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INNLEDNING 

 
 

 

Omorganiseringen i flyktningetjenesten, flytting ut av NAV til enhet for Helse og Familie og 

ansettelse av fagleder i september 2011 ga ny innsikt -og behov for å utvide tidligere plan.  

«Plan for flyktningarbeidet i Evje og Hornnes kommune 2012 - 2015» er basert på «forslag til 

plan for flyktning og integrering i Evje og Hornnes kommune 2011 – 2014», vedtatt i 

kommunestyret 10.12.2010, sak 85/10. Videre bygger den på nasjonal flyktning- og 

integrerings - politikk og de retningslinjer som er utarbeidet fra statlig hold
1
.  

 

Plan for flyktningarbeid beskriver, i tillegg til hva som gjøres, hvordan integreringsarbeid skal 

gjøres. Målsettingen med planen er å forankre tjenesten kvalitativt i kommunen med mulighet 

til evaluering av integrering og inkluderingsarbeidet. 

 

Utfordringene etter bosetting er mange. Det viktigste er at de nyankomne flyktningene raskest 

mulig blir selvhjulpne – både økonomisk og slik at de kan delta aktivt i samfunnet på lik linje 

med folk ellers. 

Introduksjonsloven regulerer denne gruppens rettigheter til, og kommunenes plikt til å sørge 

for grunnleggende kvalifisering. Det er lagt vekt på at dette skal være en konkret plan, et 

praktisk arbeidsredskap til hjelp og som en påminnelse om hva Staten og Evje og Hornnes 

kommune pålegger og oppfordrer de ulike kommunale tjenesteområder til.  

 

Evje og Hornnes kommune har en etnisk variasjon. Det er derfor viktig å heve blikket lokalt, 

og se videre enn bare mottak og integrering av flyktninger. Flyktningarbeidet må ses i 

sammenheng med inkludering av alle innvandrere i kommunen. Målet på om vi lykkes i dette 

arbeidet, er at ingen i denne gruppen plasserer seg dårligere i lokalsamfunnet enn øvrige 

nordmenn. 

I denne forbindelsen må det også sies, at innvandrere må sette seg inn i og respektere 

grunnlaget for norsk samfunnsliv. Dette er en del av den uuttalte kontrakten en som borger 

har med det samfunnet en bor i, og som gjelder like mye lokalt som sentralt. Det forventes til 

gjengjeld at befolkningen viser vilje og evne til å inkludere nye borgere. Det betyr først og 

fremst å motvirke rasisme og diskriminering. 

 

Bosetting og integrering av flyktninger er et ansvar som berører alle virksomheter i 

kommunen. En gjennomtenkt plan for et tverrfaglig, aktivt og ansvarliggjørende integrerings- 

og inkluderingsarbeid, vil skape et godt utgangspunkt og gjøre det daglige arbeidet lettere for 

både kommunen og flyktningene selv. Flyktningetjenesten har her en koordinerende funksjon. 

 

                                                 
1
 Dette gjelder først og fremst Stortingsmelding nr. 49 (2003 – 2004) ”Mangfold gjennom inkludering og deltakelse – Ansvar og frihet” og 

Lov om Introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven). Loven ble vedtatt 04.07.03, og ble gjort obligatorisk for alle 

kommuner fra 01.09.04. 
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Norge og flyktninger  

Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk bestemmes av norske politiske myndigheter, basert på 

nasjonale premisser, og i overensstemmelse med Norges internasjonale forpliktelser og 

avtaler. For Norge, som for alle land, legger imidlertid hendelser og utviklingen i land rundt 

oss viktige føringer for handlingsrommet vi har for den nasjonale politikkutviklingen. 

Innvandringen til Norge betinges i stor grad av ytre omstendigheter: krig og konflikt, 

verdensøkonomien og etterspørsel etter internasjonal arbeidskraft, og ikke minst politikken 

som våre naboland fører
2
. 

 

Gjennom flere internasjonale avtaler har Norge forpliktet seg til et bredt flyktningarbeid. FNs 

flyktningkonvensjon av 1951 utgjør en svært viktig rammebetingelse for norsk flyktning 

politikk.  

Utlendingsdirektoratet (UDI) avgjør spørsmål om vern mot utsendelse, flyktningstatus og 

asyl, samt reisebevis for flyktning og utlendingspass. Innenfor de rammer og etter de 

retningslinjer som er fastsatt av overordnet myndighet for overføring av flyktninger, treffer 

Utlendingsdirektoratet vedtak om innreisetillatelse, jamfør § 22
3
. Utlending som er gitt 

innreisetillatelse i medhold av dette, får arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse. Når endelig 

vedtak er truffet i spørsmål om flyktningstatus, har utlendingen rett til asyl og reisebevis for 

flyktning etter reglene. 

 

Høsten 2003 kom et statlig rundskriv
4
. Dette medførte store endringer i kommunenes 

flyktningarbeid. Rundskrivet ble revidert og kom i ny utgave i 2005
5
. Dette dokumentet er 

heretter kalt introduksjonsloven. Etter regjeringsskiftet høsten 2005 fikk vi igjen nye 

endringer som kom som vedlegg til rundskriv H-20/2005. 1.januar 2006 ble det statlige 

Integrerings- og mangfolds direktorat (IMDi) opprettet. Disse endringene i innvandrings- og 

flyktningpolitikken har ført til store omstillinger i kommunenes flyktningarbeid. Dette gjelder 

både økonomi, holdninger til innvandrere og hvordan en tenker integrering. 

I tillegg til integrering, er mangfold og deltakelse sentrale temaer i meldingen. 

Innvandringsspørsmålene får dermed et bredere perspektiv. Målet er å gi alle borgere, 

uavhengig av bakgrunn, religion eller opprinnelse, like muligheter. Det skal ikke utvikle seg 

store sosiale og økonomiske forskjeller som følger etniske skillelinjer. (Se vedlegg nr. 2). 

 

Ansvarsfordeling mellom stat og kommune 

Nasjonalt er det oppnevnt et utvalg som har ansvar for å planlegge hvor mange flyktninger 

Integrerings- og Mangfolds direktoratet (IMDi), skal anmode kommunene om å bosette hvert 

år. Det nasjonale utvalget møtes fire ganger årlig for å planlegge anmodningstall, på grunnlag 

av prognoser utarbeidet av UDI. Utvalget er sammensatt av fem representanter fra staten og 

fire representanter fra kommunene. 

Når kommunen v/flyktningtjeneste mottar anmodningen om bosetting av flyktninger fra 

IMDI, sendes en innstilling til kommunestyret. Kommunestyre fatter vedtak om det skal 

bosettes flyktninger i kommunen og i tilfelle, hvor mange. Antall ankomster av 

familiegjenforente av bosatte flyktninger, kommer i tillegg. 

 

Innvandrere i Evje og Hornnes kommune 

Evje og Hornnes kommune har siden 80-tallet bosatt rundt 400 flyktninger. Kommunen har 

bosatt familier og enkeltpersoner som har kommet fra mottak i Norge og fra flyktningleire i 

utlandet. Kommunen har tatt i mot flyktninger fra 27 nasjoner (Chile, Balkan, Irak, Ungarn, 

                                                 
2
 Meld. St. 9, 2009 – 2010. Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv 

3
 Utlendingsloven, § 22 

4
 H-20/03 Lov om introduksjonsordning for nyankomne flyktninger 

5
 H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 
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Burma, Iran, Etiopia, Afghanistan, statløse Palestinere, Somalia, India, Ghana, Ukraina, 

Libanon, Sri Lanka, Bangladesh, Sudan, Vietnam, Syria, Jordan, Tyrkia og Eritrea). Den 

største gruppen som kommunen har mottatt kommer fra Irak (130 personer derav 9 assyrere), 

90 personer fra Balkan, 32 personer fra Burma, 29 personer fra Iran, 28 personer fra Etiopia 

og 26 personer fra Chile.  

Flyktninger i kommunen som har et tilbud innenfor femårs perioden i 2010, kommer fra 

Afghanistan, Irak, Burma, Etiopia, Sudan, Somalia og Jordan. De enslig mindreårige har 

kommet fra Irak, Burma og nå fra Afghanistan. 

 

Gjennomsnitt har kommunen tatt imot 10 flyktninger i året. I tillegg kommer 

familiegjenforening. Det innebærer at kommunen i 2010 hadde over 200 innbyggere som 

opprinnelig har kommet hit som flyktninger.  

 

Fokus i plan for flyktningarbeidet er bosetting av innvandrere med flyktningbakgrunn. En må 

samtidig ikke glemme at både arbeidsinnvandrere med familie og ektefeller til nordmenn, er 

en del av innvandrerbefolkningen. Disse kan ha behov for forskjellige tiltak. Noen i den siste 

gruppen faller også inn i kategorien som er registrert i NIR (Norsk Introduksjonsregister).   

 

Bosetting og etablering 

Flyktningene får tildelt en bostedskommune etter at et positivt vedtak er fattet om 

oppholdstillatelse. UDI gir beskjed til flyktningene om hvilke kommune de har fått tildelt. 

Fagleder flyktningtjeneste tar kontakt med flyktningen/flyktningfamilien og fastsetter 

flyttedato og lignende. Når det gjelder overføringsflyktninger kommer de til Norge gjennom 

et organisert tiltak, vanligvis i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). 

Etter forslag fra regjeringen fastsetter Stortinget gjennom budsjettbehandlingen årlig en kvote 

for hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot. Betegnelsen kvoteflyktning er også 

mye brukt. Praktisk samarbeider flyktningetjeneste i kommunen med UDI og IOM 

(Internasjonal Organization of Migration), unntaksvis med ambassadene. 

 

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger
6
 (nytt i forhold til plan 2011) 

Norge er forpliktet til å ta være på enslige mindreårige asylsøkere gjennom fem forpliktende 

avtaler
7
 

Antall enslige mindreårige som søker asyl i Norge varierer fra år til år, men det er en viss 

stabilitet i fordelingen på alder og kjønn. De fleste er gutter, og den største andelen er i 

alderen 15 – 18 år når de søker beskyttelse. 

Siden 2008 har flest søkere kommet fra Afghanistan, Irak og Somalia. De fleste som kommer 

er ulike fordi: 

 De kommer fra ulike land, folkegrupper, religioner, kulturer og tradisjoner – og 

snakker forskjellige språk 

 De kommer fra ulike regioner i sitt land, fra store byer og mindre befolkede områder 

 De har ulik sosial og økonomisk bakgrunn 

 De har ulik skolegang, kunnskaper og kompetanse – noen er godt kvalifiserte mens 

andre må tilegne seg grunnleggende skrive – og leseferdigheter. 

