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Fellesskap Forståelse Omsorg Trygghet

Overordnet mål :
Arbeide f or at mennesker med flyktning bakgrunn og deres familier skal
kunne ta ansva r for egen helse, livssituasjon og finne seg til rette i skole,

arbeid, nærmiljø og samfunnsliv.



2

Innholdsfortegnelse

Innledning………………………… ……………………………………………………………………………… 4

1. Bakgrunnen for planen, status og aktuelle lovbestemmelser ……………………. 5
1.1 Vedtak på bosetting………………………………………………………………………….. 5
1.2 Bakgrunn, s tatus og statisti kk…………………………………………………………… 5
1.3 Framtidig bosettingsbehov……………………………………………………………….. 9
1.4 Hvor mange skal bosettes?............................................................... ............................ 9
1.5 Vedtak uten forbehold……………………………………………………………………… .. 10
1.6 Definisjoner på begreper som ofte blir brukt…………………………………….. 10

2. Aktuelle lovbestemmelser og kommunens ansvar …………………………………… 11
2.1 Kommunens plikter etter i ntroduksjonsloven……………………………………. 11
2.2 Plikt til å tilby likeverdige helsetjenester…………………………………………… 13

3. Faser og rutiner i bosettingsarbeidet ………………………………………………………. 13
3.1 Forberedelsesfasen, tiden før bosetting ……………………………………………… 14

3.1.1 Vedtakstall for bosetting av flyktninger…………………………………… 14
3.1.2 Innmelding av bosettingsklare boliger…………………………………….. 14
3.1.3 Involvere alle berørte enheter………………………………………………… 14
3.1.4 Innhenting av informasjon fra mottak……………………………………... 15
3.1.5 Klargjøring av bolig, informasjon og aktuelle skjemae r…………….. 15
3.1.6 Beregning og klargjøring av etableringstilskudd………………………. 15

3.2 Etableringsfasen - ved ankomst
3.2.1 Etablering i bolig, dag 1 bosetting ……………………………………………. 16
3.2.2 Informasjonssamtale ………………………………………………………………. 16
3.2.3 Gjøres kjent i nærområdet ………………………………………………………. . 16
3.2.4 Bruk av tolketjeneste ………………………………………………………………. 16

3.2.5 Helseundersøkelse ………………………………………………………………….. 17
3.2.6 Helsekartlegging ved behov for spesiell tilrettelegging……………... 17
3.2.7 Tildeling av «veiviser» til nyankomne innbyggere med

flyktningbakgrunn ……………………………… ……………………………………. 17
3.2.8 Kartlegging av utdanning og arbeidserfaring ……………………………… 18
3.2.9 Hjelp til å søke på ventestønad …………………………………………………… 18

3.3 Integreringsfasen ………………………………………………………………………………… 19
3.3.1 Utarbeidelse av individuell plan i introduksjonsprogramme t ……… 19
3.3.2 Igansettelse av introduksjonsprogrammet …………………………………… 20

3.4 Oppfølgingsfasen
3.4.1 Veiledning etter endt introduksjonsprogram ……………………………….. 20

3.4 Tilbakevendingsfasen ……………………………………………………………………. 20

4. Organisering og be skrivelse av flyktningarbeidet i Lebesby kommune
4.1 Ansvarlige for bosetting og kvalifiseringsarbeidet i Lebesby kommune … 21
4.2 Fagteam for bosetting og integrering av flyktninger ……………………………… 23

4.2.1 Fagteamets sammensetning …………………………………………………… 24
4.3 Helse og forebygging ……………………………………………………………………....... 24

4.3.1 Legetjenester………………………………………………………………………… 24



3

4.3.2 Tannhelsetjeneste…………………………………………………………………. 25

4.4 Voksenopplæringen (V.O) norskopplæring/introduksjonsprogram ………. 26
4.4.1 Int roduksjonsprogram……………………………………………………………. 26
4.4.2 Norskopplæring……………………………………………………………………… 27
4.4.3 Realkompetansevurdering……………………………………………………….. 27

4.5 Arbeid …………………………………………………………………………………………………… 28
4.6 Bolig …………………………………………………………………………………………… ………… 29

4.6.1 Møblering, utstyr og strøm ………………………………………………………… 30
4.6.2 Etablering og etableringspakke …………………………………………………... 30

4.7 Barnehage og skole …………………………………………………………………………………. 33
4.7.1 Barnehage…………………………………………………………………………………. 34
4.7.2 Skole…………………………………………………………………………………………... 34

4.8 Barnevern, barenfattigdom og forebygging av radikalisering…………………….. 35
4.8.1 Barnevern…………………………………………………………………………………. 35
4.8.2 ICDP - foreldreveiledning en obligatorisk del av intro…………………… 35
4. 8.3 Barnefattigdom…………………………………………………………………………. 36
4.8.4 Forebygge radikalisering……………………………………………………………. 37

4.9 Kultur og fritid ……………………………………………………………………………………… 38

4.10 Økonomiske ytelser…………………………………………………………………………….. 38
4.11 Introduksjonstøna d…………………………………………………………………………….. 39
4.12 Ventestønad………………………………………………………………………………………… 39

5. Mål
5.1 SWOT - analyse ……………………………………………………………………………………… 40
5.2 Målsetninger …………………………………………………………………………………….. 41

5.2.1 Strategiske mål …………………………… …………………………………….. 41
5.2.2 Delmål ………………………………………………………………………………… 42

6 . Økonomi …………………………………………………………………………………………………. 49
6 .1 Tilskudd ……………………………………………………………………………………………. 49
6 .2 Kostnader ……………………………………… ………………………………………………….. 50

6 .2.1 Ansatte ………………………………………………………………………………… 50
6 .2.2 Etableringsutgifter ……………………………………………………………….. 51
6 .2.3 Introduksjonstønad ……………………………………………………………… 51
6 .2.4 Tolk ………………………………………………………………………………………. 51
6 .2.5 Økonomi sk hjelp …………………………………………………………………… 52

7 . Bosetting etter 3 - årsperioden ……………………………………………………………………… 52

8 . Avslutning ………………………………………………………………………………………………… 53



4

Innledning

Lebesby kommune ønsker gjennom en handlingsplan å sikre at komm unen har gode
rutiner i arbeidet med bosetting, kvalifisering og integrering av mennesker med
innvandrer - og flyktning bakgrunn.

Utarbeidelse av egen kommunal plan, med lokalt tilpassede retningslinjer startet
samtidig med oppbyggingen av Bosetting - og k valifiseringstjenest en våren 2016. Det
var første gangen kommunen påtok seg oppgaven å bosette flyktninger, og planarbeidet
er hovedsaklig ment å være et veiledende verktøy før, under og etter bosetting av
flyktninger.

Det o verordnede målet er at våre i nnbyggere med flyktning - bakgrunn skal kunne ta
ansvar for egen helse, livssituasjon og finne seg til rette i skole, arbeid, nærmi ljø og
samfunnsliv. Dette er en felles oppgave som berører de fleste kommunale tjenestene i
kommunen, samt næringsliv, lag og f oreninger. Beskrivelser av ansvarsområder er
derfor vektlagt i et målsamarbeid m ed ulike tjenester og aktører.

Det er også lagt vekt på at planen skal være konkret og starter med overordnede
føringer som kommunen må forholde seg til, videre hvordan kommun en lokalt løser sitt
ansvar.

Lovgrunnlaget
Ansvarsområde
Rutinene for bosettingen, oppfølgingen og integreringen av flyktninger

For at integrering av nye mennesker fra andre land og kulturer skal lykkes er det helt
avgjørende hvordan samfunnet rundt e r innstilt på dette . Planen beskriver kom munens
ansvar og hvordan kommunen skal jobbe opp mot resten av samfunnet for å fremme
integrering .

Planen skal også sørge for at kommune n kjenner sine lovpålagte plikter i forhold til
bosetting, kvalifisering og in tegrering av nye innbyggere med innvandrerbakgrunn.

Det definer es også hvordan tjenesten Bosetting og kvalifisering er organisert innad i
kommuneorganisasjonen og klargjort hvilke ansvarsområder som skal ligge under de
forskjellige sektorene.

Kommunen har fra tidligere opparbeidet kompetanse og etablerte tjenester i samarbeid
med IMDi i forhold til arbeidsinnvandrere og familiegjenforente. Denne gruppen med
innvandrere er det også viktig å ha et godt tilbud til både i forhold til norskopplæring og
kvali fisering.

Koordinator for bosetting og kvalifiseringstjenesten fikk ansvar for utarbeidelse av plan
med retningslinjer våren 2016. En planlagt revidering av planen er gjort høsten 2018 og
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skal legges fram for politisk gjennomgang november/desember 2018. Planen vil gjelde
fra 2019 - 2021.

På grunn av nye stortingsmeldinger og lov forandringer er det nødvendig å oppdatere
planen etter gjeldende lovv erk og bestemmelser.
Som fersk bosettingskommune er det naturlig å evaluere og rullere planen i løpet av 2 - 3
år.

1 . Bakgrunn for planen, status og aktuelle lovbestemmelser

1.1 Vedtak på bosetting

Kommunestyret i Lebesby gjorde følgende vedtak 16.12.15: (sak PS 81/15)

1) Lebesby kommune er positiv til å bosette inntil 45 flyktninger i perioden 2016 -
2018.

2) Det f orutsettes at kommunen, eller utbyggere med tilvisningsrett fra kommunen,
får innvilget tilskudd fra Husbanken for bygging av boliger.

3) Kommunen ønsker fortrinnsvis å bosette barnefamilier. Det er viktig med god
dialog mellom kommunen og IMDi for å finne lø sninger som er formålstjenlig
både for kommunen og de som skal bosettes der.

4) Kommunen er positiv til å, i tillegg, etablere et botiltak for enslige mindreårige
med 4 - 5 barn. Det må gjøres ytterligere undersøkelser med hensyn til egnet bolig
og rammene run dt et slikt tiltak.

5) Kommunestyret vedtar å opprette stilling i inntil 100% for å koordinere og legge
til rette for integrering og kvalifiseringsprogrammet.

6) Formannskapet gis fullmakt til å fatte endelig vedtak om bosetting innenfor
rammene ovenfor.

1.2 Bakgrunn, s tatus og statistikk

Høsten 2015 ble det sendt ut en sterk anmodning til alle landets kommuner om å
bosette flyktninger som følge av den svært alvorlige flyktningsituasjonen som eskalerte
dette året . I desember samme år vedtok et enstemmig kommu nestyre å bosette 45
flyktninger over en treårsperiode i Lebesby kommune .

De første flyktningene ble tatt i mot og bo satt høsten 2016. På 1,5 år ble det bosatt 38
personer med flyktningstatus i Kjøllefjord , flesteparten fra Syri a og flesteparten barn.

