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Høring til uttalelse - midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av 
fordrevne fra Ukraina med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse 

Innledningsvis påpekes det en ekstremt kort høringsfrist, og at det ikke er mulig å gi tilbakemelding på 
alle endringene. 
Sunndal kommune velger å gi tilbakemelding på følgende områder: 

Kap 8 Endringer i integreringsloven mv 
8.3.3 Kompetansekartlegging og karriereveiledning 
Vi mener at det fortsatt bør være rett og plikt til karriereveiledning. Dette vil være en god 
kvalitetssikring til at målet i planen står i forhold til formell kompetanse og erfaring, og hindre 
differensiering i tilbudet mellom kommunene. Mange er tenkt å skulle gå rett ut i jobb og da bør det 
kunne være kapasitet til å gi karriereveiledning til de som skal ha introduksjonsprogram. 

8.3.4 Introduksjonsprogram 
Dagens regelverk med rett og plikt til introduksjonsprogram er ikke til hinder for at de som kan gå rett ut 
i arbeid gjør det. Viktig for å unngå ekstra arbeidsbyrde på NAV. Vi mener at introduksjonsprogrammet 
er viktig for å sikre viktig kvalifisering av nybosatte, og vil også være med å styrke oppfølgingen av for 
eksempel de som har behov for helsehjelp. Introduksjonsprogrammet vil kunne bidra til kvalitet og 
innhold i hverdagen. Rett men ikke plikt vil kunne gi en ekstra belastning på NAV. 
Vi er uenig i at introstønaden skal brukes til de på høyere utdanning. De har ikke lengre et behov for 
grunnleggende kvalifisering for å kunne komme ut i arbeid eller høyere utdanning. Bør gjelde det 
samme som for andre flyktninger. 
Programtiden bør være som før og ikke være basert på en generell vurdering av en gruppe. Her kommer 
det til å være individuelle forskjeller som før, og vi mener at det bør gis et lengre tilbud til de uten 
videregående utdanning som for øvrige flyktninger. 
Vi mener at alle i ordinært program bør ha de obligatoriske elementene. Et tilbud basert på kapasitet vil 
gi store differensieringer mellom kommunene. Vi tenker at kurset «Livsmestring i et nytt land» vil være 
viktig for denne gruppa. 
Vi ønsker fortsatt en samlet integreringsplan selv om norskopplæring gjennomføres senere. Vi ønsker 
derimot en forenkling av planen for alle nybosatte flyktninger. En egen Integreringskontrakten mener vi 
er unødvendig mye byråkrati. Den kan lett implementeres i en integreringsplan, men bør være lik for 
alle flyktninger. 
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8.3.5 
Frist for gjennomføring av samfunnskunnskap bør forlenges til 2 år for alle. Ettårsfristen som er i dag er 
veldig ressurskrevende og da først og fremst for de språkgruppene der vi har få deltagere. Sånn sett vil 
den ukrainske gruppa være lettere å gjennomføre samfunnskunnskap med. 
Språkopplæring etter alternativ 2 mener vi er uaktuell. Her vil vi kunne få en gruppe som ikke kan søke 
permanent opphold/ statsborgerskap fordi de ikke kan dokumentere opplæring seinere. At de skal 
slippe å gjennomføre prøver i norsk og samfunnskunnskap opplever vi som diskriminerende overfor 
andre flyktninger som sliter med å bestå. 

Kap 10 Endringer i opplæringsloven og barnehageloven 
Støtter høringens innspill i all hovedsak hva angår opplæringsloven. 

Ang. frist på 1mnd for å etablere et grunnskoletilbud: Fristen er foreslått utvidet, det støttes. 
Det tar tid for kommunen å rigge et skoletilbud i et allerede sprengt arbeidsmarked. Det skal også 
skaffes til veie kvalifisert personale og gjennomføre nødvendige ansettelsesprosedyrer, areal skal 
godkjennes for bruk (miljørettet helsevern) og det skal møbleres med nødvendig utstyr. Dette tar tid. 

I forhold til barnehageloven støttes forslagene. Regelverket utløser ikke store utfordringer for 
kommunens plikt til å tilby barnehagetilbud. Utfordringen er å finne gode løsninger med bakgrunn i 
mulighet for løpende/supplerende opptak. Det dreier seg om både lokaler og kompetanse. Med tanke 
på kompetanse, så åpner regelverket for en rekke dispensasjoner på kort sikt, med blant annet unntak 
fra utdanningskrav og norskferdigheter for midlertidige stillinger. Kravet til politiattest er lite drøfta, og 
spørsmålet er om dette kan skape utfordringer, spesielt med tanke på kapasiteten til politiet. 

Når det gjelder behovet for tilstrekkelig areal, så er muligheten for å fravike veiledende arealnorm 
drøfta. Videre å ta i bruk andre egnede lokaler. Dersom det er snakk om å ta i bruk andre lokaler på 
midlertidig basis, kan det være behov for enklere saksbehandling knyttet til godkjenningsplikten. Det 
kan bli stort press på miljøretta helsevern, og erfaringsvis kan det ta mye tid å etablere 
vedlikeholdsplaner mm. (rutiner kan enkelt overføres fra andre etablerte og godkjente barnehager). Det 
bør derfor være enklere system for godkjenning knyttet til drift av barnehagelokaler på midlertidig basis. 

Kap 11 Endringer i helselovgivningen 
Departementet konkluderer blant annet med at kapasitetsutfordringen i fastlegeordningen skal 
håndteres med tiltak innenfor dagens lovregler. De anser videre at forskriftshjemler som i dag foreligger 
for å regulere rettigheter og plikter i fastlegeordningen er tilstrekkelige. Sunndal kommune har hatt 
ledig fastlegehjemmel over tid som det ikke har vært mulig å rekruttere til. Dette gir utfordringer, og vil 
kunne føre til at alle innbyggerne må belage seg på lengre ventetid. Det imøteses løsninger på 
kapasitetsutfordringene i fastlegeordningen. 

Det er positivt at tuberkuloseforskriften midlertidig endres til at tuberkuloseundersøkelse skal 
gjennomføres så snart som mulig og ikke innen 14 dager som i dag. 

Generelt 
Sunndal kommune ønsker å bidra til gode løsninger i forbindelse med krigen i Ukraina. Beboerne på 
akuttmottaket etterspør informasjon, og det er grunn til å se på rutinene på hvordan dette 
gjennomføres, og hvem som har ansvaret. Når det gjelder politiets oppgaver, burde det finnes en 
løsning der de kan gi tjenester i mottakskommuner, slik at 2-300 beboere slipper å reise. Viktig at 
kapasiteten både i UDI og IMDI er tilstrekkelig, for å få til rask bosetting. 
Dataflyten mellom akuttmottak og bosettingskommuner er ikke tilfredsstillende, det mangler 
eksempelvis innmelding til grunnskole med fødselsdato. Det mangler en felles plattform for 
informasjonsflyt. 
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Med hilsen 

Randi Borghild Dyrnes 
Kommunedirektør 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 

Kopi til: 
Politisk ledelse, Ståle Refstie 
Innvandrertjenesten, Laila Almhjell-Ims 
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