 De er både gutter og jenter i ulik alder 

 Flyktninger fra samme land kan tilhøre forskjellige folkegrupper, noen ganger fra 

begge sider av konflikten i hjemlandet 

                                                 
6
 Veileder arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger, 2011 

7
 FNs konvensjon om flyktningers rettstilling av 28. juli 1951, FNs konvensjon om barnets rettigheter av 20. november 1989, FNs 

konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 16. desember 1966, FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter av 16. 

desember 1966, Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter av 4. november 1950 
(EMK) 
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 De har ulike behov for psykososial oppfølging med utgangspunkt i traumatiserende 

erfaringer før og under flukten 

 

Samtidig er de i samme livssituasjon fordi: 

 De mangler foreldrenes omsorg, veiledning og beskyttelse 

 De er i fremmed land med fremmed språk, kultur og tradisjoner 

 De kommer fra samfunn med væpnete konflikter eller annen organisert vold, og har i 

varierende grad opplevd traumatiske ting som tap, savn, sorg, forfølgelse, nød og 

overgrep 

 

Kvalitet på kommunalt tilbud for enslige mindreårige flyktninger 

Et godt og helhetlig tilbud bør utformes med utgangspunkt i hva barnet trenger. Kommunen 

vurderer dette ut fra barnets egenart, bakgrunn, erfaringer, fra flukten, livssituasjon og behov 

for omsorg, støtte, opplæring, helsehjelp, tiltak osv. kommunen må legge vekt på barnets egen 

oppfatning. Da vil barnet få mulighet til å mestre sin egen situasjon, ta i bruk egne ressurser 

og bli selvstendig. 

 

Tilbud bør planlegges og utformes med utgangspunkt i følgende elementer: 

 En vurdering av hva barnet trenger ut fra kjennskap til barnets historie og egenart, 

livssituasjon og behov for omsorg, støtte, læring, helsehjelp osv. 

 En bo – og omsorgsløsning som gir stabile forhold, er tilpasset barnets alder og støtter 

dets utvikling. Barnet skal kunne forholde seg til trygge voksenpersoner i bomiljøet. 

 Gode – og langsiktige forhold til voksne – også utenfor det offentlige tjenesteapparat. 

 Et skoletilbud som gir barnet mulighet til å fullføre sitt utdanningsløp dette inkluderer 

en kartlegging av hva slags faglige behov barnet har. 

 Gode relasjoner til jevnaldrene 

 Mulighet til å kontakte hjemlandet og familien. 

 Fritidsaktiviteter og tilknytning til et lokalmiljø som bidrar til mening og mestring 

 Mulighet til å knytte kontakter med egen etnisk gruppe 

 Mulighet til å bli hørt og påvirke sin egen situasjon. 

 Behov for psykisk helsehjelp 

 Oppfølging etter fylte 18 år. Bosettingskommune bør være forberedt på å måtte bistå 

den bosatte når han eller hun skal ivareta sine interesser overfor utlendings - 

myndighetene. Derfor viktig med en kontaktperson i kommunen som, under 

ivaretakelse av nødvendig konfidensialitet, setter seg inn i evt. forutsetninger og vilkår 

som fremgår av den bosattes oppholdsvedtak fra UDI eller UNE. Kontaktpersonen bør 

videre gi den bosatte råd om hvordan han eller hun skal forholde seg til vedtaket. 

 

Ansvar for enslige mindreårige flyktninger i kommune (nytt i forhold til plan 2011): 

Eventuelt mottak av enslige mindreårige vil bli meldt rutinemessig til barnevernstjenesten. På 

den måten kan en om nødvendig komme raskt i gang med tiltak
8
.  

Kommunen bestemmer selv hvilken etat som skal ha ansvaret for enslige mindreårige. I Evje 

og Hornnes kommune har ansvaret ligget hos flyktningtjenesten. Uansett hvor kommunen har 

plassert ansvaret, har barnet rett til å motta tjenester og tiltak etter lov om barneverntjenester, 

dersom det er behov for det. Mange kommuner ser behov for å fatte barnevernsvedtak i 

forbindelse med bosettingen. Det er viktig at én etat har et hovedansvar for barn. Denne etaten 

etablerer og koordinerer samarbeidet mellom de øvrige etater og tjenester barnet trenger. Det 

                                                 
8
 Jfr. rundskriv Q-17-2004 fra Barne- og familiedepartementet. 
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forutsetter en fast og rutinebasert samarbeid på tvers av fag – og tjenesteområder i 

kommunen. 

 

God bosetting av enslige mindreårige krever individuelle tiltak som kan skape forbindelses- 

linjer mellom fortid og nåtid. Bofellesskap velges som regel for de eldre ungdommene (over 

16 år). Her er det viktig å tenke på at løsningen skal være en base for både tilknytning og 

løsrivelse. 

Bofellesskap er mindre egnet for yngre barn da de som hovedregel har behov for tettere 

oppfølging og omsorg. De trenger den nærhet, trygghet, kontinuitet og stabilitet som en 

”vanlig familie” kan gi.  

 

IMDi har inngått intensjonsavtaler med følgende organisasjoner: 

Røde Kors 

Norsk Folkehjelp 

Redd Barna 

Norges Fotballforbund 

Norske Kvinners Sanitetsforening 

Frivillighet Norge 
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1. MÅL OG FORUTSETNINGER 
 

 
 

1.1. Mål for flyktningarbeidet i Evje og Hornnes kommune. 

 

I kommuneplanen 2010 – 2020 er det lagt vekt på å vise hvilken satsing som vil prege 

kommunen de neste årene. Områdene som er valgt er Levekår, Kultur og fritid, 

Næringsutvikling og Regionsenter Evje. 

Evje og Hornnes kommune ønsker gjennom disse satsingsområdene å være med å skape et 

mangfold i samfunnet, økt bo lyst i regionen, tilby gode opplevelser og møteplasser mellom 

mennesker. 

Visjon bosetting av flyktninger: 

”Integrering og inkludering - når mangfold blir en ressurs” 

 

Flyktningetjenestens mål er å gjøre flyktningene selvhjulpne og godt integrerte i kommunen i 

løpet av 3 – 5 år, samtidig fremme god samfunnsdeltakelse for alle. 

 

Overordnet mål 2012 – 2015 

1. Fleksibelt og løsningsorientert bosettingsarbeid for voksne, barn og enslig 

mindreårige asylsøkere slik at flyktninger kan bli selvhjulpne og godt integrert i 

kommunen 

2. Resultater i introduksjonsperioden med overgang til arbeid/utdanning 

3. Kvalitet i programtilbudet og individuell tilpasning som gir trivsel og god 

samfunnsdeltakelse for alle. Bl.a. norskopplæring – resultater og metodeutvikling 

4. Øvrige integreringstiltak som er gode og overførbare 

5. Samarbeid mellom offentlige etater 

6. Samarbeid med frivillige organisasjoner 

 

Hovedmål 2012 – 2015 

1. Flyktningarbeidet i Evje og Hornnes har som mål å motta og bosette det antall 

flyktninger som kommunestyret beslutter for hvert år.  

2. Mottak og bosetting av nye flyktninger i 2013. 

3. Kvalifisere flyktninger for arbeid og utdanning. Flyktningene skal få den nødvendige 

hjelp og støtte, slik at de innen en rimelig tid blir selvstendige og selvhjulpne 

innbyggere i kommunen. Bl.a. med voksenopplæring, språkpraksis og boligsosial bo- 

veiledning. 

4. Bidra til god livskvalitet  

5. God integrering. Godt samarbeid mellom offentlige etater og samarbeid med frivillige 

organisasjoner. Arbeidet er organisert slik at flyktningene opplever å bli godt mottatt, 



   

 9 

Plan for flyktningarbeidet i Evje og Hornnes kommune 
 

integrert og inkludert i lokalsamfunnet. Målet er at brukere skal være en ressurs for 

lokalsamfunnet og blir inkluderte medborgere 

6. Gode oppvekstvilkår for barn og unge 

7. Utvikle og påvirke regler for arbeid og utdanningssystemet 

8. Opprettelse av brukerråd i henhold til kommunens politiske og administrative struktur. 

Mål for 2012 

1. Hovedfokus på struktur og samarbeid, forankret i kvalitetsdokumenter.  

2. Flyktningetjeneste får i 2012 ansatt programrådgiver i 50 %. Flyktningetjenesten 

har da ansatt 4 årsverk som inkluderer lærere, boveileder, programrådgiver og 

fagleder 

3. Målet er et velfungerende team som jobber i dialog og i samme retning internt og 

eksternt. Teamet arbeider brukerrettet og skal ha med seg en teoretisk og 

holdningsmessig forankring i et mestringsperspektiv, Empowerment og respekt 

som fremmer selvstendighet, ansvar og uavhengighet hos brukere.  

4. Introduksjonsprogram oppgraderes fra 20 t/uke til 30 t/uke. Fra høst 2012: 

norsktimer/språkpraksis 5 dg./uke (se avsnitt 2.5). 

5. Godt forpliktende samarbeid internt i Helse og Familie avdelingen og eksternt med 

frivillige organisasjoner, skole, NAV og andre samarbeidspartnere. 

6. Evaluering av nåværende samarbeidsforum for flyktningetjenesten 

7. Profilere flyktningarbeid på en positiv måte (intranett, avis og lignende) 

8. Relevant informasjon på ny kommunal nettside 

9. Boligsosial bo veiledning med undervisning, veiledning og hjemmebesøk 

10. Oppstart av intro - råd (elevråd) på Voksenopplæring, et rådgivende organ 

11. Oppstart samarbeid med lag og foreninger. De trekkes inn og støttes for å la 

flyktninger delta i eget opplegg. rekruttere og lære opp enkeltpersoner som skal 

følge opp en flyktning eller flyktningfamilie over tid på vennskapelig basis for å 

forsere integrering (flyktningguide). 

12. Organisering grunnskoleopplæring for voksne 

 

Mål for 2013. 

1. Mottak og bosetting av det antall flyktninger kommunen gjør vedtak om å ta i mot, 

og i tillegg eventuelle familiegjenforeninger. 

2. Introduksjonsprogram utvikles videre 

3. Justeringer av tiltak i forhold til evaluering november 2012 og bygge videre på 

tiltak og erfaringer fra 2012.  

4. Lage ny styringskart for 2013, etter evaluering i november 2012.  

 

Mål for 2014 – 2015 

1. Mottak og bosetting av det antall flyktninger kommunen gjør vedtak om å ta i mot, 

og i tillegg eventuelle familiegjenforeninger. 

2. Justeringer av tiltak i forhold til evaluering november og bygge videre på tiltak og 

erfaringer fra året før.  

3. Lage ny styringskart etter evaluering i november året før.  

4. Ta i bruk målepunkter (se resultatindikatorer, avsnitt 1.3) 
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1.2. Forutsetninger for et velfungerende flyktningarbeid. 

 Kunnskap og bevissthet om de sentrale føringene i integrerings- og mangfold 

politikken. 

 Politisk, lovmessig og praktisk planforankring 

 En konkret plan med målbare mål. 

 Godt og forpliktende samarbeid mellom kommunale og eksterne samarbeidspartnere. 

 Flyktningtjeneste er et velfungerende koordinerende ledd. 

 Gode og tilstrekkelige helsetjenester. 

 God og riktig oppfølging i alle faser av bosettings, integrerings og inkluderings arbeid. 

 Tilstrekkelig og kompetente personalressurser. 

 Et funksjonelt støtteapparat rundt den enkelte flyktning/familie, herunder frivillige og 

            nærmiljø. 

 Økonomisk trygghet for flyktningene. 

 Tilstrekkelige økonomiske midler til flyktningarbeidet. 