I løpet av 2016/2017 gikk antall asylsøknader til Norge drastisk ned og styrende
regjering gjorde sitt for å bre mse innvandringen av asylsøkere .
Selv om kommunestyrevedtaket sa 45 personer, ble det i løpet av høsten 2017 gitt
beskje d om at små kommuner un der 5000 personer ikke ville få tildelt nye bosettinger
for 20 18 på grunn av lavere antall asylsøknader enn forventet.

I følge flyktningregnskapet er tallet for antall flyktninger rundt om i verden høyere enn
aldri før med hele 86,5 millioner mennesker p å flukt. Situasjonen endrer seg raskt og det
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er vanskelig å forutse hvordan ting utvikler seg både i forhold til uroligheter, FN`S
anmodninger og regjeringens politikk.

Norge vil i løpet av 2019 motta 3000 kvoteflyktninger i tillegg til asylsøknader.
29 .oktober 2018 lanserte regjeringen en ny strategi for integrering; " Integrering
gjennom kunnskap. Regjeringens integreringsstrategi 2019 - 2022" .

Dette er de viktigste tiltakene i integreringsstrategien:

•Alle som bor i Norge, må kun ne norsk. Kravet om å gjennomføre et bestemt antall
undervisningstimer, erstattes med krav om at alle skal få undervisning slik at de lærer
norsk på et tilfredsstillende nivå.

•Det skal stilles krav om deltakelse på norskkurs for mottakere av sosialhjelp .

•Det innføres en ordning med videreutdanning for norsklærerne, for å heve deres
kompetanse.

•Ordningen med gratis kjernetid utvides, og rekrutteringstiltak til barnehage forsterkes.

•Bedre tilbud om grunnopplæring til ungdom med kort botid i Norge, o g andre som på
grunn av svak faglig kompetanse trenger det for å gjennomføre videregående opplæring.
Fylkene skal sørge for et tilbud om forsterket grunnopplæring.

•Det er innført obligatoriske kurs i norsk og samfunnskunnskap (norsk kultur og norske
verd ier) for beboere i asylmottak. Regjeringen vil vurdere om opplæringen også skal gjøres
obligatorisk for andre grupper av innvandrere.

•Flere skal få mulighet til å ta grunnutdanning, videregående opplæring og fagbrev som en
del av introduksjonsordningen. Dermed vil de stå bedre rustet til å dekke arbeidslivets
behov, og komme i varig arbeid.

•Erstatte dagens krav om at kommunen utarbeider en individuell plan for deltakere i
introduksjonsprogrammet, med en kontrakt som også forplikter deltakerne.

•Evaluer e integreringstilskuddene, og vurdere hvordan de kan innrettes bedre for å oppnå
bedre resultater. Videreutvikle resultatindikatorene på integreringsområdet, for å sikre et
godt grunnlag for å mål effekten av tiltakene.

•Forsterke arbeidsrettede tiltak fo r kvinner, og åpne for samarbeid med sosiale
entreprenører for å få flere i jobb.

•Innføre obligatorisk foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet, for å skape bedre
forståelse for foreldrerollen i et moderne norsk samfunn.

•Bosettingspolitikken stramm es inn, og det legges mer vekt på resultater i
introduksjonsordningen og mulighet for arbeid når nyankomne flyktninger bosettes.
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•For å unngå segregering og fremme integrering, skal det som hovedregel ikke bosettes
flyktninger i områder med en høy andel i nnvandrere.

•Mobilisere det sivile samfunnet for å styrke hverdagsintegrering, med flere felles
møteplasser. Prioritere tiltak som øker barn og unges deltakelse på fritidsaktivit eter

•Styrke tiltakene mot negativ sosial kontroll, tvang og overgrep, gjenn om flere
minoritetsrådgivere på skolene.

•Forsterke tiltak for å endre holdninger og praksis i berørte miljøer, gjennom frivillige
organisasjoners arbeid.

•Styrke rettsvernet for utsatte, blant annet gjennom mulighet for tilbakeholdelse av pass
for barn og unge som står i fare.

Per dags dato er det ingen plan om videre bosetting av flyktninger i Lebesby kommune.
Det er viktig å ta høyde for at samfunnet klarer å integrere ny e innvandrere som
kommer til vår kommune , og det er viktig å se betydningen og vi ktigheten av gode
rutiner innenfor integrering sarbeidet. God og vellykket integrering bidrar trivsel ,
forebygger helse problemer , barnefattigdom og utenforskap.

Som vi kan lese utfra regjeringens nye integreringsstrategi så er det områder med lav
andel inn vandring og kommuner som har gode resultater ett er endt
introduksjonsprogram det vil satses på i forhold til nye bosettinger som skal gjøres i
årene framover . Denne bosettingspolitikken skal forhindre segregering og oppgaven gis
til de kommunene som oppnår gode resultater sammen med sine nybosatte innbyggere.

Vår kommune er fortsatt en fersk bosettingskommune, og har per dags dato ingen
deltakere som er ferdig i introduksjonsprogrammet. Det vil si at der heller ikke er noen
registrerte resultat for hva som skjedde med våre 12 introdeltakere etter endt
introduksjonsprogram . Håpet er at vi kan registrere at de kommer seg videre på skole
elle r ut i arbeid etter at de er ferdig med introduksjonsprogrammene sine .

Ved siste telling i 2018 utgjorde innvandrere i kommunen 15,8 % av befolkningen. Dette
er litt høyere enn landsgjennomsnittet på 14.1%. Andel bosatte flyktninger per
innbygger ligger også over landsgjennomsnittet.
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Av totalt 1349 innbyggere ut gjør personer med innvandringsbakgrunn 181 personer.
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(Vedlegg 1: Fak ta ark for integrering per 1.1.18 for Lebesby kommune, IMDi)

1.3 Framtidig bosettingsbehov

Bosetting av flyktninger er ikke lovp ålagt kommunene, men det er stor grunn til å tro at
behovet for kommuners bosettingsarbeid vil v edvare så lenge flyktningsituasjonen i
verden er slik som den er. Per dags dato er antall flyktninger i verden oversteget 68,5
millioner mennesker.

«Bosetting og integr ering av flyktninger er blitt en ordinær kommunal oppgave som fra nå
av må inn i kommu nens vanlige planer og budsjetter på lik linje med andre oppgaver som
f.eks. skole og helse. Integreringsarbeidet krever innsats fra ulike etater i kommunen.»
(IMDi)

Selv om vår kommune per dags dato ikke har nye anmodninger eller vedtak om nye
bosettinge r, kan situasjonen raskt endre seg.
En helhetlig og lokalt tilpasset plan, med rutiner og retningslinjer for bosetting av
flyktninger er et viktig verktøy både før, under og etter bosetting.

1.4 Hvor mange skal bosettes?

Hvert år anmoder IMDi hver enkel t kommune å bosette et visst antall flyktninger og
anslår samtidig hvor mange kommunen vil bli bedt om å bosette de kommende årene.
De såkalte plantallene for de kommende årene skal gi kommunen bedre mulighet til
å sette opp mer langsiktige budsjetter og p laner. Det skal også gjøre det enklere for
kommunen å bygge opp en profesjonell organisasjon med bemanning og kompetanse for
integrering av mennesker med innvandrerbakgrunn.

Etter at IMDi har anmodet, vedtar kommunen selv hvor mange flyktninger de kan
bose tte. Kommunen kan vedta å bosette det antallet flyktninger IMDi ber om, flere,
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færre, eller ingen. Mange kommuner vedtar også plantallene for de kommende årene.
Disse tallene avgjøres av formannskap og kommunestyret.

1.5 Vedtak uten forbehold

Når kommunen først har vedtatt et antall flyktninger, er dette bindende for begge
parter. Skulle det av spesielle grunner ikke la seg gjøre å bosette det antallet som er blitt
vedtatt for gitt år, overføres tilsvarende manglende bosetting til året etter.

Kommunen ved tar hvor mange flyktninger de kan ta imot, ikke hvem . Kommunen kan
med andre ord ikke stille krav til flyktningenes nasjonalitet eller familiesituasjon. Det
eneste kommunen vedtar spesifikt er hvorvidt de vil ta imot enslige mindreårige eller ei.

Tallet i vedtaket inkluderer ikke eventuelle familiemedlemmer av flyktningen som får
familieinnvandringstillatelse i etterkant av bosettingen. Familiemedlemmene kommer
som regel direkte til kommunen hvor deres familiemedlem er bosatt og inngår ikke i
IMDi`s vedtaks tall. Likevel mottar kommuner tilskudd for familiegjenforente på lik linje
med de som blir bosatt gjennom avtale med IMDi. Dette er greit å ta med i beregningen
når kommunen fatter beslutning over hvor mange det skal bosettes.

1.6 Definisjoner på begrepe r som går igjen i arbeidet med flyktninger

- Arbeids - og oppholdstillatelse: Utlendinger som ønsker å bo eller arbeide i Norge.

- Asyl: Fristed for mennesker som har behov for beskyttelse
mot forfølgelse.

- Familiegjenforening: Nære familiemedlemme r til utenlandske statsborgere
med lovlig opphold i Norge innvilges arbeids - og
oppholdstillatelse på grunn av familietilknytting.

- Flyktning: Person som pga. individuell forfølgelse fyller
vilkårene for asyl.

- Innvandrer: Benyttes som felles betegnels e for personer med
utenlandsk bakgrunn som varig er bosatt i Norge,
uansett opprinnelig grunnlag for eller årsak til
innvandring, herunder også personer med
flyktningbakgrunn.

- Integrering: Begrep for å beskrive prosessen som innebærer at
innvandrere/fly ktninger blir en del av samfunnets
sosiale liv.

- Introduksjonsprogram: Helhetlig kvalifiseringstilbud for flyktninger.

- Overføringsflyktninger: Flyktninger som kommer direkte fra et annet land
etter anmodning fra FNs høykommisær.
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2. Aktuelle lovbest emmelser og det kommunale ansvaret

Flyktninger med innvilget opphold i Norge skal bosettes og tilhøre en kommune.
Bosetting og integrering av flyktninger er derfor en kommunal oppgave, og kommunen
mottar tilskudd fra staten for arbeidet.

De siste årene har norske myndigheter hatt stor fokus på integreringspolitikk. I 2016
kom den nye integreringsmeldingen «Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv
integreringspolitikk». Meldingen inneholdt 69 forslag til integreringstiltak. Samme år
kom også stortingsmelding en «Fra utenforskap til ny sjanse». Og nå høsten 2018 ble en
ny strategi for integrering lansert: " Integrering gjennom kunnskap. Regjeringens
integreringsstrategi 2019 - 2022" .

Arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger er omfattet av Lov om
intr oduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne flyktninger i introduksjonsloven.

(Vedlegg 2, Introduksjonsordningen)

§ 1. Lovens formål

«Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i
yrkes - og samfunnslivet, og d eres økonomiske selvstendighet.»

2.1 Kommunenes plikter etter introduksjonsloven

Det er kommunene som er ansvarlige for at flyktninger og innvandrere får det tilbudet
de har krav på etter introduksjonsloven.

