Interpellasjon om integrering fra Tor Gaute Lien, Østre Toten FrP
Behandlet i kommunestyret 24. februar 2016
Integrasjon er et hett tema som er løftet opp av det politiske miljøet i Østre Toten. I dag har vi
bosetting av flyktninger 2016 som sak, og integrasjon er nøkkelen for å gjøre gode resultater. Per dags
dato har jeg fått flere statistikker fra administrasjonen. Noen forteller at kun 25 prosent av
flyktningene vi bosetter kommer seg ut i skole eller arbeid etter 2 år, mens andre sier 40 prosent. 40
prosent er landsgjennomsnittet, og vi i Østre Toten bør etterstrebe oss å komme høyere. Dersom vi
ikke gjør det vil kommunens økonomiske problemer bare forverre seg, noe som er vist med tall fra
NAV i saksfremlegget til «Bosetting av flyktninger 2016». En annen ting er det medmenneskelige og
sosiale aspektet av saken. Dersom du blir integrert i samfunnet og klarer å brødfø deg selv og delta
aktivt i lokalmiljøet lever du sannsynligvis et bedre liv enn om du ikke klarer det, både fysisk og
psykisk.
Kommunestyret har i mange år bestemt at det skal bosettes flyktninger i kommunen. Kommunestyret
har ikke, som de fleste andre kommuner i Norge, tatt på seg ansvaret det innebærer å integrere dem. Vi
har det på agendaen, men politiske planer og strategier tar tid. At integrasjon kommer opp i
kommeplaner i februar og strategiseminar i mai sier litt om tiden politiske prosesser tar da det allerede
i juni i 2015 ble bestemt at dette var et satsningsområde. Etter strategiseminar i mai skal
administrasjonen og organisasjonen jobbe og finne / implementere løsninger og gi kommunestyret en
tilbakemelding og rapport mot slutten av 2016. Dette er for tregt!
Jeg mener dette er en av de store sakene som må gjøres noe med NÅ. Da tenker jeg at formannskapet,
som består av 7 medlemmer valgt av kommunestyret er et bra forum for tett oppfølging med
integreringsarbeidet. Formannskapet møtes en gang i måneden og kan ha dette oppe som sak på hvert
møte.
Formannskapet kan få tilbakemeldinger på prosjekter i som er i gang og kan komme med innspill og
forslag til prosjekter og forbedringer. Dette kan foregå parallelt med planstrategiene ellers i
kommunen, og håpet er ved å gi formannskapet denne oppgaven kan dette skje raskere også. Det er
fritt frem for medlemmer i kommunestyret å komme med innspill og tips til
formannskapsmedlemmene og dermed kanskje få gjennomført prosjekter som vi skriver i planverket at
vi ønsker samtidig som vi skriver planverket. Da snakker vi om en effektiv og bra kommune!
Det er uansett kommunestyret som har ansvaret for integreringen som kommunalsjef Roy Thomassen
påpeker. Men kommunestyret kan velge å gi formannskapet en arbeidsinstruks som tilsier at de må
jobbe tettere med dette og ha et oppfølgingsansvar. Jeg regner med at byråkratenes svar på dette er at
«dette må sees på i sammenheng med delegeringsreglementet som kommer opp i 2016». Men da er vi
like langt.
Jeg vet ikke om formannskapet trenger noen delegert myndighet fra kommunestyret for å gjøre dette,
eller om det er ønskelig fra kommunestyret at formannskapet skal gjøre denne jobben. Jeg har dermed
to spørsmål:
1) Synes ordfører det kan være en aktuell oppgave for formannskapet og hva bør en
eventuell arbeidsinstruks fra kommunestyret være?
2) Synes ordfører at saken eventuelt kan realitetsbehandles i dette kommunestyret?