1.3. Resultatindikatorer (nytt i forhold til plan 2011) 

Dette er målepunkter i flyktningarbeidet. Vi har lyktes med arbeidet i vårt, dersom flg. er 

oppnådd: 

Kortsiktige indikatorer (bosetting 0 -1 år): 

 Flyktningene opplever å bli tatt godt i mot, og får den hjelpen de trenger for å få 

dagliglivet til å fungere. 

 Fått 1. gangs helseundersøkelse lege/tannlege, henvises evt. videre til nødvendige 

instanser 

 Dokumentasjon av kartlegging, målsettingsarbeid og funksjonell bruk av individuell 

plan med 5 evalueringer etter 1. år.  

 Norskopplæring og språkpraksis (Introduksjonsprogrammet) er kommet i gang tre 

måneder etter ankomst.  

 40 % av flyktninger har en fritidsaktivitet innen ett år 

 Barn og unge i grunnskolealder får ordinært skoletilbud. 

 Barn og unge i grunnskolealder - 60 % har fått tilbud og skal være i fritidsaktivitet 

 Enslig mindreårige får et godt og helhetlig tilbud som sikret oppfølging med 

utgangspunkt hva barnet/ungdommen trenger i fosterhjem/bofellesskap. 

 Frivillige organisasjoner er aktiv og i funksjon i forhold til flyktninger 

 Det er etablert helsetilbud for dem som har spesielle behov. 

 Flyktningene har tilstrekkelige norskkunnskaper til å klare hverdagssituasjoner. 

 Alle barn under skolepliktig alder har barnehageplass 

 Elever i grunnskolen fra 1. til 4. klasse skal få et tilbud om skolefritidsordning (SFO) 

Langsiktige indikatorer (2 - 3 år): 

 Introduksjonstid kortes ned fra 3 til 2 - 2 ½ år. 30 % av deltakerne som avslutter 

program skal være ut i lønnet arbeid/under utdanning. 

 Alle flyktninger skal ha et formålstjenelig tiltak 

 Aktiv forhold til psykisk helse, 40 % av flyktninger har en fritidsaktivitet 

 Flyktningene har tilstrekkelige norskkunnskaper til å klare alle sider ved det norske 

samfunnet (for eksempel bruk av internettbank og oppfølging av barna på skolen). 

 Barn og unge deltar i fritidsaktiviteter på linje med andre 

 Alle mellom 18 – 25 år skal ha sommerjobb 
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Langsiktige indikatorer (5 år): 

 Flyktningene bor i egen bolig/leier egen bolig 

 Flyktningene er på alle vesentlige områder selvhjulpne 

 Flyktningene er ressurspersoner for nyankomne flyktninger 
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2. ORGANISERING AV FLYKTNINGARBEIDET I EVJE OG 
HORNNES KOMMUNE 

 

2.1.  Flyktningetjenesten. 

I forbindelse med Evje og Hornnes kommunes vedtak om endring av flyktningetjenesten 

(saksprotokoll i kommunestyret -10.12.10) ble det en omorganisering av flyktningetjenesten. 

Flyktningkontoret og Voksenopplæring er nå en egen avdeling samlet kalt 

flyktningetjenesten.  Etter anbefaling fra fagutvalget opprettet man stilling som fagleder 

flyktningetjeneste, boveileder og programrådgiver.  

Tjenesten er fra 01.01.12 organisert under enhet for Helse og Familie. Fagleder samarbeider 

med enhetsleder for Helse og Familie.  

 

Følgende kulepunkter beskriver endringer som er gjort i forhold til gammel plan: 

 

 Flyktningetjenesten ønsker å kunne jobbe etter en plan som beskriver både hva og 

hvordan den skal jobbe med sine utfordringer.  

 Hensikten med ny plan er at den kan forankres både politisk, teoretisk, praktisk og 

administrativ med mål som kan operasjonaliseres.  

 Plan 2012 -2015 har resultatmål, slik at både politikere, fagpersoner, brukere m.m. har 

mulighet til å se en synlig flyktning tjenesten som kan måle og evaluere sitt arbeid.  

 Ny plan har til hensikt til å fremheve flyktningtjenesten som koordinerende enhet med 

mål å fremme ansvarliggjøring i forhold til flyktningarbeidet hos alle enheter i Evje og 

Hornnes kommune  

 Tidligere plan for flyktning og integrering er bygd opp med to deler; en generell del og 

en handlingsplan. Tanken bak denne delingen var behovet for å lage skille mellom 

nasjonalt lovverk og kommunale fortolkninger ut fra nasjonal lovverk (for eksempel i 

grunnskolen). Ny plan er bygd opp ved at nasjonale lover er tatt med inn i kommunale 

tjenesteområder.  

 Ny plan er utvidet med: 

o Informasjon om mindreårige flyktninger 

o Mer inngående informasjon om helse og tolketjeneste  

o Fokus på kultur og fritid 

o Definering av samarbeid med aktuelle instanser  

o Beskrivelse av forutsetninger for en velfungerende flyktning arbeid 

o Resultatindikatorer 

o Økonomisk konsekvens utenfor rammene: behov for felles dataprogram 

«flyktning & Voksenopplæring» (f.eks.: Visma) 
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Organisering av flyktningetjenesten: 

 

 

Kommunestyret  

 

Arbeidsoppgaver tillagt flyktningetjenesten vil være: 

 Koordinering av flyktningarbeidet i samsvar med sentrale og lokale retningslinjer og 

aktivisere alle aktuelle samarbeidspartnere, og bidra til at samarbeidet fungerer. 

 Opprette en tverrfaglig ressursgruppe bestående av de mest sentrale aktører i 

forpliktende samarbeid. 

 Utarbeide rutiner vedrørende bosetting og integrering. 

 Velfungerende voksenopplæring som fyller introduksjonsloven. 

 Følge opp og kvalitetssikre igangsatte tiltak. 

 I samråd med øvrige kommunale instanser, initiere tiltak som fremmer inkludering og 

deltakelse for flyktningene. 

 Ta avgjørelser/fatte vedtak som gjelder utsøking/bosetting av flyktninger, d.v.s. 

nasjonalitet, sivilstatus, og tidspunkt for mottak. 

 Fatte vedtak om introduksjonsprogram. 

 Budsjettansvar og anvisningsmyndighet på eget område. 

 Innkalle til samarbeidsmøter mellom ulike instanser. 

 Etablere faste samarbeidsrutiner. 

 Sette opp og følge opp individuelle planer. 

 Etablere og følge opp økonomiske individuelle tilskuddsordninger. 

Rådmann  

Enhetsleder enhet Helse og 
Familie 

Fagleder flyktningetjenesten: 

Boveileder (50 % stilling) 

Programrådgiver (50 % stilling) 

Voksenopplæring (2x 100 % stilling) 
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 Skrive saker til politisk behandling, herunder flyktningplan for Evje og Hornnes 

kommune. 

 Administrere Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). 

 Etablere og følge opp nettverksarbeid. 

 Individ- og familierettet arbeid. 

 Bemanning i Flyktningetjenesten med personalansvar. 

 

 

2.2.  Samarbeidsforum for sektorer som jobber for flyktninger 

(formannskapsmøte – 18.01.11, sak 3.11) 
 

Flyktningetjenesten har et koordinerende ansvar og for å ivareta tverrfaglighet, helhetstenking 

og ansvarliggjøring. For å kunne favne kvalitet og ansvar ved bosetting av flyktninger er det 

opprettet i januar 2011
9
 et samarbeidsforum for flyktningarbeidet i Evje og Hornnes 

kommune. Deltakere: 

 Enhetsleder for barnehage 

 Enhetsleder for Evje barneskule 

 Enhetsleder for Evje ungdomsskule 

 Enhetsleder for avdeling for helse og familie 

 Fagleder for flyktningetjenesten 

 

Fagleder for flyktningetjenesten er kontaktpersonen, leder av forumet og innkaller til møte. 

Sammensetting av forumet må vurderes underveis i tråd med behovet. Forumet har ett møte 

per semester, eventuelt flere ved behov. 

Nytt forslag: Sammensetting av samarbeidsforumet må evalueres. Plan 2012 -2015 inkluderer 

samarbeid med kulturetaten og NAV og deltakelse derfra må drøftes. 

 

Ca i oktober anmoder IMDi kommunen om å ta i mot x antall flyktninger for kommende år. 

Kommunen må ta en avgjørelse på dette og svare på denne ca i november. Dersom 

kommunen ikke har satt tak på antall flyktninger som kan være bosatt i kommunen innenfor 

fem års perioden, må det som regel behandles politisk. 

 

 Når anmodningen kommer samles samarbeidsforumet for å drøfte mulig bosetting av 

familier, enslige og enslige mindreårige flyktninger (legge føringer, kapasitet, 

oppfølging, anbefalinger og lignende)  

 I tillegg er det viktig at gruppen har en gjennomgang av ”hva fungerer bra og hvordan 

kan vi gjør at ting blir bedre” 

 Gruppen samles hvert semester og ellers ved behov 

 

Samarbeidsforumet for flyktningarbeidet vil: 

 Tydeliggjøre virksomhetenes ansvar og medvirkning ved utsøking, bosetting og 

oppfølging av flyktninger. 

 Sikre de forskjellige enheter og samarbeidspartnere større innflytelse i 

flyktningrelatert arbeid. 

 Sikre virksomhetene tidlig informasjon om nye flyktninger og nasjonaliteter. 

 

Mandat for samarbeidsforumet flyktningarbeidet (rødt er nytt): 

 Å bidra til en bedre samordning av tiltakene ved bosetting av flyktninger og styrke 

samarbeidet på lokalt nivå i forhold til introduksjonsprogrammet. 

                                                 
9
 Formannssak 18. januar 2011/ sak 3.11 
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 Å bidra til at deltakere i et introduksjonsprogram får et best mulig kvalifiseringstilbud 

som fører til deltakelse i ordinært arbeid eller utdanning, samt deltakelse i 

samfunnslivet generelt. 

 Kvalitetssikring av samarbeidet mellom de ulike virksomhetene i kommunen. Å 

koordinere tiltak i de ulike sektorene i forhold til flyktningene 

 Å bidra til bedre integrering og samfunnsdeltakelse for alle 

 Å se til at intensjonene i plan for flyktning og integrering ivaretas 

 Nytt forslag: Utvalget skal drøfte overordnede og prinsipielle saker som er relatert til 

arbeidet med flyktninger i Evje og Hornnes kommune, legge føringer for utvikling av 

arbeidet, og initiere saker til politisk behandling. 

 Nytt forslag: enhetsleder for kultur og enhetsleder NAV inn i samarbeidsforumet? 

 

2.3.  Andre former for samarbeid om flyktningarbeidet 

 

Flyktningetjenesten har et koordinerende ansvar. For å ivareta tverrfaglighet, helhetstenking 

og ansvarliggjøring, etableres det arena for samarbeid for flyktningarbeidet i Evje og Hornnes 

kommune. 

 

1. Samarbeidsmøter intern i avdelingen Helse og Familie  

 Teammøte – hver uke  

 Tverrfaglig team barn – og unge - 1x/mnd 

 Psykisk helse – hver 2. måned 

 Møte med enhetsleder – hver uke 

 Fagledermøte – hver 14. dg.  

