bodd på mottak i to år regnet fra innvilgelse av tillatelse etter den
midlertidige forskriften, er dette en gruppe som vanskelig kan sies å være
"nyankomne" i landet.

Et siste spørsmål i forhold til introduksjonsprogram er om det subjektive vilkåret i
introduksjonslovens § 2 første ledd om "behov for grunnleggende kvalifisering" er
oppfylt. Denne gruppen har (med unntak av de familiegjenforente) vært i landet
lenge og vil trolig ikke lengre fylle dette vilkåret. Dette medfører at flere som
objektivt omfattes av vilkårene i lovens § 2 allikevel ikke har rett og plikt til
deltagelse i introduksjonsprogram.

Det er kommunene som fatter vedtak om hvorvidt en person har rett og plikt til å
delta i introduksjonsprogram. Dersom kommunene velger ikke å tilby program, vil
det være et spørsmål om integreringstilskudd skal utbetales, da tilskuddet er ment å
dekke kommunenes utgifter til grunnleggende kvalifisering gjennom
introduksjonsprogrammet.

Norsk og samfunnskunnskap

I forhold til norskopplæring etter introduksjonslovens § 17 er det avgjørende om en
person har fått sin første tillatelse som gir grunnlag for bosettingstillatelse før eller
etter 1. september 2005. Slik vi forstår det har mange av personene i perioder
tidligere hatt tillatelser som gir grunnlag for bosettingstillatelse, men som ikke har
blitt fornyet. En slik ikke-fornyet tillatelse som gir grunnlag for bosettingstillatelse
medfører at personen ikke er omfattet av ordningen med rett og plikt til opplæring i
norsk og samfunnskunnskap i dag. De som har slik tillatelse før skilledatoen i 2005
kan tilbys behovsprøvd opplæring etter overgangsordningen som varer ut august
2010. De familiegjenforente som har kommet etter skilledatoen i 2005 vil være
omfattet av rett og plikt.

Departementet har beregnet at maksimalt 300 personer vil kunne få innvilget
opphold etter den nye forskriften og at denne gruppen igjen vil utløse ca 195
familiegjenforeninger. Gruppen på 495 vil etter Departementets beregninger gi
utgifter på 51,4 millioner kroner til norsk og samfunnskunnskap over 5 år. For å
kunne bekrefte hva opplæring i norsk og samfunnskunnskap til denne gruppen vil
koste må vi vite hvor mange som er på hvilken side av skilledatoen og hvor mange
timer opplæring de som eventuelt har krav etter overgangsordningen trenger.

Forholdet til kommunene

Formålet med endringen av MUF-forskriften er å legge til rette for at denne gruppen
skal kunne få varig opphold i Norge. I høringsbrevets punkt 2.4 står det at tillatelsen
"kan fornyes dersom vilkåret for dette er tilstede, jf lovens § 11. Tillatelsen danner
grunnlag for bosettingstillatelse, jf lovens § 12. For øvrig innebærer tillatelsen de
samme rettigheter og plikter som for andre personer som gis arbeids- eller
oppholdstillatelse i Norge."

Det er svært viktig for samarbeidsklimaet mellom IMDi og kommunene at det ikke
gjenstår uklarheter og nye vilkår i vedtakene denne gruppen får. Det er svært viktig
at typen tillatelse som utstedes, og hvilke rettigheter og plikter tillatelsen utløser, er
klar og utvetydig. Særlig viktig er det at det avklares om de 70 personene i mottak
skal bosettes og utløser integreringstilskudd.

Mange i målgruppen for forskriften er per i dag i Norge uten tillatelse og vi antar at
en del av de som ikke er i mottak ikke har folkeregistrert adresse i noen kommune.
Imidlertid vil de ha bodd i Norge lenge og ha tilknytning til en kommune. Ettersom



det ikke skal stilles krav om underhold/bolig vil noen kommuner kunne få en del
utgifter knyttet til denne gruppen (bolig, sosialhjelp, skoleplass, osv) uten at de
nødvendigvis kompenseres for disse utgiftene fra statens side. Med basis i tidligere
erfaringer med MUF i kommunene vil vi anta at IMDi vil motta spørsmål fra
kommunene om hvilket ansvar de får for disse. Departementet bør derfor avklare
hvilket ansvar kommunene har for de som ikke bosettes og det ikke følger tilskudd
med, og om de vil ha krav på noen form for kompensasjon fra Staten for utgifter
knyttet til disse. Det vil også kunne komme spørsmål om  hvilken  kommune som har
ansvaret i saker der personene har oppholdt seg i flere kommuner.

Forholdet til kommunene og hensynet til forutsigbarhet både for personene det
gjelder og for kommunene, tilsier på generelt grunniag at bruk av begrensede
tillatelser bør unngås i fremtiden. Det samme gjelder bruk av særordninger med
spesielle vilkår for fornyelse av tillatelsen.

Utlendingsdirektoratet og Utlendingsnemnda har i økende grad i det siste operert
med vilkår om dokumentert ID for at den første tillatelsen skal kunne innvilges. Dette
har betydning for bosettingen. Når det gjelder eventuelt uavklart identitet for
"MUFerne", slik det er omtalt i høringsbrevets punkt 2.3.5, forstår IMDi det slik at det
ikke er aktuelt å innvilge tillatelse til denne gruppen med vilkår om at ID-dokument,
for eksempel riktig utstedt G-pass, fremlegges før tillatelsen kan fornyes. Vi forstår
det slik at dersom identitet ikke er avklart skal vedkommende ikke få innvilget
tillatelse. Og dersom det ikke er grunn til å tvile på oppgitt identitet, selv om denne
ikke er dokumentert, skal vedkommende få innvilget en fullverdig tillatelse. Dette bør
presiseres fra departementet i forbindelse med at forskriften trer i kraft.

Med hilsen
for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Osmund aldheim
Direktør


