Hedalen, 22. mai 2015
Til ordfører Kåre Helland
Sør-Aurdal kommune
2930 Bagn

Jeg ønsker å stille følgende spørsmål under Spørretimen i kommunestyremøte 28. mai 2015.05.21
Mh Elling Fekjær

«MULIGE NYE FLYKTNINGER TIL SØR-AURDAL

De siste månedene har vi alle sett grusomme bilder og lest om særdeles fryktelige tilstander for
mange millioner mennesker, som er på flukt på grunn av krig, tortur og undertrykkelse. Siviliserte
land er av verdenssamfunnet bedt om å gjøre det en kan for å hjelpe flyktningene
a i flyktningeleire
b ved å ta i mot flyktninger i de ulike land.
Norge er et rikt land og må ta ansvar. I Norge sitter mange flyktninger i flyktningemottak i påvente av
å komme til en kommune. Dette gjør at Norge har vansker med å innfri de forpliktelser
verdenssamfunnet oppfordrer oss til å ta. Etter min mening har Sør-Aurdal kommune tatt ansvar i
forhold til flyktninger, men må ta ekstra ansvar i forhold til den helt spesielle situasjonen mange
flyktninger er i nå.
Spørsmål 1.
Jeg veit at for en del år siden vedtok kommunestyret en ramme for antall flyktninger Sør-Aurdal til
enhver tid skal ha. Etter min mening er flyktningesituasjonen helt annen i dag enn den gang. Vil
ordfører ta initiativ til at kommunestyret kan øke denne rammen noe?
Svar:
For tiden er det store uroligheter i Syria, og svært mange av befolkningen er på flukt. Mange av dem
flykter til naboland så som Tyrkia og Jordan. Vi har fått flyktningsituasjonen på stuedøren vår.
Vedtaket i kommunestyret sier 30 personer til enhver tid. Dette vedtaket følges opp av
innvandrertjenesten, og dette reguleres hvert år med mottak av nye flyktninger.
Om Sør-Aurdal kommune skal øke denne andelen må kommunestyret vedta et eventuelt tillegg i
egen sak, eller vedta å øke det generelle antall flyktninger til kommunen til en hver tid.
Konsekvensen av vedtaket vil være at man må se på kapasiteten med hensyn til boliger, plasser på
introduksjonssenteret , ansattes kapasitet- det vil være behov for utvidelse av årsverk etc.

I tillegg må man i dialog med Etnedal kommune for å høre hvordan de tenker seg situasjonen. Skal
de også øke antall flyktninger har dette betydning for innvandrertjernesten i kommunen all den
stund Etnedal Kommune kjøper tjenesten av Sør-Aurdal kommune.
Barne- og likestillingsdepartementet sendte et brev til alle kommuner med oppfordring til å ta imot
flere flyktninger enn kommunen hadde planlagt nettopp på grunn av situasjonen i Syria. For tiden har
Etnedal kommune en liten familie og en enkeltperson av syrere, og Sør-Aurdal kommune venter inn
en stor familie på 7 personer fra Syria i august dette år.
Slik arbeidssituasjonen vår blir fra høsten kan det se ut til at vi kan ta imot en eller to ekstra familier
til Sør-Aurdal kommune under forutsetning av at Etnedal kommune opprettholder sitt nåværende
vedtak om inntak av flyktninger. Det må skaffes til veie boliger.
Spørsmål 2.
Jeg kjenner til at det er magel på høvelige boliger for flyktninger i Bagn. I Hedalen bygget
staten/kommunen 3 store, gode flyktningeboliger på 1990-tallet. Jeg mener å vite at disse står delvis
ledige. Hva skal til for at flyktningeboligene i Hedalen blir tatt i bruk igjen til flyktningefamilier?
Alle flyktningene som i dag bor i Sør-Aurdal kommune bor i gangavstand til Bagn sentrum. Dette er
nødvendig med hensyn til transport-problematikken etc. Dersom man skal bosette flyktninger i
Hedalen vil kommunikasjonen by på nye utfordringer for oss. Introduksjonssenteret er plassert i
Bagn, og vi har benyttet Reinli Barnehage til familienes barn. Vi må se nærmere på skyssmulighetene.
Utfordringene kommer i forbindelse med hjemmebesøk, barn til tannlege, helsestasjon, barnehage
etc. Hvor mye hjelp den enkelte flyktning har behov for vet vi ikke før vi har opplysningene på dem,
og den får vi ikke før den enkelte er akseptert av kommunen.
Dersom kommunen skal bosette flyktninger i Hedalen bør det bli mer enn èn familie. Man har sterkt
behov for «sambygdinger» i den situasjonen disse befinner seg i.
Spørsmål 3.
Slik jeg ser det, må kommunen sammen med næringsliv, foreninger , og folk generelt sette i verk
tiltak for å integrere flyktninger. Dette for at flyktningene skal få det bra. Kan og vil kommunen ta
initiativ til et møte med aktuelle «samarbeidspartnere»?
I dag samarbeider innvandrertjenesten med næringslivet og lokale grupper. Spesielt er samarbeidet
godt mellom innvandrertjenesten og Bagn IL. Samt Røde Kors. Idrettslaget setter fokus på tilbud for
barn – og voksne innen idrett, og Røde Kors setter fokus på å bli integrert, for eksempel gjennom
kvinnegrupper. Kvinnene i kommunens innvandrertjeneste har behov for organisert aktivitetstilbud
spesielt rettet mot kvinner. Dette har Røde Kors besøkstjeneste tilrettelagt i den senere tid.
Hjelpekorpset ser at mennene gjerne er med der.
Næringslivet er positive til innvandrere og samarbeid med innvandrertjenesten, men
språkproblemene er ofte en hindring for praksis. Innvandrertjenesten arbeider hele tiden med å få til
samarbeid – også i samarbeid med NAV.
Innvandrertjenesten tror på naturlig integrering, og i Sør-Aurdal kommune ser det ut til at dette
fungerer. Innvandrerne sier de trives i Sør-Aurdal, og de fleste har ikke ønske om å flytte. Barna har

gode etnisk norske venner, og de gir alle tilbakemeldinger om at de har det godt. De deltar i
kommunens kultur- og aktivitetstilbud.
De voksne har noe problemer med å skaffe seg ordinært arbeid, og ikke minst i forhold til deres
bakgrunn/utdannelse fra hjemlandet. De aller fleste har imidlertid et tilbud og en hverdag de kan
leve med.