1. Kommunen skal gjøre et skriftlig vedtak om hvor vidt flyktninger og innvandrere

har rett til introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap

eller ingen av delene. Alle vedtaksmalene finnes i Nasjonalt introduksjonsregister

og på siden « maler og materiell for kommunene ». (NIR)

2. Introduksjonsprogram skal tilbys innen tre måneder etter bosetting i kommunen,

eller etter at personen se lv har bedt om det. Det er kommunens ansvar at de som

har rett til introduksjonsprogram får dette tilbudet. Vedtak registreres i NIR.

3. Gratis opplæring i norsk - og samfunnskunnskap skal tilbys de som har rett på

det innen tre måneder etter at personen har b edt om det. Vedtak registreres i

NIR.

For de som har fått oppholdstillatelse etter 1. januar 2016 er det kommunens

ansvar å initiere språkopplæringen. Det betyr at kommunen plikter å tilby denne

http://www.imdi.no/om-imdi/brosjyrer-veiledere-og-informasjonsmateriell/maler-og-materiell-for-kommunene/
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gruppen opplæring senest innen tre måneder etter at deltake ren er

folke registrert i kommunen. Dette omfatter også personer i målgruppa som bor i

mottak i kommunen.

4. Det er kommunene som har ansvaret for å gjennomføre norskprøver. I

prøvereglementet finner du retningslinjer for hvordan kommunene skal

gjennomføre prøven. (Vedlegg 3, prøvereglement med retningslinjer)

5. Utstede deltakerbevis for introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og

samfunnskunnskap.

Komm unen e må utstede deltakerbevis ved gjennomført eller avbrutt
opplæring. Deltakerbeviset er dokumentasjon på tiltak og gjennomført opplæring.

Dersom programmet avsluttes før tiden, bør det framgå av beviset hvorfor
vedkommende sluttet og hvor stor del av pr ogrammet som ble gjennomført.

I deltakerbeviset bør det spesifiseres hva slags type opplæring som er brukt i
norskopplæringen. For opplæring i samfunnskunnskap, skal kommunen angi omfang og
varighet, samt eventuelle tiltak og særlige kurs.

6. Oppfølging av in dividuell plan

Kommunen må sørge for at det opprettes en felles individuell plan for både
norskopplæringen og introduksjonsprogrammet. Kommunen har det overordnede
ansvar at tiltakene i planen følges og at planen tas opp til ny vurdering med jevne
mellomro m. Det må derfor være en ansvarlig programrådgiver som følger opp hver
enkelt deltaker i forhold til mål, tiltak og måloppnåelse.

Ved vesentlige endringer i planen skal det fattes nytt vedtak.

Voksenopplæringen er ansvarlig for at opplæring i norsk og sam funnskunnskap utføres
etter egen læreplan.

7. Kommunen skal registrere en rekke opplysninger om den enkeltes deltakelse i

Nasjonalt introduksjonsregister. (NIR)

8. Veiledningsplikten for kommunene omfatter også det å informere personer i

målgruppen for opplærin g, at de må folkeregistrere seg så fort som mulig etter

innvilget vedtak om opphold.

9. Kommunen har plikt til å drive internkontroll av ordningen. Regjeringen har

utarbeidet en veileder for kommunene for dette arbeidet. Fylkesmannen skal føre

http://www.vox.no/contentassets/c30218a5178a497787e9160599cc27bb/reglement_norskproven.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-om-plikt-til-kommunal-internkon/id750017/
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tilsyn med kommunene, og sørge for at de tilbyr deltakerne det de etter loven har

rett på.

2.2 Plikt til å tilby likeverdig helsetjenester

Helsetjenestetilbudet i kommunen skal følge retningslinjene i:

1. Veilederen til asylsøkere, flyktninger og f amiliegjenforente. IS - 1022 (2018 )

Helsedirektoratet

2. Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i

helsestasjons - og skolehelsetjenester IS - 1154 Helsedirektoratet.

Flyktninger og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige

befolkningen. Rettighetene omfatter både somatisk og psykisk helsehjelp fra kommune -

og spesialisthelsetjeneste, inkludert hjelp for rusmiddelproblemer. De som bosettes må

informeres om fastlegeordningen, samtykke, taushetsplikt, rett og plikt som pasient,

mv. Det må gis god orientering om hvordan helsetjenesten er organisert og fungerer

i Norge. Det er viktig at helsemessige utfordringer fanges opp raskt og at instansene

klarer å samarbeide til det beste rundt de bosatte. Bruk av tolketjeneste i

helsetjenesten er en selvfølge.

3. Faser og rutiner i bosettingsarbeidet

I følge samfunnsforskning ved NTNU er viktige stikkord i et mer effektivt

bosettingsarb eid blant annet knyttet til:

1. Mer forpliktende og konkretisert samarbeid mellom Integrerings - og
mangfoldadirektoratet (IMDi) og kommuner gjennom ytterligere bruk av
samarbeidsavtaler.

2. Tydeligere rutiner.
3. Tett ere dialog og samarbeid mellom alle involverte instanser.

Tydelige oppbygde rutiner er et viktig verktøy for en ryddig bosettingsprosess som
sikrer at de involverte enhetene i kommunen samhandler og ivaretar de nye
innbyggerne på en best mulig måte. Vi del er bosettingsarbeidet inn i fem faser;
forberedelsefasen, etableringsfasen, integreringsfasen, oppfølgingsfasen og
tilbakevendingfasen.

Tettere dialog er sikret gjennom opprettelse av et eget fagteam for «Bosetting og
kvalifisering».

http://www.imdi.no/
http://www.imdi.no/
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3.1 Forberedelsesfasen , tiden før bosetting.

I forberedelsesfasen til bosetting er det viktig at kommunen kartlegger og skaffer seg
oversikt over tilgjengelige boliger, både kommunale og i det private utleiemarkedet.
Dette er avgjørende for videre bosetting, og det må jobbes k ontinuerlig for å finne
løsninger på de boligene som må skaffes framover.

Videre må kapasiteten i Bosetting og kvalifiseringstjenesten, voksenopplæringen,
barnehage, skole og helsetjeneste kartlegges. Informasjonsrutiner og god dialog må
etableres med enh etene som blir berørt av bosettingen. Dette gjøres også gjennom eget
fagteam som rapporterer videre til ledergruppa.

Det er også viktig å opprette en god dialog mot det lokale næringslivet og frivillige lag og
foreninger i integreringsarbeidet. Dette er ak tører som er viktige ressurser når
introduksjonsprogrammet skal utformes og gjennomføres.

3.1.1 Vedtakstall for bosetting av flyktninger

Kommunen gjør vedtak på antall flyktninger de mener de kan bosette etter anmodning
fra IMDi. Vedtaket må gjøres med hen syn til først og fremst boligsituasjon, deretter
kapasitet i de øvrige berørte enhetene. Det må også gjøres nøye vurderinger i forhold til
status i det pågående integreringsarbeidet som gjøres. Er de som allerede er kommet
«absorbert» av samfunnet?

Når ve dtak er fattet skal det meldes opp til IMDi. Vedtakstallene er bindende.
Familiegjenforeninger telles ikke under vedtakstall.

3.1.2 Innmelding av bosettingsklare boliger

Flyktningkoordinator melder inn tilgjengelige boliger for bosetting ti l IMDi. Dette gj øres
gjennom NIR hvor det blir oppgitt boligens størrelse, fasiliteter, beliggenhet og om
boligen er tilpasset for funksjonshemmede eller ikke.

Det er k ontaktsenter for IMDinett via det nasjonale registeret for innvandrere som skal
motta alle henvendelser fra kommunene om konkrete forespørsler og fordeling av
flyktninge r.

Kommunene skal fortsatt forholde seg til IMDis regionkontor om det øvrige
bosettings - og integreringsarbeidet i kommunen. Dette gjelder dialogen rundt
anmodning og vedtak om bosetting av flyktninger og kvalifiserings - og
integreringsarbeidet i etterkant av bosettingen i kommunen

3.1.3 Involvere alle berørte enheter

Når tilbakemelding fra IMDi foreligger, og kommunen er opplyst om hvem som kommer
skal koordinator involvere alle enheter som blir berørt av bosettingen i kommunen.
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Kommunen mottar melding fra mottak/UDI om personene som er utsøkt til kommunen.
De ber om bosettingsdato og bestiller reise. Kartlegging og intervjuskjema sendes per
post.

Egne skjemaer for melding til ulike enheter er utformet og ligger under «skjema og
brevmaler for bosettingsarbeid».

Instanser som skal underrettes umiddelbart om bosetting:

- Skole: Bosettingsbrev (brevmal - bosettingsbrev til skole, registreres og arkiveres i ESA)

- Helsetjenesten: Bosettingsbrev (b revmal, bosettingsbrev til helsetjenesten, registreres
og arkiveres i ESA) Ved melding om bosetting av overføringsflyktninger skal det
bestilles legetime til dagen etter ankomstdato.

- Barnehage: Bosettingsbrev (brevmal, bosettingsbrev til barnehage, regi streres og
arkiveres i ESA.)

3.1.4 Innhenting av informasjon fra mottak

Ved bosetting fra mottak er det viktig å finne ut om de som skal bosettes har fått
fødselsnummer, bankkort, oppholdskort og pass. Dette er praktiske ting som er svært
viktig å få på pl ass raskest mulig, dette før personene forlater mottak et. Det vil medfører
ma sse ekstra arbeid og kostnad å komme seg til Hammerfest/ Kirkenes/Lakselv/Vadsø
for å få ordnet dette.

3.1.5 Klargjøring av bolig, etableringspakke, informasjon og skjemaer

Koordi nator sørger for at bolig, husleiekontrakt, etableringspakke og aktuelle skjemaer
er klar før ankomst. (Husleie kontrakt, Etableringspakke, Retningslinjer ved bosetting i
bolig:) Alt av innkjøp som gjøres ved ny bosetting registreres i den aktuelle bosetti n gs ak ,
og skal holde seg innenfor gitte rammer.

3.1.6 Beregning og klargjøring av etableringstilskudd

En del av de som bosettes har ikke fått ordnet seg fødselsnummer eller bankkonto. Men
vil ved bosetting ha behov for å kjøpe mat, husholdningsartikler og annet nødvendig
utstyr. Dette etableringstilskuddet beregnes klart til ankomst og deles på første
bosettingsdag. Hvis de bosatte ikke har bankkonto utbetales etableringstilskuddet til
pre - paid - card som utdeles til hver enkelt bosatt/husholdningsansvarlig. Koordinator
sender over vedtak til økonomiavdelingen og avtaler oppmøte med bosatt.

