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Sektor Helse og livsmestring
  

 

Høringsuttalelse fra Aurskog-Høland kommune om  midlertidige endringer i lovverket 
som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv 
beskyttelse 
 
Vi viser til høringsnotatet av 5.4.22. 
 
Aurskog-Høland kommune er positiv til de midlertidige lov- og forskriftsendringene som foreslås. Det er 
viktig at vi kan få et regelverk som har tilstrekkelig fleksibilitet for å gi tjenester. Det ordinære regelverket 
for flyktninger vil ikke alltid passe dem som er midlertidig eller permanent fordrevet fra Ukraina. Vi antar at 
de ukrainske fordrevne vil ha ulike ønsker for både integrering og tjenester, og at det blant annet vil 
avhenge av hvor lenge krigen i Ukraina varer.  
 
Imidlertid ønsker vi å få klarhet i et par økonomiske forhold: 

1. I og med at introduksjonsprogrammet forslås å kunne utsettes inntil ett år, regner vi med at vi kan 
starte opp på ordinære vilkår innen tre måneder. Hva vil det ha å si for norsk-tilskuddet, får vi det 
tilført eller må vi be spesifikt om det? 

2. Dersom vi skal være i forkant når det gjelder boliger til flyktninger, er vi avhengig av at private 
stiller ledige hus og leiligheter til disposisjon. Vi opplever nå at privatpersoner ønsker økonomisk 
kompensasjon fra dag én for å kunne holde av boliger til dette formål. Vil kommunen få 
kompensert for eventuell tomgangsleie? 

 
 
Med vennlig hilsen         
 
Kjersti Vevstad 
kommunalsjef 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk uten underskrift. 
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