 Legekontor/Barnevern/helsestasjon – brukerstyrt  

 

2. Samarbeid med andre instanser 

 NAV – hver 2. måned og brukerstyrt 

 Interkommunal flyktning faglig – hver 3. mnd. 

 Videregående skole – teammøte hver 6. uke 

 Skole/barnehage - brukerstyrt 

 Kulturskole – må ennå etableres  

 Frivillige organisasjoner – må ennå etableres 

 Ungdomsklubben – må ennå etableres 

 Frivillige organisasjoner – må ennå etableres 

 

Formålet med samarbeidsarenaene er: 

 Fremme brukerrettet samarbeid. Sikre at flyktninger blir fulgt opp slik at 

integreringsprosessen blir så bra som mulig 

 Tydeliggjøre enhetenes ansvar og medvirkning ved oppfølging av flyktninger. 

 Sikre virksomhetene oppdatert informasjon om flyktninger/flyktningfaglig arbeid 

 

Mandat i forhold til hvert enkelte samarbeidsarena: 

 Kvalitetssikring av brukerrettet samarbeid mellom de ulike enheter i kommunen. 

 Beholde kontinuitet i det flyktningfaglige arbeid.  

 Arbeidet er organisert slik at flyktningene opplever å bli godt mottatt, integrert og 

inkludert i lokalsamfunnet.  
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2.4. Rett til grunnskoleopplæring for voksne 

Innvandrere og flyktninger over 16 år som trenger grunnskoleopplæring, har rett til gratis 

opplæring, på lik linje med norske innbyggere (opplæringslovens § 4A-1). Kommune er 

pålagt å ha tilbud om grunnskoleopplæring for voksne, noe som dekkes av 

rammeoverføringene til kommunen. 

Voksnes rett til videregående utdanning er fylkets ansvar. De som ikke har utbytte av ordinær 

undervisning, har rett til spesialundervisning etter sakkyndig vurdering. Voksne flyktninger 

med behov for spesialundervisning (opplæringslovens § 4A-2) vil på linje med alle andre 

voksne kunne få dette etter anbefaling fra PPT. 

 

§4A-3 i opplæringsloven slår fast at elever må ha fullført grunnskole eller tilsvarende for å ha 

rett til videregående opplæring. Dette gjelder også voksne innvandere. Svært få kan 

dokumentere slik fra hjemlandet. De som kan, vil ofte ha en høyere utdanning på 

universitetsnivå på toppen av dette. 

 

Under voksenopplæringen er det i dag etablert et tilbud om grunnskoleopplæring for voksne. 

Tilbudet er lokalisert ved Setesdal videregående skole, avdeling Hornnes, og er en treårig 

prøveordning fra høsten 2010 til våren 2013. 

Målgruppe for tilbudet er: 

Alle unge/voksne fra 16 år som trenger grunnskoleopplæring, uansett årsak. 

Asylsøkere mellom 16 og 18 år i mottak, etter vurdering 

Voksne uavhengig av tidligere fullført grunnskoleutdanning 

Voksne som ønsker å ta fag som privatist 

Innholdet i opplæringen innebærer fagene norsk, engelsk, samfunnsfag, natur og miljø og 

matematikk. Grunnleggende ferdigheter i digital kompetanse inngår i fagene i tråd med 

Kunnskapsløftet. 

Tilbudet er etablert etter vedtak i kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret ønsker at 

det skal være et fullverdig tilbud til målgruppen i kommunen. 

 

Tiltaket evalueres våren 2012 og følges opp i forbindelse med budsjett. 

 

2.4.  Introduksjonsprogrammet - Norskopplæring og språkpraksis 

Introduksjonsprogrammet tilrettelegges for person som har behov for grunnleggende 

kvalifisering. Denne ordningen kan vare inntil to år, men kan når spesielle forhold tilsier det, 

vare i tre år. I kommunen er introduksjonstiden pr. 01.01.12 for samtlige flyktninger 3 år, bl.a. 

på grunn av manglende individuell plan og manglende oppfølging av programrådgiver. 

Gjennom Introduksjonsprogrammet lærer deltakerne det de trenger for å få jobb eller fortsette 

med utdanning. Deltakere er flyktninger og familiegjenforente med disse, samt personer med 

opphold på humanitært grunnlag.  

 

Aktuelle tiltak kan være norskopplæring, utdanning eller arbeidspraksis. I henhold til 

Introduksjonsloven skal deltakerne inn på introduksjonsprogrammet innen tre måneder etter 

bosetting. Dette skal være et helårig heldagstilbud, og gir rett til introduksjonsstønad. (2 

ganger grunnbeløpet i folketrygden per år for personer over 25 år og 2/3 av 2G for de mellom 

18-25).  

Norskopplæring er nøkkelen i den grunnleggende kvalifiseringen / 

introduksjonsprogrammet. Jobb og skolegang fører til mer kontakt mellom nordmenn og 

innvandrere. Uten jobb eller skoleplass er det vanskelig å utvikle og / eller vedlikeholde 

sosiale nettverk. 

Opplæringsplanen i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere skal sikre 

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1
http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html#4A-2
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innvandrere, flyktninger og asylsøkere en opplæring som gir dem mulighet til likestilling, 

deltakelse og integrering i det norske samfunnet. 

 

Nasjonale statistikker viser at manglende norskkunnskaper har vært et problem for å få 

flyktninger i arbeid eller tiltak. Tiltaket som har hatt størst suksess er praksisplass kombinert 

med norskopplæring og når programrådgiver i 100 % stilling har veiledning/oppfølging av 

maks 20 personer. 

 

Voksenopplæringen (VO) og programrådgiveren i Evje og Hornnes kommune holder til i 

Setpros bygning. VO gir tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere 

og flyktninger. Boveileder gir tilbud om opplæring i bosettingsrelaterte tema på skolen. 

Parallelt organiserer programrådgiver med språk og arbeidspraksis i samarbeid med fagleder 

for flyktningtjenesten og NAV. 

 

Opplæringen følger Rammeplan for norsk med samfunnskunnskap. Opplæringen har tre 

nivåer i to ulike grupper. Elever med lite skolegang i den ene gruppen og i den andre gruppen 

er det elever med litt mer skolegang. Skolen følger retningslinjer til Europeisk rammeverk for 

språkopplæring
10

 

 

Underveis i opplæringen kan man ta modultester slik at man får dokumentert sine 

norskkunnskaper. Ved fullført løp kan man melde seg opp til Språkprøven på mellomnivå. 

Den arrangeres av Folkeuniversitetet over hele landet 3 ganger i året. Språkprøven 

dokumenterer et nivå man bør ha for å kunne følge undervisningen i videregående skole. 

 

Det gis tilbud om heltid - og deltidsopplæring på dagtid. Nærmere informasjon om 

organisering og tilrettelegging av tilbudet gis direkte av fagleder. Fordi flyktningtjenesten 

jobber i team blir VO og programrådgiver direkte informert om nyankomne innvandrere og 

flyktninger. Dette gjør at kontaktetablering blir lettere og både kartlegging og 

målsettingsarbeid kan komme fort i gang. 

 

Mål: 

Alle nyankomne flyktninger mellom 18 og 55 år skal så snart det er mulig, og innen 

tre måneder, delta på introduksjonsprogrammet, som omfatter norskopplæring med 

samfunnskunnskap og språkpraksis. Dersom de har status som enten:  

o Politisk asyl / beskyttelse  

o Opphold på humanitært grunnlag / vernet mot utsendelse  

o Personer som blir gjenforent med personer fra ovennevnte grupper som har 

vært bosatt mindre enn fem år  

o Overføringsflyktninger   

 De flyktningene som har rett til det, skal på linje med norske statsborgere få et 

tilpasset voksenopplæringstilbud. 

 Evje og Hornnes kommune tar på seg et særskilt ansvar for å tilby språkpraksis- 

plasser internt i kommunens virksomheter 

Gruppene som nevnes nedenfor har ikke vært omfattet av introduksjonsordningen. På 

grunnlag av de nå vedtatte lovendringer vil disse gruppene få rett og plikt til å delta i et toårig 

introduksjonsprogram på full tid som omfatter norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak 

som skal forberede for deltakelse i arbeid eller utdanning: 

                                                 
10

 Det felles europeiske rammeverket for språk 

http://www.udir.no/Upload/Verktoy/5/UDIR_rammeverk_korr3_spraak_2009.pdf
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 En utlending eller hans eller hennes barn som har vært utsatt for mishandling i 

samlivsforhold få opphold på selvstendig grunnlag. Det gjelder også ved 

tvangsekteskap.  

 En som har fått opphold på selvstendig grunnlag dersom en etter et samlivsbrudd får 

urimelige vanskeligheter med å returnere til hjemlandet på grunn av de sosiale og 

kulturelle forhold der. 

Søker må videre ha behov for grunnleggende kvalifisering for å ha rett på Introduksjons - 

program. 

Personer som ikke er bosatt i en kommune etter avtale med IMDi, men som flytter dit på egen 

hånd direkte fra asylmottak eller fra en annen kommune, har ikke rett og plikt til 

introduksjonsprogram selv om de ellers fyller kriteriene ovenfor. Det er da opp til kommunen 

hvorvidt disse personene skal få tilbud om deltakelse. Ved familiegjenforening er det ikke et 

krav om bosetting eller avtale med IMDI. Retten til introduksjonsprogram er da knyttet til 

bostedskommunen der referansepersonen bor. De vanligste gruppene som ikke får tilbud om 

Introduksjonsprogram:  

 Personer uten lovlig opphold  

 Asylsøkere som ikke har fått svar på sin søknad om opphold  

 Arbeidsinnvandrere  

 Studenter  

 Familiemedlemmer til personer som har vært bosatt i mer enn fem år 

 Nordiske borgere og de som omfattes av EØS-avtalen har heller ikke rett til å delta  

 

Innhold i Introduksjonsprogrammet 

Målet er at de som begynner i introduksjonsprogram skal lære det de trenger for å komme i 

vanlig arbeid eller utdanning og være aktiv i det norske samfunnet. Det de lærer skal passe til 

den enkeltes bakgrunn og behov/ønsker. I Introduksjonsprogrammet lærer de norsk språk, og 

gjennom arbeidspraksis lærer du noe om hvordan arbeidslivet fungerer i Norge. I 

Introduksjonsprogrammet lærer de også mye om deres nye hjemsted. De skal bli kjent med 

lokalsamfunnet der de bor, og få vite mer om utdanningsmuligheter, arbeid og 

fritidsaktiviteter for seg og familien. 

 

Programmet skal minst innholde: 

a. Norskopplæring    

b. Samfunnskunnskap  

c. Dataopplæring              

d. Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet 
 

VO har hovedansvaret for å tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap som en del av 

introduksjonsprogrammet. Flyktningene har fra 01.01.12 rett til 600 timer opplæring i norsk 

og samfunnskunnskap. Innvandrere har tre år på seg til å bruke retten og oppfylle plikten til 

600 timer opplæring, og 5 år til hele opplæringen. 