3.2 Etableringsfasen - ved ankomst

Etableringsfasen er den mest stressende fasen i bosettingen og krever gode rutiner for
at bosettingen skal føles oversiktlig og ryddig. D et er mye informasjon og formaliteter
som skal på plass på relativt kort tid. Det er viktig at de som bosettes får personlig og
tett oppfølging den første uken med en kontaktperson fra første dag. Koordinator har
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denne rollen og det skal også tildeles «fad dervenn» som vil være en ekstra ressurs i
bosettings og integreringsarbeidet.

3.2.1 Etablering i bolig, dag 1 i bosettingen

Flyktningene blir møtt og mottatt av koordinator på flyplass og kjørt til bolig. De blir vist
rundt og får praktisk boliginformasjo n og boveiledning om brannsikkerhet, strøm,
varme og avfallshåndtering.

En velkomstmappe fra Lebesby kommune, med informasjon om kommunen, nærmiljø,
kart og beskrivelser, samt viktige telefonnummer ligger i bolig ved ankomst.

Husleiekontrakt, bosettingsk ontrakt og samtykkeerklæring skal leses og signeres.

De nyankomne får etableringstilskudd utbetalt til sin konto eller prepaidcard.
(Egenerklæring og avtale på bruk av prepaidkort må undertegnes) Koordinator gir
beskjed til kommunekassa hvor mye som skal utbetales. De nyankomne vises til butikk,
og får hjelp om de ønsker det. I enkelte tilfeller som ved bosetting av kvoteflyktninger vil
det være behov for å kjøpe inn en del mat og husholdningsartikler i forkant av
bosettingen.

3.2.2 Informasjonssamtale

T illatelse til oversendelse av helseopplysninger må også innhentes under første
informasjonssamtale.
Boveiledning med informasjon om varme, lufting og brannsikkerhet gis, og møte neste
dag avtales.

3.2.3 Gjøres kjent i nærområdet

De bosatte skal tas med p å omvisning i nærområdet, slik at de vet hvor de forskjellige
servicetilbudene finnes, bl.a. butikk, barnehage, skole, bibliotek, lege, politi etc.

3.2.4 Bruk av tolketjeneste

Behov for tolk vurderes fortløpende hos den enkelte enhet som har kontakt med d e
bosatte. Kommunen er kunde hos Noricom tolketjeneste, og bestiller tolk via innlogging
i Noricoms ordreportal. (Brukernavn og passord kreves, prisliste og informasjon)

Bruk av kvalifisert tolk er nødvendig for at offentlige tjenestemenn og fagpersoner sk al
kunne informere, veilede og høre partene i saker hvor det er språkbarriere og er helt
avgjørende i saker der individets rettssikkerhet, liv og helse står på spill.

En tommelfingerregel er at det alltid skal brukes kvalifisert tolk dersom
kommunikasjonen omhandler viktige og/eller sensitive opplysninger – og at jo viktigere
informasjon, jo viktigere er det å bruke kvalifisert tolk.
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3.2.5 Helseundersøkelse

Alle overføringsflyktninger skal ha en omfattende helseundersøkelse, mantoux og
skjermbilde. Denne undersøkelsen skal finne sted innen 48 timer etter ankomst skal vi
følge nasjonale retningslinjer. Denne fristen er så å si umulig å innfri for kommuner som
ikke har eget lokalsykehus, likevel følger vi rutiner som sikrer raskest mulig
gjennomført helseund ersøkelse.

- Når koordinator har fått beskjed om bosetting av overføringsflyktninger skal det
umiddelbart bestilles innflyttersamtale hos helsesøster. Helsesøster bestiller
legetime hos det lokale legekontoret. Informasjon om språk oppgis helsesøster og
le gekontoret ved bestilling av time.

- Lege gjør første helsesjekk og henviser videre til Kirkenes sykehus for Mantoux
og skjermbilde. Barn under 16 år skal ikke tas røntgen av med mindre det er
mistanke om tuberkulose.

- Barn under 16 år må ta IGRA - test før de er klarert til skole eller barnehage.

Førstegangs undersøkelse og egenandel, dekkes av kommunens post for bosetting og
kvalifiseringsarbeid.

Flyktninger som bosettes fra mottak skal ha gjennomgått nødvendige undersøkelser
mens de var i mottak. De s kal likevel ha innflyttersamtale med helsesøster og videre få
tilbud om helsesjekk hos lege. Helsesøster er også behjelpelig med å ordne fastlege.

3.2.6 Helsekartlegging ved behov for spesiell tilrettelegging

Kommunen må finne ut om deltakeren på grunn a v helseproblem har behov for
tilrettelegging av opplæringen og tiltakene i introduksjonsprogrammet. Noen ganger
kan det også være behov for annen oppfølging og behandling. Helsekartlegging skal
utføres av kvalifisert helsepersonell. Den som utfører kartleg gingen skal gi deltakeren
informasjon om hvilke opplysninger som overføres til andre enheter i kommunen.

Helsekartlegging er også viktig for å kunne søke tilskudd fra IMDi for personer med
kjente funksjonshemninger eller atferdsvansker. Dette tilskuddet ka n brukes på tiltak
som kan gjøre det lettere for deltakeren å komme i mål med opplæringen.

Mange flyktninger har tannhelseproblemer, de kan ha levd i flere år uten tannhelsehjelp
og dårlig kosthold. Dette gjelder både barn og voksne som sliter med mye smer ter. Det
er viktig at disse problemene blir avdekt og at det blir satt i gang hjelpetiltak for å
minske smerter og ubehag. Kommunen dekker førstegangsundersøkelse hvor
tannhelsetjenesten får oversikt over omfanget av tannhelsen til de nybosatte. Om
nødvend ig må de bosatte søke NAV om hjelp til å dekke videre kostnader.

3.2.7 Tildeling av «veiviser/faddervenn» til nyankomne innbyggere med
flyktningbakgrunn.

Den første tiden for bosatte flyktninger betyr mye ny informasjon. Det er viktig at det
etableres bån d til mennesker i samfunnet som har overskudd til å være sosial, gi støtte
og veiledning denne sårbare tiden. En «faddervenn» er et menneske som ønsker å bidra
til at bosettingen skal føles trygg, trivelig og varm. Hvert voksne menneske får sin venn.
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Barn og unge vil raskt etablere kontakt med andre barn og unge gjennom skole og
barnehage.

(Etikk og taushetserklæring for frivillige veivisere)

(Informasjonsskriv til frivillige veivisere)

3.2.8 Kartlegging av utdanning og arbeidserfaringer

Alle deltakere i n orskopplæring eller introduksjonsprogram skal ha en individuell plan
som handler om hva opplæringen eller programmet skal inneholde for dem personlig.

Kartleggingen består av dokumentasjon på kompetanse og erfaringer, informasjon og
tidligere kartlegginger fra mottak og UDI og opplysninger som gis av personen selv.

Kartleggingsskjema og veileder til utfylling av skjemaet er utarbeidet og har som
hensikt:

- Å utdype og oppdatere eksisterende opplysninger om deltaker som allerede er
registrert i statlig mot tak.

- Å frembringe nye opplysninger som gir et helhetlig bilde av deltakeren.

- Å danne et grunnlag for utarbeidelse av en individuell plan.

- Å være et verktøy for kommuneansatte og samarbeidspartnere for å planlegge og
iverksette ulike tiltak og aktivi teter tilpasset den enkelte deltaker.

- Å frambringe data som basis for politiske og administrative beslutninger om videre
bosetting og praktisk gjennomføring av den.

Individuell plan tas opp til evaluering hver tredje mnd.

3.2.9 Hjelp til å søke på ventes tønad

Det er en målsetting at introduksjonsprogrammet igangsettes så tidlig som mulig, hvor
etableringsperioden inngår som første fase av programmet. Introduksjonsstønaden
utbetales etterskuddsvis og det vil naturlig være behov for økonomisk bistand innti l den
første introduksjonsstønaden utbetales.

Ventestønad er penger som skal dekke utgiftene til livsopphold. Utgifter til husleie og
strøm kommer i tillegg og betales av kommunen fram til første utbetaling av
introduksjonsstønad.

Stønaden beregnes ut fr a statens veiledende satser i lov om sosiale tjenester, rundskriv,
ho vednr 35§18 (og 19). 2018 er satsene satt til:

Beskrivelse Sats pr. mnd.

Enslige 6050. -

Ektepar/samboere 10.100 . -
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Personer i bofellesskap 5050 . -

Barn 0 - 5 år 2350 . -

Barn 6 - 10 år 3050 . -

Barn 11 - 17 år 3950 . -

Koordinator hjelper de bosatte å søke om ventestønad. Stønaden behandles som
enkeltvedtak og midlene utløses fra IMDi`s integreringstilskudd.

3.3 Integreringsfasen

Integreringsfasen er tiden hvor flyktningene jobber fram mot å b li selvstendige, kunne
ta ansvar for egen helse, livssituasjon, økonomi og finne seg til rette i skole, arbeid,
nærmiljø og samfunnsliv.

Introduksjonsprogrammet er den viktigste rammen rundt denne fasen, og har normalt
en varighet på inntil to år. (Kan fo rlenges ved behov) Et godt integreringsarbeid er
forutsettingen for at de som bosettes vil trives og oppnå det overordnede målet raskere,
samt at det er økonomisk samfunnsbesparende.

3.3.1 Utarbeidelse av en individuell plan i introduksjonsprogrammet

Indi viduell plan skal utarbeides i samarbeid med den enkelte deltaker og
samarbeidende instanser. Dette for å utforme realistiske mål og for deltakers motivasjon
til å gjennomføre programmet, samtidig som det bygges et tillitsforhold mellom
deltakerne og de ul ike tjenesteyterne han/hun kommer i kontakt med i
introduksjonsprogrammet.

Det skal kun opprettes én individuell plan per deltaker. For deltakere i
introduksjonsprogram, skal det lages en individuell plan som inneholder både
informasjon om norskopplæring, samfunnskunnskap og de andre tiltakene i
programmet. Det er kommunen som har ansvaret for å opprette en individuell plan og at
deltakeren involveres i dette arbeidet.

Planen skal oppgi mål for opplæringen og antall timer de skal ha. Planen må også angi
hv or og når opplæringen skal finne sted.

Planen skal i tillegg inneholde en oversikt over tiltak i programmet, dato for oppstart og
tiltakenes varighet

Kravene fastsatt i introduksjonsloven er minimumskrav. Det er absolutt en fordel å ha
mer detaljert inform asjon om fremdrift for hvert av tiltakene i planen.

Planen er et enkeltvedtak, altså et offentlig og juridisk vedtak om personens rettigheter
og plikter. Ved vesentlige endringer bør planen oppdateres.

Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellom rom og ved vesentlig endring i
vedkommende livssituasjon.
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3.3.2 Igangsettelse av introduksjonsprogrammet

Kommunen har en frist på 3 mnd. fra bosetting til deltakerne skal være i gang med
introduksjonsprogrammet. I følge § 4 som omhandler introduksjonsprogr ammet i
introduksjonsloven skal programmet ta sikte på følgende;

Introduksjonsprogrammet tilrettelegges for person som har behov for grunnleggende kvalifisering.
Introduksjonsprogrammet tar sikte på å:

a) gi grunnleggende ferdigheter i norsk,
b) gi grunn leggende innsikt i norsk samfunnsliv,
c) forberede for deltakelse i yrkeslivet.

Programmet skal være helårlig og på full tid.

Programmet skal minst inneholde

a) norskopplæring,
b) samfunnskunnskap,
c) tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet.

Ved gjennomført eller avbrutt program skal det utstedes et deltakerbevis.

§ 5. Programmets varighet

Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige grunner taler for

det, kan programmet vare inntil tre år.

Koordinator følger opp den enkelte bosatte slik at planen for introduksjonsprogrammet
følges og at de riktige instansene trekkes inn til riktig tid.

3.4 Oppfølgingsfasen

3.4.1 Veiledning og bistand etter endt introduksjonsprogram

Etter inte greringsfasen vil deltakerne fortsatt ha behov for bistand fra bosetting og
kvalifiseringsenheten i forhold til jobbsøking, familiegjenforening, søknad om
oppholdstillatelser og andre ting. Hoved fokuset skal være på å søke arbeid og bli
selvforsørget. Gje nnom NAV kan den enkelte bli tilbudt kurs og andre arbeidsrettete
tiltak for å styrke deltaker i jobbsøkingsfasen. Det er også behov for å hjelpe de fleste
med å søke om fornyet eller permanent oppholdstillatelse.

3.5 Tilbakevendingsfasen
Dersom det blir aktu elt for de bosatte å vende hjem til sitt hjemland vil statens
retningslinjer og stønadssatser for dette følges. Dette skal enheten for bosetting og
kvalifisering kunne bistå med.

4. Organisering og beskrivelse av bosettingsarbeidet i Lebesby kommune

A rbei det med bosetting av flyktninger er relativt nytt for Lebe sby kommune som
organisasjon og det har vært viktig og nødvendig å øke kompetansen i de forskjellige
sektorene. Dette er en prosess som allerede ble startet våren 2016 ved at berørte
enheter deltok på IMDis modulbaserte opplæring for nye og uerfarne
bosettingskommuner.
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Lebesby kommune stilte sterkt på de ulike modulene. Ulike sektorer deltok på de
modulene som inneholdt relevant tematikk for hver enkelt enhet. Denne
kompetansehevingen på feltet har vært ei god innvestering i bosettingsarbeidet.

I tillegg er det blitt avholdt fagdager om «Traumeforståelse» hvor både ulike instanser,
lag/foreninger og frivillige hjelpere har deltatt. Dette for at kunnskapen skal nå bredest
mulig. Det planlegges nye f agdager våren 2019 som går på «Radikalisering» i samarbeid
med SLT - koordinator og politi.

Det ble ansatt en koordinator (14.03.16) for flyktninger i ei 45% stilling. Denne
stillingen ble utvidet til 100% (01.08.16) når bosettingen startet.

Leder for opp vekst hadde god kompetanse fra flyktning feltet fra tidli gere , og det ble
oppvekstsjefs oppgave å veilede og bygge opp den nye tjenesten. D e t ble naturlig å legge
det overordnede ansvaret for tjenesten «Bosetting og kvalifisering» under
Oppvekstetaten.

4. 1 Ansvarlige for bosetting og kvalifiseringsarbeidet i Lebesby kommune

Koordinator skal med støtte fra oppvekstsjef sørge for å koordinere og samordne
tjenester rundt den enkelte flyktning, fatte vedtak i forhold til
introduksjonsprogrammet, bistå med prak tisk hjelp, være kommunens kontaktperson i
forhold til IMDi, etablere kontakt med frivillige organisasjoner og samarbeide med ulike
instanser som blir berørte av bosettingen. Koordinator skal også lede fagteamet og sørge
for god informasjon ut til frivilli ge lag og foreninger, næringslivet og resten av
befolkningen i kommunen.

Oppgaver Ansvar Frist

Budsjettansvar Koordinator/oppvekstsjef Løpende, jamfør kommunens
retningslinjer og vedtatt
delegansjon

Daglig oppfølging av flyktninger Koordinator Løpende
Koordinere og samordne tjenester Koordinator Løpende
Saksbehandler for bosetting og
kvalifiseringstjenesten

Koordinator/oppvekstsjef Løpende

Ansvar for arbeid med kommunal
Temaplanarbeid

Koordinator/oppvekstsjef Løpende, og jamfør kommunal
planstrateg i

Ansvar for utvikling av rutiner Koordinator/oppvekstsjef Løpende, fast evaluering hvert
halvår (årsmelding, juni)

Leder for fagteam Koordinator Løpende
Ansvar for iverksetting og oppfølging
av avtalene på overordnet nivå.

Koordinator/oppvekstsjef Lø pende

Informere lokalsamfunnet om
introduksjonsprogrammet

Koordinator Løpende

Ansvar for registrering av nye
flyktninger i ESA

Koordinator Løpende
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Ansvar for gjennomføring av
bosetting av flyktningene

- Herunder kontakt med
mottak i forkant av bosetting

- Skaffe boliger

Koordinator

Koordinator/teknisk etat

Løpende jamfør henvendelser
fra IMDI og oppgitte tidsfrister

Skaffe oversikt over inventar og
utstyr til boligene

- Herunder oppdatere liste
med oversikt over det som
eies av kommunen

- Ansvar for innkjøp av møbler
og hvitevarer

Koordinator Når nytt blir kjøpt inn, og når
noe skal kasseres.

Klargjøre boligene for innflytting Koordinator Løpende, så snart bosetting er
bekreftet

Utfylling av skjemaer, sende div
meldinger og brev ved bosetting.

Koor dinator Løpende

Vedtak om Ventestønad, herunder
anvisning av ventestønad og
introduksjonsstønad

Koordinator Løpende

Ansvar for refusjonskrav og
integreringstilskudd

Koordinator Løpende

Enkeltvedtak om
introduksjonsdeltakelse

Koordinator Innen 3 månede r etter bosetting

Sikre progr esjon og kvalitet i
programmet og Koordinere
introduksjonsprogrammet

- Finne språkpraksisplasser i
det private næringslivet og
innad i kommunen

- Kombinasjon
opplæring/språkpraksis

- Arbeidspraksis

Koordinator/voksenopplæringa

Koordinator og NAV

Løpende jamfør vedtatt IP og IOP

Kartlegge den enkeltes bakgrunn og
kompetanse

Koordinator /voksenopplæring Gjøres i forkant av IP

Utarbeide IP for hver enkel
programdeltaker og følge opp
tiltakene

- Evaluering av IP og tiltak

Koordinator /voksenopplæring og
deltaker

Løpende og innen 3 uker etter
vedtak om
introduksjonsdeltakelse

Vedtak om Norskopplæring/
grunnskoleopplæring for voksne

Koordinator Innen 3 uker etter søknad og
vedtak om
introduksjonsdeltakelse

Utforming av IOP for
norsk opplæring/grunnskoleopplæring

- Evaluering av plan og tiltak

Voksenopplæring og deltaker Innen 3 uker etter vedtak om
norskopplæring/grunnskoleoppl
æring

Påse at godkjenning og oversetting av
vitnemål skjer tidligst mulig

Voksenopplæringa Løpende

Tilrettele gge for utbetaling av
introduksjonstønad, dvs: regne
uttrekk for ugyldig fravær og føre
kontroll med egenmeldinger og

Koordinator Løpende
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4.2 Fagteam for bosetting og integrering av flyktninger

Fagteam et består av representanter fra de enhetene i kommunen som er mest involvert
i arbeidet med bosetting og kvalifisering. Fagteamet skal ha jevnlige samarbeidsmøter
for å kunne drøfte problemstillinger, samordne ulike tiltak og dele erfaringer.
Koordinator i nnkaller til møte og leder disse møtene.

Oppgaven til fagteamet skal være å sikre godt samarbeid mellom kommunens enheter,
tett oppfølging av de som bosettes og iverksettelser av tiltak som vil gagne
integreringsprosessen rundt de bosatte positivt.

Saken e som tas opp i fagteamet vil være av stor bredde med et spesielt fokus på barn og
unge. Planer, rutiner og måloppnå else vurderes i felleskap. Arbeide med
holdningsarbeid innad i kommunen, videre opp mot den øvrige delen av befolkningen,
de som bosettes, n æringslivet og ulike lag og foreninger.

Fagteamet vil også invitere andre instanser som politi, barnevernet, lokalt næringsliv og
frivillige organisasjoner til møter hvor tematikk gjør dette naturlig.

Oppgaver Ansvar Frist

Samarbeidsmøter Koordinator/
f agteam

Løpende

Vurdere å ha med andre instanser Fagteam Løpende

Rapportere videre status til sektor
ledere

Fagteam/koordinator Løpende

Sette i gang tverrfaglige tiltak etter
behov

Fagteam Løpende

permisjoner. Oversende
utbetalingsbeløp til økonomiavdeling.
Forebygge og eventuelt bistå ved
konflikter

Koordinator/ fagteam Løpende

Involvere alle berørte enheter for
hver nye bosetting

Koordinator Løpende

Være tilgjengelig og åpen for
veiledende samtaler

Koordinator Løpende

Veilede de bosatte med alt i boligen;
strømbruk, avlesninger, sikringer,
oppvarming, brannvar sler, bruk av
elektrisk utstyr, rengjøring,
småreprasjoner etc.

Koordinator Løpende

Ved utflytting, sjekke bolig Koordinator Løpende
Disponere bil og ha sertifikat Lebesby kommune Løpende
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4.2.1 Fagteamets sammensetting

Kommunal enhet Represe ntert av

Bosetting og kvalifiseringstjenesten Koordinator

Barnehage Leder for barnehage

Voksenopplæringen Lærer ved
voksenopplæringen/programveileder

Helse Helsesøster og Kommuneoverlege

Nav Ansatt med kompetanse på intro - program

Skole/Sfo Ansvarlig for planlegging og oppfølging av
språkopplæringen for barn i
grunnskolealder.

4.3 Helse og forebygging

4.3.1 Legetjenester

Det er viktig at de som bosettes tilbys et helhetlig helsetilbud på lik linje med alle andre

innbyggere i kommunen. Den enkelte bos atte skal få hjelp til å søke om fastlege rett

etter ankomst til kommunen. Det må velges blant fastlegene i kommunen som har ledige

plasser på sin liste.

Kommuneoverlege har utarbeidet egne rutiner for tjenester i forhold til kartlegging av

helsetilstand, vaksinering, tbc, gjennomgang av rutiner ved smittsomme sykdommer

samt innhente helseopplysninger fra mottak til kommune.

Videre må det forebyggende folkehelsearbeidet innenfor kosthold og aktivitet også

inkludere nye innbyggere med flyktningbakgrunn i e n tidlig fase.