Ordningen omfatter personer som har til hensikt å ta varig opphold i Norge. For å få 

bosettingstillatelse eller norsk statsborgerskap vil det være et vilkår at det er gjennomført 600 

timer opplæring eller at personen kan dokumentere tilstrekkelig kunnskap i norsk eller 

samisk. 
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Blant det viktigste i programmet er: 

Individuell plan: Plan for de neste 2 år i Norge, forankret i introduksjonsprogrammet. Planen 

er utgangspunkt for veiledning og opplæring, og beskriver den enkeltes konkrete mål om 

integrering, arbeid/videre utdanning i Norge. Den innholder en kartlegging og en 

handlingsplan, laget i samarbeid mellom bruker og programrådgiver. Planen skal sikre 

veiledning og opplæring tilpasset den enkelte brukers behov. 

Kartlegging: En beskrivelse av den enkelte interesser, ferdigheter og kunnskap som passer 

vedkommendes realistiske ønsker, muligheter og mål. 

Handlingsplan: Handlingsplanen forklarer hva han/hun har gjort for ankomst til Norge 

(utdanning, arbeid), og ønsker for framtiden. I planen skal det stå hva som er personens mål, 

og hva som er lurt å gjøre for å nå målene. Planen lages i et samarbeid mellom bruker og 

programrådgiveren i kommunen. Med jevne mellomrom skal brukeren og programrådgiveren 

gå gjennom planen for å se hvordan målene nås, eller om det er noe som skal forandres 

underveis. Det er plikt til å delta, og kommunen har plikt til å lage et tilbud som passer for 

den enkelte. 

 

Programoppfølging: Deltakeren og programrådgiveren i kommunen jobber sammen for å 

finne oppgaver og aktiviteter som passer til handlingsplanen. Det finnes 5 faste 

evalueringsmøter i året, evt. for å se om det er noe som bør forandres i handlingsplanen. 

 

Heldags’ og helårsprogram – et mål som ønskes å nå over tid. Introduksjonsprogrammet 

følger vanlig arbeidsuke (30 – 37.5 t/5dg) og at alle deltakere ikke følger skoleruta. Deltakere 

har rett til fem uker ferie i løpet av et år.  

 

Introduksjonsstønad (lønn). Deltakerne får lønn i introduksjonsperioden. Lønnen er 

skattepliktig. Fravær som ikke er godkjent gir trekk i lønnen (nedfelt i flyktningtjenestes 

kvalitetsdokumenter). Stønaden er samordnet med andre offentlige ytelser som dagpenger, 

sykepenger, attføringspenger og liknende. Deltakeren kan ha inntekt fra annen jobb ved siden 

av programmet uten å miste noe av introduksjonsstønaden.  

Introduksjonsstønaden er 2G (kr.79.216 x 2 = 158.432 pr. 010511). Ungdom under 25 år får 

2/3 av 2G (kr. 105621.33 pr. 010511). 

 

Norskopplæring. Opplæring i norsk med samfunnskunnskap er den viktigste aktiviteten for 

mange i Introduksjonsprogrammet. Deltakere har krav på 20 t. med norsk/uke hvorav 8 t. 

norsk går inn i grunnskoleopplæringen. 

Samfunnskunnskap. Blant det viktigste i programmet er kultur og samfunnskunnskap der 

lokale forhold vektlegges.  

Kursbevis / attest. Alle som deltar i Introduksjonsprogrammet får et kursbevis når de 

avslutter programmet. 
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3. SAMORDNING AV KOMMUNALE TJENESTEOMRÅDER 

I FLYKTNINGARBEIDET 
 

 
 

Tverrfaglighet, helhetstenking og ansvarliggjøring skal ligge som en plattform for 

flyktningarbeidet i Evje og Hornnes. Det er Flyktningetjenestens oppgave å koordinere de 

kommunale tjenestene, slik at de framstår som et helhetlig tilbud for flyktningene. I det 

følgende gis en oversikt over alle samarbeidspartnere. 

 

3.1. Helse
11

 
 

For å kunne fungere godt i familie og samfunn behøver en å være frisk. Helse og levekår må 

derfor ha et særskilt fokus. Helse er også et av de områdene der loven stiller større krav til 

kommunens arbeid. Kommunehelsetjenesteloven krever systematisk oppfølging av 

flyktningene både i ankomstfasen og senere. 

Flyktningene har ofte mange vonde opplevelser med ”i bagasjen”. For å kunne fungere best 

mulig i det norske samfunnet er det viktig å kartlegge og følge opp behov for forebyggende 

og behandlende helsetjenester, både somatiske, psykiske og psykosomatiske. 

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente kan ha vært utsatt for tortur og/eller annen 

alvorlig psykisk eller fysisk traumatisering, og/eller ha vært vitne til at andre er blitt torturert 

eller drept. Enkelte har vært utsatt for voldtekt og/eller annen seksualisert vold, noe som kan 

føre til traumatisering med eller uten varig mén. Barn, særlig enslige mindreårige asylsøkere 

(EMA) og barneforeldre bør gis særskilt omsorg. 

En ønsker en brukerrettet tjeneste innenfor avdeling for Helse og Familie. Et samarbeid hvor 

vi tenker mest mulig forebyggende og hvor enkle tiltak kan være nok til å støtte og veilede 

brukere. Det bor mange flyktninger i E-H kommune, flyktningtjenesten har pr. 05.12.11 

ansvar for 57 personer (39 voksne og 18 barn).  

Til enhver tid vil personer fra andre kulturer, som har bodd kortere eller lengre enn fem år i 

Evje og Hornnes kommune, trenge helsetjenester i kommunen pga av forskjellige 

fysiske/psykiske/psykosomatiske problemer og kriser.  

 

Likeverdige helsetjenester betyr ikke like helsetjenester. Helsetjenestene i Norge er tilrettelagt 

for majoritetsbefolkningen, personer som behersker språket og som kjenner systemene. For å 

sikre hele befolkningen likeverdige tjenester, må tjenestene tilrettelegges og tilpasses. Slik at 

det blir for minoritetsbefolkningen en: 

 Like god kvalitet på tjenestene  

                                                 
11

 LOVER /FORSKRIFTER  
- Lov om pasientrettigheter IS-12/2004  

- Helsetjenesteloven  
- Forskrift om tuberkulosekontroll § -1 første ledd 

- Smittevernloven § 7 – 1 

- Tuberkuloseforskriften § 2-1 
- Lov om statlig tilsyn § 3 

- Tuberkuloseveileder  

- Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente (2010) 
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 Like god tilgjengelighet til tjenestene  

 Like godt resultat for alle brukere. 

 

For å sikre den nødvendige kvaliteten i arbeidet må tjenesten disponere tilstrekkelig med 

kompetent personell. Det er en utfordring å sikre den psykosomatiske oppfølgingen av den 

enkelte flyktningen i kommunen for å hindre utvikling av traumer på et senere stadium i 

bosettingen. 

 

Tannbehandling 

God tannhelse er svært viktig. Det første året dekker kommunen tannlegebehandlingen som 

tannlegen finner helt nødvendig.  

 

Ansvar 

Flyktningtjenesten har et koordinerende ansvar i forhold til helsetjenestetilbud. For å møte 

disse krav er samarbeid mellom de forskjellige tjenester i kommunen og flyktningtjenesten 

meningsfull og nødvendig. Samtidig må virksomheter med helsetjenestetilbud som har/ kan få 

flyktninger som brukere oppdatere seg og søke kompetanseheving innenfor det flerkulturelle 

samfunnet (pleie- og omsorgstjenesten, helsetjenesten, rus- og psykiatritjenesten og 

barnevern), jfr. veileder IS-1022 (2010)
12

. Kompetanseheving kan gjøres kommunalt med for 

eksempel tverrfaglig - og etatlig fagdager, kurs og utdanning relatert til brukergruppen. 

 

Mål  

 Samarbeidet skal fremme flyktningenes helse på en faglig forsvarlig måte, både for 

voksne og barn. Den skal sikre oppfølging av flyktningers helse, kartlegge og følge 

opp behov for forebyggende og behandlende helsetjenester, både somatisk, psykisk og 

psykosomatisk (f.eks. kostveiledning, fysisk aktivitet, struktur i hverdagen) 

 Samarbeid, dialog og kunnskap er avgjørende for å oppnå kontinuitet og kvalitet i 

tjenesten. Som eksempel kan nevnes at flyktning tjenesten er blitt del av forebyggende 

team i avdelingen og er med i psykososialt kriseteam.  

 Aktiv bruk av tolketjeneste ved behov 

 

 

3.2. Arbeid (nytt i forhold til plan 2011) 

Arbeid er og blir en viktig arena for å bli en del av fellesskapet. Arbeid har i tillegg til 

inntekt, en egenverdi i form av sosial tilhørighet og mulighet for å realisere egne evner, 

muligheter og språkutvikling. Aktiv rekruttering og enkelte særtiltak er nødvendig for å oppnå 

like muligheter. Det kreves utstrakt og tett samarbeid med NAV for å lykkes i dette viktige 

arbeidet. 

 

Mål 

 Faste møter hver 2. måned mellom flyktning team og NAV skal sikre oppfølging av 

brukergruppen. 

 Voksne nyankomne flyktninger som er ferdig med introduksjonsprogrammet og ikke i 

arbeid/utdanning må få et samarbeid med NAV for å kunne få tilbud om statlige tiltak 

for å komme seg i arbeid.  

 Brukerstyrt samarbeid   

 

                                                 
12

 Veileder IS-1022 - Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente - 2010 
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3.3. Bolig
13

 (nytt i forhold til plan 2011) 

 

Kommunen er ansvarlig for å tilby egnet bolig til flyktninger som flytter hit. 

Flyktningtjenesten ønsker å ha et boligsosialt profil ved bosetting, noe som må utarbeides 

årene fremover.  

Det gis som hovedregel kun ett tilbud om bolig. Behovet kan spenne fra større familieboliger 

til leiligheter for enslige. Dette kan innebære behov for utleieboliger i middels standard, i 

ulike størrelser og i ulike områder.  

 

Det vil i forbindelse med utsøking fra mottak og bosetting, bli utarbeidet en bosettings - 

kontrakt som skal signeres før innflytting samt husordensregler.  

  

Det vil alltid være ønskelig med boliger hvor husleien ikke er høyere enn at flyktningene selv 

vil kunne betjene den uten store problemer når de blir selvhjulpne.  

 

Mål 

 Evje og Hornnes kommune sørger for egnete boliger for nyankomne flyktninger. 

 Etter 5 år skaffer flyktninger egne boliger eller skrives nytt leiekontrakt uavhengig av 

flyktning tjenesten 

 Flyktningene skaffer seg egne boliger etter hvert som de blir økonomisk i stand til det. 

 

 

Flyktningtjenesten tar det praktiske ansvaret for å skaffe boliger. Det praktiske arbeid 

inneholder fortløpende inngå avtaler om leieforhold som sikrer nødvendig tilgang til 

boligbehovet. Det kan også bli aktuelt å bruke Husbankens finansieringsordninger for å 

anskaffe boliger. Bostøtte ordningen kan søkes gjennom NAV. 

 

 

3.4. Barnehage  
 

Barnehagen er for barn i alderen 1 -6 år. Foreldre må søke om plass. Rett til barnehageplass
14

 

behandles gjennom søknad om barnehageplass innen frist for hovedopptak. Den behandles i 

samsvar med barnehageloven med forskrifter.  

Evje og Hornnes har totalt tre ordinære barnehager. Kommunen har to ikke – kommunale 

barnehager, lekekassa og Babuschka, og en kommunal barnehage, Enhet for barnehage. 

 

Barnehagene er en viktig arena for holdningsskapende arbeid. Dette viktige arbeid med vekt 

på antirasisme skal foregå i alle barnehager. En motvirker aktivt segregering og legger i mest 

mulig grad til rette for et likeverdig tilbud. 

Barnehagen skal verne om barns identitet. Innlevelse og forståelse for egen og andre kulturers 

særtrekk har stor betydning både for norske barn og for barn med annen kulturell og språklig 

lærdom. I tillegg til å være en viktig arena for barns språkutvikling, er barnehagen en viktig 

arena som kontaktskaper både for barnet så vel som for foreldrene, for å bli kjent med norske 

foreldre. Det anbefales at det holdes av barnehageplasser til flyktningbarn. 

Enhet for barnehage, avdeling Soltun, har tradisjon for å ta imot barn med flerspråklig 

kompetanse. Barnehagen har over tid opparbeidet kompetanse i forhold til språkstimulering 

                                                 
13

 http://www.husbanken.no/Venstremeny/bibliotek/~/media/1814B6F60B1A4CF783531392DE171E02.ashx ; 

http://www.fafo.no/pub/rapp/20007/20007.pdf;  http://www.ntnusamfunnsforskning.no/file.axd?fileDataID=bffbdfdc-1a7c-40d8-a349-
50868bfe586b; http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20022002/002/PDFA/NOU200220020002000DDDPDFA.pdf 
14

 Lov om barnehage § 12a 

http://www.husbanken.no/Venstremeny/bibliotek/~/media/1814B6F60B1A4CF783531392DE171E02.ashx
http://www.fafo.no/pub/rapp/20007/20007.pdf
http://www.ntnusamfunnsforskning.no/file.axd?fileDataID=bffbdfdc-1a7c-40d8-a349-50868bfe586b
http://www.ntnusamfunnsforskning.no/file.axd?fileDataID=bffbdfdc-1a7c-40d8-a349-50868bfe586b
http://www.regjeringen.no/Rpub/NOU/20022002/002/PDFA/NOU200220020002000DDDPDFA.pdf
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og tilrettelegging for flerspråklige barn, bl.a. gjennom prosjekter i samarbeid med Universitet 

i Agder, Fylkesmannen og NAFO. 

 

For å øke kvinnenes mulighet til å delta i introduksjonsprogram og sikre barnas integrering 

og språkutvikling, må flyktningbarn sikres barnehageplass kort tid etter ankomst til 

kommunen.  

 

Kommunen har et system for at barnehager med flerspråklige barn kan søke om tilskudd til 

språkstimulering. Budsjett for tiltaket er basert på statstilskudd til språkstimulering av 

flerspråklige barn. Støtte kan søkes til ekstra personale som skal styrke barnas norskspråklige 

utvikling, innkjøp av språkmateriell og bøker som nyttes i språkopplæringen, 

kompetanseheving i flerkulturelle spørsmål og tospråklig utvikling, samt tiltak som fremmer 

samarbeid barnehage – foreldre. Rådmannen fatter vedtak om tildeling av midler etter en 

konkret vurdering av behovet i den enkelte barnehage. 

 

Mål (nasjonale føringer): 

 Å gi flyktningbarn og andre minoritetsspråklige barn prioritet ved opptak i barnehage  

 Alle barnehager i kommunen har kompetanse/utvikler sin kompetanse i forhold til 

flerspråklige barn 

 Barnehagene tar vare på sine rutiner for, og arbeider systematisk med språkstimulering 

flerspråklige barn 

 For å øke kvinnenes mulighet til å delta i introduksjonsprogram og sikre barnas 

integrering og språkutvikling, må flyktningbarn sikres barnehageplass kort tid etter 

ankomst til kommunen. Dette gjelder også plass i skolefritidsordning. 

 Nytt forslag: gravide kvinner i introduksjonsperioden sikres barnehageplass etter 12 

måneder med fødselspermisjon (egen sak i kommunestyret?) 

 

3.5. Grunnskolen  

Kommunen har to barneskoler og en ungdomsskole. Grunnskolen har ansvar for opplæring 

for barn i aldersgruppen 6 – 16 år og gjennom denne utdanningen kvalifiseres for videre 

skolegang. Skolen har rutiner for å imøtekomme elevenes rett til norskopplæring i forhold til 

opplæringsloven § 2.8. til de har tilstrekkelig ferdighet i norsk til å følge den vanlige 

opplæringen i skolen. Skolen skal kartlegge hvilke ferdigheter elevene har i norsk før det blir 

gjort vedtak om særskilt språkopplæring.  

Om nødvendig har elever fra språklige minoriteter rett til morsmålsopplæring. Dette gjelder 

nyankomne og andre minoritetselever som har for dårlige norskkunnskaper til å følge 

undervisning gitt på norsk. Når elevene er i stand til å følge undervisning på norsk, blir 

morsmålsundervisningen foreldrenes ansvar. Morsmålsundervisning kan legges til en annen 

skole enn den eleven til vanlig går ved. 

 

Mangel på kunnskap om flyktningers bakgrunn, andre kulturer og feiloppfatning omkring 

flyktningarbeidet i Norge, kan skape fremmedfrykt som igjen kan føre til ulike former for 

rasisme. Det er derfor viktig å drive gjensidig informasjon for å forebygge rasisme. 

Skolene er viktige arenaer for holdningskapende arbeid. Dette viktige arbeid med vekt på 

antirasisme skal foregå i alle skoler. En motvirker aktivt segregering og legger i mest mulig 

grad til rette for et likeverdig skoletilbud. 

 

Skolene i Evje og Hornnes har fått erfaring med opplæring av minoritetsspråklige barn og 

unge. Det er viktig at denne kompetansen opprettholdes og videreutvikles. 

Barn som går i SFO lærer norsk raskere enn de som kun er på skolen i skoletiden. Det må 
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derfor settes mye inn på å få barn av flyktninger, og barn av andre minoritetsspråklige inn i 

SFO. 

 

Mål for kommunen: 

 Flyktninger i grunnskolealder sikres opplæring i norsk og tospråklig fagopplæring, og 

eventuelt morsmålsopplæring, så lenge det er behov for det. 

 Tilrettelegging for leksehjelp elever 5. – 7 trinn og 8. – 10 trinn. Behovet er størst for 

elever 5. – 7. trinn 

 Barn av flyktninger, og barn av andre minoritetsspråklige deltar og prioriteres i SFO 

ordningen 

 Kompetansen i forhold til opplæring av minoritetsspråklige barn og unge 

opprettholdes og videreutvikles 

 

3.6. Grunnskoleopplæring for voksne
15

 

Personer som er over skolepliktig alder og som trenger grunnskoleopplæring, har rett til slik 

opplæring og kan søke om dette. Opplæringen gjelder vanligvis de fagene en trenger for å få 

vitnemål for fullført grunnskole for voksne. Opplæringen skal tilpasses vedkommende behov. 

Det gjelder både omfang, lengde og tidspunkt for undervisningen. Voksne skal ikke plasseres 

i ordinære klasser sammen med barn og unge. 

 

Mål 

 Kommunen må ha et tilbud om grunnskoleopplæring for voksne 

 Tospråklig fagopplæring og morsmålsundervisning vil lette innlæringen av tilsvarende 

ferdigheter på norsk, men man er ikke pliktig til å delta i slik undervisning. Det er 

skolens ansvar å legge til rette 

 

 

3.7. Kultur og fritid (nytt i forhold til plan 2011-2014) 

 

Det er viktig at flyktninger deltar på fritidsaktiviteter på lik linje med nordmenn. Dette er en 

avgjørende del av ”nettverksbyggingen”, men erfaringer tilsier at dette ofte er vanskeligere 

enn forventet. Derfor må norske innbyggere være med og aktivt ”lage bruer” som gjør det 

lettere for flyktninger til å inviteres inn i aktiviteter. Det vil si et aktivt arbeid som hjelper 

flyktninger over, det de opplever som en uoverkommelig barriere (ukjente normer og verdier 

som er selvsagte for etnisk norske). I praksis vil det si at det ikke er nok å informere om 

møteplass og tid, og forvente at brukere deltar for å så bli skuffet og si ”de vil ikke”. Her må 

både kommunen og frivillige har en aktiv innsats for å bryte disse barrierer. 

 

Kultur og fritid er en naturlig og viktig del av arbeidet med introduksjonsordningen. De 

frivillige organisasjonene spiller en sentral rolle i det holdningsskapende arbeidet, og er 

informasjonskilder både for personer med innvandrerbakgrunn og for den øvrige 

befolkningen. Organisasjonene er nettverksbyggere og kontaktskapere, og de formidler 

holdninger. Mange av de frivillige organisasjonene bidrar på sine arenaer til dialog og 

samhandling. Dette gjelder for eksempel idrettslag, religiøse organisasjoner, politiske 

organisasjoner, barne- og ungdomsorganisasjoner og innvandrer- og bistandsorganisasjoner. 

Frivillighetssentralen
16

 er en møteplass og en samhandlingsarena for frivillighet i 

                                                 
15

 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) , Lov om grunnskolen og den vidaregåande 

opplæringa (opplæringslova) § 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne 

http://www.lovdata.no/all/nl-19670210-000.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1
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lokalmiljøet. Den skal være et kontaktsenter for alle som ønsker å delta i frivillig virksomhet 

uansett alder, kjønn, økonomisk status og etnisk tilhørighet 

 

Det forutsettes et samarbeid bestående av representanter fra kulturseksjonen, 

frivillighetssentralen, kirken og flyktning tjenesten. Samarbeidet vil kunne bidra til 

igangsetting og koordinering av kulturelle tiltak som også inkluderer flyktninger. Det tenkes 

på større arrangement av og til, og mer faste, mindre og hyppigere opplegg. Flyktningene bør 

selv delta aktivt i planlegging og gjennomføring av disse. 

 

Lag og foreninger bør trekkes inn og støttes for å la flyktninger delta i eget opplegg. 

 

Nytt forslag: 

Det er ønskelig fra flyktning tjenesten at det vil bli inngått en avtale mellom Evje og Hornnes 

kommune, Røde Kors og Frivillighetssentralen om å rekruttere og lære opp enkeltpersoner 

som skal følge opp en flyktning eller flyktningfamilie over tid på vennskapelig basis for å 

forsere integrering (flyktningguide). 

 

Flyktningtjenesten og kulturseksjonen skal kunne være pådrivere for å ivareta kultur og 

fritidstiltak da dette også er en viktig del av introduksjonsprogrammet. 

 

Det må jobbes med å koble inn frivillige organisasjoner i det kommunale integreringsarbeidet. 

Det bør legges til rette for at samarbeidet mellom kultursektoren, frivillighetssentralen og 

Flyktningtjenesten kan utvikles. Det må av den grunn settes av ressurser til 

holdningsskapende arbeid og opplysningsvirksomhet. 

Det er viktig å skape møteplasser for å presentere frivillige lag og organisasjoner for nye 

borgere og omvendt. 

 

Mål 

 Flyktninger deltar i organisasjons- og idrettsliv på lik linje med øvrige innbyggere. 