Overføringsflyktninger og mennesker som bosettes gjennom familiegjenforening skal

straks etter bosetting gjennom en grundig helsesjekk. Nasjonale retningslinjer tilsier at

det skal tas tuberkulinprøve innen 48 timer etter ankomst. I utkants trøk som Lebesby

kommune er, vil dette vanskelig la seg gjennomføre, men likevel legges det vekt på at det

bestrebes etter å få dette gjennomført så raskt som mulig.
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Ved ny bosetting skal de bosatte settes i kontakt med helsestasjon. Helsestasjonen tilbyr

nyinnflyttersamtale med fokus på:

Kartlegging av fysiske, psykiske og sosiale helse

Risiko og beskyttende faktorer

Familiesituasjonen

Informasjon om tjenestetilbudet

Etablere kontakt med andre tjenester i kommunen

For øvrig helsetilbud og oppfølging etter veileder

Enhet Helse i Lebesby kommune har kompetanse og tilbud når det gjelder fysioterapi,

psykiatri og rus.

Det er viktig at personer med psykososiale problemer får rask kartlegging og oppfølging

av helse. Personer som sliter psykisk vil ha dårligere eller i verste fall ingen utbytte av

introduksjonsprogram og norskopplæring.

4.3.2 Tannhelsetjenester

Flyktninger har ofte stort behov for tannbehandling. Forholdet til tann - og

tannkjøttsykdommer kan være kulturavhengig og rutiner rundt munnhygiene vari erer. I

noen tilfeller kan problemer med tennene føre til spise - og taleproblemer, stigmatisering

og isolering.

Spesiell oppmerksomhet må rettes mot personer som har gjennomgått tortur eller hatt

fengselsopphold under dårlig hygieniske forhold. Mennesker som har smerter i tenner

og kjever har forringet livskvalitet, det burde tas tak i raskt.

Oppgaver Ansvar Frist

Etablere kontakt med helsestasjon og
lege. Fylle ut vandrejournal, sende
denne videre til helsesøster.

Koordinator Før ny bosetting

Nyinnfl yttersamtale Helsestasjon Løpende

Bestille fastlege, videresende Helsestasjon Løpende
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helsejournal til lege

Gjennomføre helsesjekk Lege Løpende

Innhente helsejournaler fra mottak,
oppdatere vaksinasjonsprogram

Helsestasjon Løpende

Henvise til vid ere un dersøkelser f.eks
røntgen, spesialisthelsetjeneste..

Lege Løpende

Bestille tannlegesjekk til
nyinnflyttede slik at de blir registrert

Koordinator Løpende

Handlingsplan for helseoppfølging av flyktninger ligger vedlagt.

4.4 Norskopplæring/introduksjons program

4.4.1 Introduksjonsprogram

Voksenopplæringen og bosetting - og kvalifisering tjenesten har ansvaret for

introduksjonsprogram, norskopplæring og språk/arbeidspraksis.

Introduksjonsprogrammet skal igangsettes s å raskt som mulig innen 3 måneder etter

bosetting. (Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne invandrere

§3) Programmet varer i inntil 2 år, ved særlige grunner i 3 år.

De bosatte skal tilbys språk - og arbeids praksisplass gjennom programmet som en del av

opplæringen. Programme t skal utgjøre 37,5 timer per uke og kan inneholde ulike

aktiviteter og tiltak i henhold til individuell plan.

4.4.2 Nor skopplæring

Norskopplæring med samfunnsfag er et av de viktigste integreringstiltakene i Norge.

Introduksjonsloven setter et minstekra v om opplæring i norsk og samfunnskunnskap

som kommunen plikter å tilby. Vi er minimum pliktet å tilby hver bosatte flyktning 550

timer med norskopplæring og 50 timer samfunnskunnskap. Kommunen står derimot

fritt å tilby opplæring ut over det loven krever.

Å lære et nytt språk krever mye innsats og tid. Jo mindre beslektet ditt morsmål er i

forhold til det nye språket du skal lære, desto mer innsats og tid kreves. Deltakere i
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introduksjonsprogrammet har ofte ulik bakgrunn, noen er analfabeter, andre har

un iversitetsutdannelse. Dette kan være utfordrende, men med tidlig kartlegging av

deltakerne, rådgivning, arbeidsrettet norskopplæring og tilpasset program er

forutsetningene for en best mulig opplæring.

4.4.3 Realkompetansevurdering

Realkompetansevurderin g er all kompetanse som er tilegnet gjennom foremll, ikke

formell eller uformell læring. Det vil si alle kunnskaper og ferdigheter en person har

tilegnet seg gjennom utdanning, lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonserfaring,

fritidsaktiviteter eller an dre måter. Definisjonen på realkompetanse bygger på

erkjennelsen av at læring skjer i mange sammenhenger og på ulike måter.

Mange voksne som blir bosatt mangler papirer på sin skolegang, eller de mangler

skolegang. Hvis målet er videre skolegang er det en viktig del av kartleggingen å få

realkompetansevurdert de aktuelle. Det må vurderes om den voksne trenger opplæring i

hele eller bare deler av et fag.

Lebesby kommune har ikke personer med kompetanse innenfor

realkompetansevurdering av voksne innvandrere , og har vært i kontakt med andre

opplæringssenter i Finnmark for å få til et samarbeid omkring denne oppgaven. Det er et

kommunalt ansvar å få denne vurderingen gjennomført, og det er et svært viktig ledd for

videre skolegang for de som ønsker seg det.

O ppgaver Ansvar Frist

Totalansvar for norskopplæringen
m/samfunnskunnskap for
flyktninger og innvandrere

Oppvekstsjef Løpende

Gjøre vedtak på introprogram Oppvekstsjef Innen 3 mnd

Iverksette språk og arbeidspraksis Koordinator/
voksenopplæringen

Løpend e

Skaffe språkpraksisplass V.O Løpende

Skaffe arbeidspraksis Koordinator Løpende

Tilby introprogram Koordinator Løpende

Oppfølging av språkprakis V.O Løpende
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Oppfølging av arbeidspraksis Koordinator Løpende

Ansvar for skriftlig avtale med
språk /arb eids praksisplassen

V.O/Koordinator Løpende

Planlegge opplæring/aktiviteter i
høstferien og vintereferien samt 4
uker i sommerferien.

K oordinator Løpende

Gi tilbakemeldinger om progresjon
og utvikling i norskopplæringen

V.O Løpende

Delta i t verrfagli ge møter
(språkpraksis plass)

V.O Løpende

Gi deltakere en mest mulig tilpasset
norskopplæring i samsvar med den
individuelle planen

V.O Løpende

Ansvar for fraværskriving både i
skolens undervisning og ute på
språkpraksisplassen

V.O Løpende

Melde opp del takere til norskprøven
når de er klar

V.O Løpende

Kartlegge den enkeltes kompetanse V.O Løpende

Foreslå opplæringstiltak i forhold til
den enkeltes individuelle plan

V.O Løpende

Gi informasjon om søknadsfrister til
videre utdanning og orientere om
pros edyrer for søknad til aktuelle
utdanningsituasjoner

V.O Løpende

Få til realkompetansevurderinger på
de bosatte som trenger det

Koordinator Løpende

4.5 Arbeid

Målsetningen er at alle voksne som bosettes skal være i arbeid eller annen utdanning

innen intr oduksjonsprogrammet er ferdig. Koordinator må bistå de bosatte i samarbeid

med NAV for øvrig. Arbeidsgivere i kommunen og da spesielt kommunen som

arbeidsgiver må informeres, bevisstgjøres og involveres i integreringsarbeidet.



29

Oppgaver Ansvar Frist

Skaff e praksisplasser Koordinator Løpende

Bistå i å søke arbeid Koordinator/Nav Løpende

Kontakt og videreformidling av
informasjon til arbeidsgivere.

Koordinator/ Nav Løpende

Igangsette arbeidsutprøving Koordinator/nav Løpende

4.6 Bolig

Et godt sted å bo e r en viktig forutsetning for integrering og deltakelse i samfunnet.

Bolig utgjør sammen med arbeid og helse de tre grunnleggende elementer i

velferdsamfunnet. En god bolig er grunnlaget for et anstendig menneskelig

tilværelse, og vil ofte være avgjørende f or innbyggernes helse og deltakelse i

arbeidslivet. (ST.melding nr 23, 2003 - 2004)

Kommunen må ha boligene disponible og klargjort før bosetting, enten ved frigjøring av

kommunale boliger, bygging av nye boliger eller ved leie i det private utleiemarkedet.

De som bosettes skal tilbys egnet bolig ved bosetting. Det gis ett tilbud om bolig. Utgifter

til bolig bør i utgangspunktet ikke avvike fra det som ellers godkjennes av NAV, eller

være dyrere enn at de klarer å betjene utgiftene selv når de blir selvhjulp ne. Etter hvert

som de bosatte blir selvhjulpne er det et mål at de skal komme seg over i egen bolig.

Kommunikasjonsmessige forhold tilsier at boligene burde ligge i Kjøllefjord. Men det

utelukkes ikke at videre bosetting vil kunne skje i f.eks Dyfjord ell er Lebesby.

Det er ikke ønskelig at det bosettes for mange i samme boenhet, da det er ønskelig at de

som bosettes skal få en følelse av å ha ansvar for noe eget og ha en mest mulig normal

bosituasjon på lik linje med resten av innbyggerne.

Kommunestyret vedtok å bygge 8 nye kommunale leiligheter i Snattvik a i Kjøllefjord

2015. Dette lette t noe av det trykket kommunen hadde på boligmarkedet, men

boligsituasjonen i kommunen er fortsatt presset. D et er derfor viktig å ha god

kommunikasjon ut til det lokale private utleiemarkedet for å øke interessen for å blant

annet skape flere utleieenheter.
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Boligspørsmålet må ses i sammenheng med boligsosial handlingsplan. Husleie skal i

utgangspunktet dekkes av introduksjonsstønaden og bostøtte. Supplerende sosialhjelp

er også aktuelt.

Det er viktig å huske på at mennesker kommer fra ulike boforhold. Norske tradisjonelle

og moderne hus er en helt ny verden og det trengs god boveiledning for å forebygge

skader på bolig.

4.6.1 Møblering, utstyr og strøm

Boligen møbleres etter enkel stand ard og er kommunens eiendom i 5 år etter bosetting.

Strøm bestilles i de bosattes navn. Standardpakk en flyktningene får på mottak (kjøkken

og sengetøypakke) skal tas med ved etablering i bolig. De bosatte får i tillegg et

etableringstilsku dd til andre småting som trengs, eks: gulvteppe, gardiner..

4.6.2 Etableringspakke og etableringstilskudd

Ved en hver ny etablering skal kommunen sørge for en etableringspakke som sikrer at
de som bosettes har nødvendig utstyr til å lage mat, utføre nødven dig renhold og ellers
standard møblering som gir normal funksjon i ny bosituasjon.