 Aktiv bruk av folkebiblioteket 

 Alle flyktninger/flyktningfamilier tilbys flyktningguide 

 Det legges til rette for at flyktninger og innvandrere kan bidra til å berike kulturlivet i 

Evje og Hornnes 

  

                                                                                                                                                         
16

 Hentet fra Norges Frivilligsentraler 
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4. SAMARBEID MED EKSTERNE TJENESTER 

 

4.1. Tolk 

Flyktningene har krav på å bli forstått – på de forskjellige offentlige kontorene de oppsøker. 

God tolkning er en forutsetning for en individuell og direkte kommunikasjon med brukeren. 

Tolkning og tolkningens kvalitet kan være av avgjørende betydning for at tjenesteapparatet 

skal kunne yte likeverdige tjenester for alle. For kunne imøtekomme den rettspålagte 

informasjons – og veiledningsplikten har det offentlige et ansvar for å tilkalle tolk i saker der 

det kan foreligge en språkbarriere. Tolkning bør derfor forstås som en integrert del av 

tjenesteytingen. Det kan være vanskelig å bedømme kvaliteten på tolketjenester derfor har 

IMDI opprettet Nasjonalt tolkeregister, som er en landsdekkende oversikt over praktiserende 

tolker og deres kvalifikasjoner
17

. Uansett om fagpersonen bestiller tolk direkte eller via en 

tolkeformidler, bør bestilleren etterspørre tolker som står i Nasjonalt tolkeregisteret, og velge 

fortrinnsvis de best kvalifiserte. Det presiseres at barn aldri skal brukes som tolk
18

. 

 

Mål 

 Flyktningene gis tilbud om tilstrekkelig tolketjeneste. 

 Alle ansatte i kommunen som har kontakt med flyktninger, skal ha adgang til bruk av 

tolk 

 

4.2. Andre organisasjoner 

Frivillige organisasjoner som frivillighetssentralen, kirken, idrettslag og andre foreninger er 

verdifulle bidragsytere i alle faser i inkluderingsarbeidet. En er helt avhengig av aktiv og bred 

innsats for å lykkes i arbeidet. Dette kan bestå i alt fra praktisk hjelp og veiledning i 

hverdagssituasjoner til relasjonsbygging som skal vare over tid. Det er spesielt viktig for barn 

og unge å finne fram til fritidsaktiviteter. Ved siden av skolen kan disse være avgjørende for å 

finne seg til rette i et lokalsamfunn. Flyktningtjenesten har et koordinerende ansvar og tar 

kontakt med de aktuelle organisasjonene, og følger opp arbeidet. 

 

Mål 

 Alle flyktningene skal ha knyttet kontakt med minst en organisasjon i løpet av det 

første året. 

 

4.3. Interkommunalt samarbeid 

For en bærekraftig utvikling i integreringsarbeid er interkommunalt samarbeid viktig. Både 

utveksling av erfaringer, kunnskap og samarbeid på områder som er hensiktsmessig fremmer 

integrering.  

 

Mål 

 prioritere tid til utveksling, deling av erfaring og kunnskap, samt samarbeide på 

områder som gagner integreringsarbeid. 

                                                 
17

 www.tolkeportalen.no  
18

 Veileder tolketjeneste 2011 

http://www.tolkeportalen.no/
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5. INFORMASJON (nytt i forhold til plan 2011-2014) 

 
 

Dialog og samhandling bidrar til å redusere fremmedfrykt og fordommer. Faktainformasjon i 

kombinasjon med tiltak som skaper engasjement og praktisk kjennskap til flyktningene som 

personer, vil bidra til å øke kunnskapsnivået og hindre fremmedfrykt og rasisme. 

Informasjon må gå flere veier. Riktig og tilstrekkelig informasjon er viktig av flere grunner: 

 

1. Informasjon til flyktningene 

Informasjon skal bidra til å realisere målet om likeverdige muligheter til deltakelse i det 

norske samfunnet. 

2. Informasjon om flyktningene 

Informasjon om flyktningene skal bidra til at lokalbefolkningen får innblikk i flyktningenes 

kultur og tradisjoner, og bidrar til integrering. 

3. Informasjon til lokalbefolkningen / lag / foreninger 

Informasjon skal bidra til at lokalbefolkningen inkluderer flyktningene i sine nettverk og i 

organiserte aktiviteter. Media brukes bevisst for å oppnå dette. 

4. Informasjon til ansatte og politikere 

Informasjon skal bidra til at de ansatte i kommunen får bedre kjennskap til flyktningenes 

situasjon for å bidra til et godt integreringsarbeid. 

5. Positiv mediafokusering. 

Media brukes bevisst for å oppnå dette. Det er viktig å få synliggjort de positive resultatene. 

 

Viktige informasjonskanalene er: 

 Direkte innbyggerkontakt - Dette skjer på Servicetorget, i møte med kommunens 

ansatte, i åpne møter, i skoler og lignende. Kommunale ledere vil ha et særskilt ansvar 

i denne delen av informasjonsarbeidet. 

 Kommunens nettsider - Informasjon om flyktningarbeidet må være godt synlig på 

hjemmesidene. 

 Lokalavisa Setesdølen og Fedrelandsvennene samt andre lokale medier (radio og TV) 

- Dette er informasjonskanaler som når ut til mange. Det tilsier at Evje og Hornnes 

kommune må bidra til at disse kanalene får relevant informasjon om flyktningarbeidet. 

 

Flyktningtjenesten har en sentral rolle vedrørende informasjonsarbeidet til og om flyktninger. 

Men alle virksomhetene i kommunen er også forpliktet til å delta og gi sine bidrag i arbeidet 

med flyktninger. Politikerne vil jevnlig bli holdt orientert om arbeidet for flyktningene, for 

eksempel gjennom saker til politisk behandling, notater og muntlig orientering. 

 

Mål 

 Det brukes et sett av informasjonskanaler for å få ut informasjon og flyktningarbeidet, 

både internt og eksternt. 

 Innbyggerne er godt orientert om kommunens med flyktningarbeid. 

 Informasjon brukes aktivt for å skape positive holdninger. 

 Flyktningene får god informasjon om kommunen og tjenestetilbudene 
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6. ØKONOMI 

 
 

Kommunenes utgifter knyttet til bosetting av flyktninger skal dekkes av introduksjons- og 

integreringstilskuddet. Introduksjonstilskudd blir utbetalt i to år pr. introduksjonsdeltaker, 

med mulig forlengelse inntil tre år ved særskilte tilfeller. Integreringstilskuddet blir utbetalt 

over fem år til bosettingskommunen. Ved flytting mellom kommuner overføres tilskuddet 

etter søknad fra tilflyttingskommunen.  

Kommunen fastsetter satser for stønad til flyktningene 

Kommunen i region Sør samarbeider om mest mulig like satser 

 

6.1. Integreringstilskudd  

Integreringstilskuddet skal sammen med tilskuddet til opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap, finansiere kommunens gjennomsnittlige utgifter til 

introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger. Integreringstilskuddet gis for fem år og 

avtrappes i løpet av disse årene. Det statlige tilskuddet utgjør den største andelen. 

Dessuten utløses også særskilte tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger, 

personer med alvorlige kjente funksjonshemninger og atferdsvansker og personer eldre enn 60 

år.  

Regjeringa foreslår en bevilgning på 4,56 mrd. kroner for integreringstilskudd i 2012.  

Regjeringen har følgende forslag til satser for integreringstilskudd 2012:  

 

Tabell 1: Satser for integreringstilskuddet
19

  

Bosettingsår Satser 2008 Satser 2009 Satser 2010 Satser 2011 Satser 2012 

 

År 1 (enslige 

voksne) 

 

   200 000  210 000  

År 1 (andre voksne) 

  

130 000  143 5002  147 500  150 000  156 500  

År 1 (enslige 

mindreårige)  

 

   150 000 156 500 

År 1 (barn) 

 

110 000 123 500 127 500 130 000 135 000 

År 2 

 

123 400
1 
 142 000

20 
 146 400  150 000  156 500  

År 3  

 

99 600
1 
 126 000

21
 130 400  131 500  135 000  

År 4  

 

73 000  75 000  80 000  80 000  80 000  

                                                 
19

 http://www.imdi.no/no/Nyheter/2011/Forslag-til-nye-satser-for-integreringstilskudd/  
20

 I tråd med revidert nasjonalbudsjett for 2008 ble satsene for integreringstilskudd i år 2 og år 3 økt til 

henholdsvis 130 000 kroner og 112 000 kroner. Økningene hadde halvårseffekt og gjaldt fra 1. juli 2008. 
21

 I tråd med revidert nasjonalbudsjett for 2009 ble satsene for integreringstilskuddet i år 1, år 2 og år 3 økt til 

henholdsvis 143 500 kroner, 142 000 kroner og 126 000 kroner. Økningene hadde helårseffekt. 

http://www.imdi.no/no/Nyheter/2011/Forslag-til-nye-satser-for-integreringstilskudd/
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År 5  

 

70 000  70 000  70 000  70 000  70 000  

Sum (enslige 

voksne)  

 

496 000  556 500  574 300  631 500  651 500  

Sum (andre voksne)  

 

   581 500  598 000  

Sum (enslige 

mindreårige)  

 

   581 500  598 000  

Sum (barn)  

 

476 000  536 500  554 300  5610  5760  

 

6.2.  Introduksjonstilskudd
22

 

 

Hensikten med Introduksjonsloven er å forhindre at flyktningene forblir sosialklienter. Derfor 

er det viktig å komme i gang med introduksjonsprogrammet innen tre måneder. I mellomtiden 

skal den enkelte person og familie ha støtte til livsopphold. Midler til dette tas fra 

integreringstilskuddet, og utbetales fra flyktningtjenesten. Vedtak om introduksjonstilskudd 

gjøres ved oppstart av introduksjonsperioden (3 mnd etter bosetting). Dersom det skulle vise 

seg at introduksjonstilskuddet ikke dekker den enkeltes/den enkelte families utgifter, kan det 

være aktuelt med fortsatt sosialhjelp, f. eks. til høye huskostnader. 

Introduksjonstilskuddet er sammenlignbare med en vanlig arbeidstakerlønn og brukere må 

forholde seg til rettigheter og pliktene som følger ordningen. Dette innebærer mulighet til 

raskere integrering i norsk arbeidsliv og det norske samfunnet. 

 

For den tid en person deltar i program som nevnt i § 4, har vedkommende krav på 

introduksjons -tilskudd. For deltakelse i program er tilskuddet på årsbasis lik to ganger 

folketrygdens grunnbeløp. Deltaker under 25 år mottar 2/3 tilskudd. Introduksjonstilskuddet 

er 2G (kr.79.216 x 2 = 158.432 pr. 010511). Ungdom under 25 år får 2/3 av 2G (kr. 

105621.33 pr. 010511). 

Det utgjør per måned 1/12 av tilskuddet på årsbasis. Per dag utgjør 1/30 av månedstilskudd, 

per time utgjør dette 1/1850 av tilskuddet på årsbasis. 

 

Tilskuddet reduseres ikke på grunn av inntekter av egen eller andres virksomhet eller som 

følge av formue. Tilskuddet reduseres heller ikke på grunn av mottatt barnebidrag. 