Brukte og fullt brukbare møbler kan brukes til møblering. Ved nyinnkjøp vil det legges
vekt på nøktern pris samtidig som at møblene er av slik kvalitet at de vil vare en t id
framover. Hvitevarer kjøpes nytt på grunn av garanti. (Praksis til nå er å handle lokalt)
Hvis bolig leies ferdig møblert fra utleier må eventuelt innkjøp av nytt møblement
diskuteres i forkant med huseier. Skader på møbler og innbo skal erstattes.

Hve r husstand blir tildelt en etableringspakke ved bosetting. Etableringspakken vil
variere i forskjellige bosettingssaker. Grunnetableringen er lik for alle, med en fastsatt
etableringskostnad per bosetting basert på sivilstatus og antall barn som tilhører
b osettingsak. Ved opphold i mottak har personene mottatt en del nødvendig utstyr som
de har med seg når de ankommer kommunen. Etableringspakke for kvoteflyktninger vil
derfor kunne bli utvidet der det blir vurdert nødvendig.

Etableringspakken består av :

Møbler:

- Enslige: sofa (3 seter), sofabord, kjøkkenbord med 4 stoler, enkel seng, nattbord.
- Par uten barn: sofa (3 seter), sofabord, kjøkkenbord med 4 stoler, dobbeltseng,

nattbord
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- Familie med barn: sofa (3+2), sofabord, kjøkkenbord med 4 stoler, dobbel tseng,
enkeltseng til hvert barn + nattbord (til ekstra store familier må møblementet
tilpasses)

Hvitevarer:

- Komfyr
- Vaskemaskin
- Oppvaskmaskin (til store familier)
- Kjøleskap (stort kjøleskap til store familier)
- Tørketrommel (til store familier)
- Skotø rker (til store familier)

Diverse:

- Støvsuger
- Vaskebøtte, moppeutstyr
- 1 sengetøysett per person
- 1stor håndduk og en liten håndduk
- Tørkeststiv
- Tekoker
- Microbølgeovn
- Nødvendig belysning (Det trengs masse lys i mørketiden)

Utvidet etableringspakke for ov erføringsflyktninger (suppleres ordinær
etableringspakke)

- Toalettartikler: hårbørste, tannbørster, kluter, såpe, shampo, balsam, tannkrem
- Diverse: Klokke/vekkerklokke
- Mat: Tørrmat og middag for 2 dager
- Et sengtøysett*
- En stor håndduk
- En liten hånduk
- Vask eklut*
- Oppvaskmiddel, oppvaskbørste, oppvaskkluter, vaskepulver, grønnsåpe
- 1 dyne og pute per person.
- Kjøkkenutstyr: 3 stk kasseroller, 1 steikepanne, Asjett*, kopp/krus*,

middagstallerken*, suppeskåler*, bestikk (kniv, gaffel, skje)*, glass*
Stekespade, øse, visp, brødkniv, grytevott, ildfastform, skjærebrett,

(* - to til hvert familie medlem).

Ved familiegjenforening vil hvert enkelt familiemedlem få ei seng og et nattbord. Møbler
og hvitevarer er Lebesby kommunes eiendom. De møblene / hvitevarene, som den
enkelte får i henhold til etableringsvedtak eier Lebesby kommune i inntil to år.
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Ved flytting innen kommune innen to år kan man ta med seg de møblene som er utlevert
ved bosetting i henhold til etableringsvedtak. Etter to år eier man disse
møblene/ hvitevarene.

Etableringstilskudd

Ved ny bosettingsak gis etableringstilskudd. Dette skal være
tilstrekkelig til å kjøpe inn det man trenger av ytterligere utstyr som anses som
nødvendig i første del av bosettingen. Etableringstilskuddet inngår i de tota le satsene
satt for «etableringskostnad per bosetting i Lebesby kommune»
Ved bosetting av familier med barn (nyankomne eller familiegjenforening) vil Lebesby
kommune utbetale et beløp til den enkelte.
Etableringstilskudd til nyankomne enslige/familier utbe tales etter følgende satser:

Enslige 7000. -
Par/voksne i samme hustand 10000. -
Annet voksent husstandsmedlem
som bosettes sammen med
familien /i bofellesskap (omgjøres
til enslig ved en utflytting)

4000. -

• Ved endring fra bofellesskap til enslig g jøres ny beregning.
• Ved familiegjenforening gjøres ny beregning fra enslig til par/familie.

Tidligere utbetalinger trekkes fra.

Barnehagepakke/skolepakke

Disse pakkene gis for å forsikre at barna som bosettes i Lebesby kommune har
nødvendig utstyr b åde i barnehagen og på skolen. Den første
barnehagepakken/skolepakken settes sammen av Bosetting og kvalifiseringstjenesten.
Dette for å forsikre seg om at midlene blir brukt til formålet som sikrer barna som
bosettes i Lebesby kommune nødvendig klær og u tstyr til aktiviteter gjennom hele året,
både på skole og i barnehage. Brukte og fullt brukbare klær/ utstyr fra lokalsamfunnet
er foretrukket med tanke på innhold og økonomi.
Andre året kan foreldre/foresatte søke Bosetting og kvalifiseringstjenesten om midler til
innkjøp av klær og utstyr til barna.

Barnehagepakker/skolepakker er aktuelt de to første årene i en bosettingssak.

1.år (Settes sammen av
BOK)

2.år (foresatte søker om
midler)

BARN 0 - 6 år Inntil 3000. - Inntil 3000. -
Skole 1. - 5.klasse Innt il 3000. - Inntil 3000. -
Skole 6. - 10.klasse Inntil 5000. - Inntil 5000. -
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Bofellesskap
De som bosettes i bofellesskap eller i ferdigmøblerte boliger vil selvfølgelig ikke få tildelt
en standard etableringspakke. Alt som gis underveis skal noteres ned i s jekkliste for
bosetting hvor beskrivelse av det som utdeles, pris, dato og signatur for «mottatt»
kvitteres.

Etableringskostnader per bosetting i Lebesby kommune
Satser for etableringskostnad ved ny bosetting er basert på et gjennomsnitt av andre
norske kommuners veiledende satser for nyetablering av flyktninger.
Etableringskostnaden er summen av utgiftene ved etablering og inkluderer både
etableringstilskudd og summen av etableringspakken som utleveres hver husstand.

Total sats for
etableringspakke

E tableringstilskudd Sum
etableringskost
nad per
bosetting

Enslige 25.000. - 4.000. - (bofellesskap)

7.000. -

29.000. - /
32.000. -

Ektepar/

samboere

30.000. - 10.000. - 40.000. -

Per barn 2.500. - 3.000. - /5000. -
(barnehagepakke
/skolepakke)

5.500. - /7.500. -

Har en ikke mottatt full etableringspakke når man ønsker seg videre, kan man legge
fram krav om at resterende midler blir utbetalt kravets framsetter.
Man kan før st fremme et slikt krav etter 5 år og s enest innen tre måneder etter 5 år. Det
er et vilkår at man fortsatt er bosatt i Lebesby kommune når man fremme r et slikt krav .
Flytter man fra kommunen før 5 år er gått kan kommunen avslå kravet og møbler og
hvitevarer anses som kommunal eiendom.

4.7 Barnehage og skole

«Barnehage og skole er viktige fellesarenaer i det norske samfunnet. Alle barn i

Norge og dere s foreldre skal føle seg inkludert og respektert, uavhengig av livsyn

og kulturell bakgrunn»

(St.melding 30 (2015 - 2016) Fa mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspoliltikk)
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4.7.1 Barnehage

«Barnehagen skal bidra til at alle barn får oppleve glede, samhørighet og mestring i

et sosialt og kulturelt felleskap, samtidig som den legger grunnlag for videre

utvikling og læring. Dette er en grunnleggende faktor for barnets psykiske helse og

trivsel. Det å gå i barnehage kan være gunstig både for barns språ klige og sosiale

utvikling. Dette gjelder særlig for barn fra familier med lav utdanning og lav

inntekt, og for barn med innvandrerbakgrunn. Det å beherske norsk i tidlig alder er

en vesentlig faktor for å lykkes i det norske samfunnet og senere i livet.

B arnehagedeltakelse har stor betydning for å lære norsk før skolestart.»

(St.melding nr 30, 2015 - 2016.s 80)

Barnehageplass skal være på plass kort tid etter bosetting og koordinator følger familien

på besøk til skole og barnehage. Skolen har erfaring med mi noritetsspråkelig e elever og

har siden våren 2016 bygd opp egne rutiner og planer for minoritetsspråkelige elever

ved Kjøllefjord skole.

Barna skal være helseklarert før de starter i skole og barnehage. Dette punktet er

ufravikelig og betyr at skole og ba rnehagestart ikke kan fastsettes med dato før

helseklarering foreligger.

4.7.2 Skole

«For skolene er det utfordrende å møte og ivareta barn og unge som kommer til

Norge i løpet av skolealder. Disse står overfor større utfordringer enn de fleste

andre ele ver. De skal på kort tid lære seg norsk og ta igjen eventuell tapt

skolegang, Elevene kan også ha andre typer utfordringer, som traumer etter krig

og flukt. Nyankomneelever forventes ofte å følge ordinær opplæring etter relativt

kort tid. Botid har mye å s i for læringsresultat og mestringsnivå. (St.melding 30

(2015 - 2016) Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv integreringspolitikk s.82)
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Lovverket har en del ordninger som er tilpasset innvandrerbarn, soom særskilt

norskopplæring, tospråklig opplæring, morsm ålopplæring og innføringsklasser.

Grunnskolen må selv vurdere behovet og opprette tilbudet.

Oppgaver Ansvar Frist

Kontakte barnehage og skole Koordinator Løpende

Presentere og gjøre de bosatte
kjente med barnehage og skole

Koordinator Løpende

Vurdere b ehovet for særskilt
norskopplæring og utvikle egne
plan er for minoritetsspråkelige
elever ved skoler i Lebesby
kommune

Kjøllefjord skole ved
lærer for
minoritetsspråkelige
elever

Løpende

4.8 Barnevern, barnefattigdom og forebygging av radikalisering

4.8. 1 Barnevern

Det er bosatt både små og store familier i Lebesby kommune . Kulturforskjeller er et

faktum og det er viktig at vi både forstår og setter inn tidlig forebyggende tiltak på

forskjeller som kan bli problematiske. God informasjon og nye verktøy i forhold til

barneoppdragelse, grense setting, lover og regler kan være nødvendig.

Statistikken på landsbasis viser at barn og unge med minoritetsbakgrunn er

overrepresentert med hjelpetiltak i barnevernet. (Paulsen, Thorshaug og Berg 2014,

NTNU)

Det er m ange faktorer som ligger til grunn for at det blir slik, både kulturelle forskjeller,

levekår, og flyktningrelaterte problemer.

Barnevernet er for mange bosettingsfamilier skummel . Dette til tross for at barnevernet

er den etaten som sitter inne med de b este hjelpetiltakene som er tilgjengelig til familier

som har det ekstra utfordrende.