I den utstrekning lønnet arbeid inngår i programmet, reduseres tilskuddet tilsvarende den tid 

arbeidet tar. 

Ved fravær som ikke skyldes sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner, og som det ikke 

er gitt tillatelse til, reduseres tilskuddet tilsvarende, jf. § 9. Departementet fastsetter ved 

forskrift nærmere regler om fravær og permisjon. 

 

Mål 

 Flyktningene blir med hjelp av introduksjonsstønaden mest mulig økonomisk 

selvstendige og uavhengige.  Fremmer integrering og letter introduksjon til norsk 

arbeidsliv. 
 

                                                 
22

 Rundskriv H-20/05 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

introduksjonsloven) 
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Resultattilskuddet: 

5 500 kr pr beståtte muntlig og skriftlig del av Norskprøve 2 og 3. 

 

Grunntilskuddet: 

Grunntilskudd for kommuner med 150 personer eller færre i personkretsen for rett og plikt 

eller rett til opplæring i norsk og samfunnskkunnskap etter introduksjonsloven. 

Høy sats (4-150 i personkretsen): ca kr 400 000 

Lav sats ((1-3) i personkretsen): ca kr 155 000 

 

Antall personer i personkretsen registrert i NIR pr 15. januar 2012 vil ligge til grunn for 

endelig fasetting av satsene og utbetalingen til kommunene. 

 

 

6.3.  Forvaltning av integrerings – og introduksjonstilskudd 

 

I kommunen brukes lønningskontoret til utbetaling av introduksjonstilskuddet 

integreringstilskuddet. Integreringstilskuddet gis som sosialstønad (husleie, strøm osv.) etter 

sosialtjenesteloven. Hva som skal dekkes innenfor flyktningtjenesten er allikevel ikke tydelig 

nok definert og dokumentert i kommunen. Vurdering og drøftinger ang. økonomiske ytelser 

må gjøres i 2012. 

Skriftlig dokumentasjon med de nødvendige vedtak er pr. i dag fordelt over fire forskjellige 

dataprogram: Ephorte, Velferd, NIR og Word. Denne spredningen av informasjon er med og 

skaper et uoversiktlig bilde og en splintring av tjenesten. Det gir en uoversiktlig økonomisk 

bilde av flyktningtjenesten. Vurderinger om mulighet for bedre samordning og oversikt i for 

eksempel Visma flyktning dataprogram bør drøftes i 2012. 

 

Forslag nye tiltak: 

1. Kartlegging av økonomiske behov innen flyktningetjenesten 

2. Riktig fordeling av økonomiske ressurser til brukerne 

3. Dokumentasjon som gir innsikt over brukerrelaterte utgifter 

4. Samordning av skriftlig dokumentasjon i ett dataprogram for flyktningtjenesten 
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7. ØKONOMISKE KONSEKVENSER  
 

Det fleste tiltak som er foreslått ligger innenfor egen ramme. Bedre håndtering av skriftlig 

dokumentasjon er et av de forslåtte tiltak som gir økonomiske konsekvenser utover rammene 

som er fastsatt for tjenesten.  

Skriftlig dokumentasjon med de nødvendige vedtak er pr. i dag fordelt over fire forskjellige 

dataprogram: Ephorte, Velferd, NIR og Word. Denne spredningen av informasjon er med og 

skaper et uoversiktlig bilde og en splintring av tjenesten. Det gir en uoversiktlig økonomisk 

bilde av flyktning tjenesten. Derfor mener flyktning tjenesten at en rydding er nødvendig med 

nytt dataprogram (per d.d.: Visma). Et slikt dataprogram gir mulighet til fellesdata: den er 

tilpasset introduksjonsprogrammet og en kan registrere opplysninger, automatisere 

rutinejobber, gir oversikt og kontroll over alle tilskudd år for år, personlig historikk, lage 

individuell plan, gir mulighet til å måle progresjon, registrere vedtak, fravær og lignende i ett 

dataprogram. Både voksenopplæring og flyktning tjenesten har tilgang til programmet og kan 

samarbeide rund fellesdataene. Programmet er også tilrettelagt for regionalt samarbeid.  

 

Alle tiltak av økonomisk karakter må søkes innarbeidet i den årlige budsjettprosessen. 
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8. FASER I FLYKTNINGARBEIDET (nytt i forhold til plan 2011-14) 

 
Introduksjonsordningen 

Introduksjonsordningen gir føringer på hvordan arbeidet for flyktninger skal legges opp. Vi 

viser til beskrivelse av introduksjonsordningen i vedlegg 2. 

 

Flyktningtjenesten i kommunen har valgt å dele inn det praktiske arbeidet i fire faser: 

 

1. Utsøkningsfasen (Perioden fra Evje og Hornnes kommune mottar utsøkingspapirer til 

flyktningene fysisk er på plass i Evje og Hornnes). 

I løpet av utsøkningsfasen skal bolig skaffes og tiltak planlegges. Det utarbeides egne rutiner 

for hva som skal foregå i kartleggingsfasen. Ved bosetting fra mottak i Norge, blir det i denne 

fasen alltid foretatt besøk på mottakssentralen og inngått bosettingskontrakt. Kartlegging 

starter allerede i mottaket. 

 

2. Etableringsfasen (de 3 første måneder flyktningene bor i Evje og Hornnes). 

Det utarbeides et bosettingsprogram for tiltak som skal gjennomføres i bosettingsfasen. 

Bosettingsfasen er preget av mye praktisk arbeid med installering i hus, skolestart, barnehage, 

med mer, helsesjekk, personnummer, registrering osv. Videre kartlegging skjer i 

bosettingsfasen for å planlegge neste fase og starte med utarbeidelse av en individuell plan. 

 

3. Introduksjonsfasen 2 år (kan forlenges ved for eksempel langvarig sykdom) 

I løpet av introduksjonsfasen skal den enkelte flyktning bli kartlagt, få en individuell plan og 

bli kvalifisert til yrkesliv/videre utdanning i Norge. Helse og kultur er også sentrale elementer 

i denne fasen. (Se kapittel 3) 

 

4. Oppfølgingsfasen (etter to - tre år) 

Etter deltagelse på introduksjonsprogrammet trenger fortsatt familiene oppfølging fra 

flyktningtjenesten, det kan være øk. sosialhjelp, familiegjenforening og lignende. 

Noen trenger også hjelp i forbindelse med jobb søking/jobb anskaffelse. I oppfølgingsfasen 

har den enkelte flyktning, på lik linje med andre arbeidssøkere, hovedansvaret for å søke 

arbeid og må skaffe seg meldekort. NAV kan bistå den enkelte i denne prosessen. 

Kvalifiserings – kurs eller andre arbeidsmarkedstiltak kan være aktuelle i jobbsøkningsfasen. 
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9. OPPSUMMERING OG VIDERE ARBEID 
 

Når denne planen for flyktningarbeid behandles og vedtas politisk, gjenstår mye arbeid vedr. 

hvordan flyktningtjenesten skal forankres teoretisk og praktisk. Flyktningtjenestes innsats må 

være brukerrettet. Flyktningplanen er rettet mot tiltak som motiverer til egeninnsats og 

aktivitet, i arbeid og på fritida hos flyktninger. 

Flyktning tjenesten skal jobbe i planperioden etter de skisserte målene. Målene blir styrende 

for hvilke konkrete tiltak som blir iverksatt.  

 

Året 2012 brukes til oppfølging av flyktningene som er innen femårsperioden og tilhører 

flyktningtjenesten ansvarsområde. Videre brukes tid til strukturering av flyktningtjenesten, 

etablering av samarbeid internt og eksternt, tid til å lage en økonomioversikt for hele tjenesten 

og arbeid med kvalitetsdokumenter. Tjenesten skal være på plass og ta imot nye flyktninger 

til bosetting i kommunen fra 2013.  

 

Mottak av enslig mindreårige flyktninger (se innledning)  
Mottak gjøres i aktivt samarbeid med barnevernstjenesten for å sikre oppfølging av den 

enkeltes integrering, også etter fylt 18 år. Det utarbeides kvalitetsdokument for arbeidet. 

 

 

Samarbeidsforum for flyktningarbeidet (2.2.) 

Samarbeidsforum for flyktningarbeidet påser at intensjonen med planen følges opp og at 

planen blir et praktisk arbeidsredskap. 

 

Arena for samarbeid sikres og følges opp (2.3).  

Det tverrfaglige og tverretatlige samarbeidet i kommunen må sikres. Det utarbeides 

kvalitetsdokument for arbeidet. 

 

 

Tettere oppfølging i introduksjonsprogram (2.5) 

Alle flyktninger mellom 18 og 55 år får individuell plan, med kartlegging, handlingsplan, 

veiledning og videre oppfølging av programrådgiver. 

 

Helse og levekår har særskilt fokus (3.1) 

Helhetstenkning og ansvarliggjøring skal ligge som en basis for flyktningarbeid i kommunen. 

Definerte oppgaver, ansvar og samarbeid innen avdeling for helse og familie og andre 

instanser er det plattformet flyktningtjenesten jobber på.  

 

Bolig (3.2) 

Det lages oversikt over egnete boliger for nyankomne flyktninger. Det utarbeides en 

boligsosial rapport  
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Barnehage og skole (3.4) 
Evje og Hornnes kommune må sørge for nødvendig barnehagedekning for flyktningbarn. 

Gravide kvinner sikres barnehageplass etter 12 måneder med fødselspermisjon (egen 

kommunestyresak). 

Flyktninger i grunnskolealder sikres opplæring i norsk og tospråklig fagopplæring, og evt. 

morsmålsopplæring, så lenge det er behov for det. 

Holdningsskapende arbeid med vekt på antirasisme skal foregå i alle barnehager og skoler. 

Ansatte i skolen motvirker aktivt segregering og legger i mest mulig grad til rette for et 

likeverdig skoletilbud. 

Flyktningtjenesten oppretter kontakt med aktuelle skoler.  

 

Kultur og fritid (3.7) 

Flyktningtjenesten samarbeider med kulturenheten for å ivareta kultur og fritidstiltak. 

Samarbeid må utvikles fra 2012. 

 

Tolk (4.1) 

Flyktningene gis tilbud om tilstrekkelige tolketjeneste. Alle ansatte som har kontakt med 

flyktninger, skal ha adgang til bruk av tolk. Det må utarbeides klare retningslinjer for alle 

kommunens virksomheter om prosedyrer for tolkebruk. Økonomisk har hver enhet i 

kommunen ansvar for tolkeutgifter. 

 

Frivillige organisasjoner (4.2) 

Frivillige organisasjoner skal spille en aktiv rolle i integreringsarbeidet og ønskes som 

ressurs.  Målet er å etablere samarbeid et samarbeid med flyktningtjenesten i 2012  

 

Økonomi (7) 

I 2012 skal flyktningtjenesten arbeide med kartlegging av økonomiske behov innen 

flyktningtjenesten, riktig fordeling av økonomiske ressurser til brukerne og dokumentasjon 

som gir en oversiktlig innsikt over brukerrelaterte utgifter 

 

Informasjon (8) 

Flyktningtjenesten spiller en sentral rolle vedrørende informasjonsarbeid. 

Informasjonsarbeidet må etableres og utvikles i 2012 -2015 

 

 