Barnevernets oppgave i forhold til forebygging er imidlertid: å avdekke omsorgssvikt,

atferds, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at varige problemer kan unngås og

sette inn tiltak i forhold til dette. Barnevernets arbeid starter først etter mottatt
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bekymringsmelding til tjenesten. Det vil si at vi arbeider på ett individnivå, opp mot ett

enkelt barn og en enkelt familie.

Barnevernets generelle forebygging i Lebe sby og Gamvik kommune foregår ved

deltakelse i FBU team.

Det er nødvendig med god informasjon og dialog. Det er derfor gjort avtale med

barnevernet at de selv skal ha informasjonsmøter på voksenopplæringen i Kjøllefjord.

4.8.2 ICDP

Gruppebasert foreldreve iledning: ICDP er et foreldreveiledningskurs, International

Child Development Program (ICDP) som er et enkelt, helsefremmende og forebyggende

program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter

seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. ICDP - er nå nylig blitt

en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet. Det vil si at kommunen er pliktig å

gjennomføre foreldreveiledning til foreldre i introduksjonsprogrammet.

Foreldreveiledning til enkeltfamilier: Hels esøster har ansvaret for å planlegge og

gjennomføre foreldreveiledning i den enkelte familie.

4.8.3 Barnefattigdom

Det å leve i fattigdom som barn kan påvirke barnets nåværende livskvalitet , og

fremtidige muligheter i livet. I dag handler ikke fattigdom bare om å mangle mat, klær og

tak over hodet. Det handler også om hvorvidt du har mulighet til å delta sosialt på lik

linje med resten av samfunnet.

I Lebesby kommune har vi per dagsdato 26 barn med flyktningstatus. Disse barna

vokser opp i lavinntektsfam ilier. Husbanken har endret sine retningslinjer for bostøtte

fordi vi ligger i utkantstrøk og dermed tar de utgangspunkt i at husleieprisene er lavere

her i Lebesby kommune . Men husleieprisene i Kjøllefjord er ikke så lav som Husbanken

mener de skal være i vårt område. De r hvor husbanken bruker «utkantstrøk» som et

argument til å plassere oss lavt i forhold bostøtteordningen, er det ingen som nevner

«utkantstrøk» når sosialhjelpssatsene blir satt. Både mat og klær er adskillig dyrere her

i distriktet, og d et som er ment at du skal kunne overleve på i Oslo, rekker ikke like langt
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som om du handler på Coop eller Joker i Kjøllefjord. Våre bosatte flyktningfamilier lever

helt på kanten økonomisk og forskjellene mellom barn i Lebesby kommune er ganske

store.

Le besby kommune har en viktig jobb for å bekjempe barnefattigdom gjennom å

kvalifisere foreldre ut mot jobb, gi støtte til fritidsaktiviteter og arrangere barne - og

ungdomstiltak som er åpent og gratis for alle.

Forebygging av barnefattigdom er også forebyg ging av utenforskap.

4.8.4 Forebygge radikalisering

Radikalisering har skjedd innen alle typer ideologier eller politiske retninger, noe vi har

sett skje både i nære kommuner, ellers i Norge og resten av verden. Radikalisering er en

prosess hvor person er i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå sine politiske mål.

Utenforskap, fremmedgjøring og marginalisering er fellesnevnerne for mennesker som

blir radikalisert.

En god in tegreringsprosess er et v iktig tiltak i forebygging av radikalisering. Alle

innbyggere i Lebesby kommune trenger å føle trivsel, tilhørighet, aksept og inkludering.

Lebesby kommune vil i sitt forebyggende arbeid mot radikalisering legge til rette for

møteplasser og aktiviteter som bryter ned fremmedfrykt, fremmer inkludering,

til hørighet og trivsel i lokalsamfunnet.

Det skal også arrangeres fagdager for lokalsamfunnet omkring temaet, hvor RVTS - nord

er med på informasjonsarbeid ut til både fagfolk, frivillige lag og foreninger og andre

frivillige hjelpere. En person blir ikke radi kalisert på en dag, det skjer over tid, og det er

flere signaler vi kan fange opp før det er for sent.

Oppgaver Ansvar Frist

S amarbeid med barnevern
og helsesøster

Koordinator Løpende

Foreldreveiledning
gruppebasert

ICDP - veiledere Løpende
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Foreldreveil edning i
enkeltfamilier

Helsesøster Løpende

Informasjonsmøter om
barnevernet på
voksenopplæringen

Barnevernet Løpende

Arrangere barne - og
ungdomstiltak som alle
kan delta på uten at det
koster

SLT - koordinator/kultursjef Løpende

Jobbe opp mot Husbanke n
for å få Kjøllefjord plassert
innenfor en annen
nivåplassering i forhold til
bo utgifter.

Nav/kommunale sjefer Høst 2019

Arrangere fagdager om
radikalisering og
utenforskap for et bredest
mulig gruppe av
samfunnet

SLT -
koordinator/politi/flyktningkoordina tor

RVTS - Nord

Høst 2019

Søke om fattigdomsmidler
til å dekke barnehage, sfo,
kontigenter, o.l

Kultursjef Desember 2019

4.9 Kultur og fritid

Grunnlaget for en inkludering i det norske samfunnet er god og trygg boli g , kjennskap til

det norske språket, det no rske samfunnet og ha kontakt med andre innbyggere i det

norske samfunnet. Derfor er frivillige organisasjoner vel så viktige som de etablerte

tjenestene i kommunen.

De bosatte skal kunne delta i organisasjon - og idrettslivet i Lebesby kommune på lik

linje me d øvrige innbyggere. Dette er spesielt vikt ig for at de nye innbyggerne skaffer

seg et eget nettverk. Avdeling for kultur må samarbeide med koordinator om dette

arbeidet. Med svært mange lag og foreninger anser vi oss heldige som har mange

aktuelle samarbe idspartnere. Lebesby kommune dekker et medlemskap p er person

(barn og voksne) de 2 første årene etter bosetting.

Det er viktig å lage enkle treffpunkt gjennom året. Spill på lag med det frivillige og

informer godt ut til de bosatte.
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Oppgaver Ansvar Frist

Holde en åpen og god dialog med lag
og foreninger

Koordinator/
k ultur

Løpende

Arrangere
treffpunkt /integreringsfremmende
tiltak; språkcafe, babytreff, vær - så -
god - dag, kvinnesvømming, walk and
talk, leksehjelp, etc

Koordinator/kultur Løpende

Frivilligh etsdag Ku l tur Høst 2019 (etter
skolestart)

4.10 Økonomiske ytelser

Før og etter bosetting skal det være ett t ett samarbeid mellom ko mmune og Nav

Lebesby om økonomiske spørsmål og praktisk hjelp i forhold til å søke f.eks barnetrygd,

uføretrygd, bostøt te etc. Nav er også en viktig samarbeidspartner når

introduksjonsdeltakere skal over i arbeidspraksis.

4.11 Introduksjonstønad

Det er viktig at introduksjonsstønaden kommer i gang så raskt som mulig etter bosetting

og senest innen 8 uker. Introduksjonsstø nad utbetales etterskuddsvis når programmet

er igangsatt. Koordinator gjør vedtak på introduksjonsprogram med stønad, sender

innmeldingsskjema på introduksjonsstønad til lønningskontoret med informasjon om

programmets varighet, satser og første utbetalings dato. Koordinator er ansvarlig for

utregning av trekk for fravær og gir videre beskjed til lønningskontoret om eventuelle

trekk.

Introduks jonsstønaden utgjør 2G; PER 201 9 ; 1 6 6 43 . - per måned.

Introduksjonstønad belastes konto: 10891.2500.275

4.12 Ventes tønad

Koordinator må sørge for at de som bosettes får ventestønad fram til

introduksjonsprogrammet er iverksatt. Ventestønad gjøres som enkeltvedtak og
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belastes ansvarsområdet for bosetting og kvalifisering. Ventestønad gjøres etter

kommunalt, administra tivt vedtak. Med samme satser og regler som for sosialhjelp.

Utgifter til strøm og husleie dekkes av kommunen inntil utbetaling av

introduksjonsstønad er igangsatt. Belastes samme konto som ventestønad.

Ventestønad belastes konto: 14708.2500.245

Oppgav er Ansvar Frist

Samarbeid med NAV forøvrig Koordinator Løpende

Bistå å søke andre ytelser Nav Løpende

Beregne og fattevedtak på
ventestønad

Koordinator Fortløpende

Utbetale ventestønad Økonomikontoret Løpende

Iverksette introduksjonsstønad Koordinato r Løpende

Innsamling av fravær, innsending av
trekkmeldinger

Koordinator Den 1.hver måned

Utbetale introduksjonsstønad Lønningskontoret Den 12. hver mnd

Sjekke konteringslister for bosetting
og kvalifisering

Koordinator Den 1.hver måned

5. Mål

5.1 SWOT - analyse

S - strength (styrker)

W - weakness (svakheter/forbedringsområder)

O - opportunities (Muligheter)

T - Threats (Trusler/hindringer)

SWOT analysen er en samlet vurdering av styrker og svakheter i forhold til
bosettingsarbeidet internt i kommunen. Analysen er utarbeidet av fagteam for bosetting
og integrering, og tar også i betraktning eksterne muligheter for og trusler/hindringer
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for kommunens arbeid når det gjelder forhold som ligger utenfor
kommuneadministrasjonen.

Sterke sider (S) Forbed ringsområder (W)

In
te
rn
e

Tilgjengelig kompetanse
innad i kommunen

Vilje til samarbeid og
kompetanseheving

Løsningsorientert

Gode kommunale tilbud som
kan tilpasses de bosatte

Flyktningarbeidet er ikke
implementert i kommunen

Kostnadene i den enkelte enhet er
ikke estimert

Manglende kunnskap om
kulturforskjeller

Skolestrukturen

Språkopplæring

Mangler informasjonsmateriell på
flere språk

Muligheter (O) Hindringer (T)

Ek
st
er
n
e

Engasjerte lag, foreninger og
privatpersoner

Samarbeid med andre
nærliggende komm uner

Kommunale lokaler kan
benyttes til forskjellige
aktiviteter som: Det nye
biblioteket, skolekjøkken
Kjøllefjordskole

Bosettingsmønsteret i kommunen

Kollektivtilbudet

5.2 Målsetninger

5.2.1 Strategiske mål
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Det strategiske målet gir en overordnet retni ngslinje som ska l følges opp i planperioden
2019 - 2021 . Som en relativt uerfaren bosettingskommune er det viktig at mål og delmål
vurderes underveis, og at det utarbeides gode rutiner etter hvert som arbeidet med
bosettingen kommer i gang.

Målet for gjelde nde planperiode er:

Flyktninger som er bosatt i Lebesby komm une skal føle trygghet , tilhørighet og
være integrert /inkludert i løpet av en fem års periode.

5.2.2 Delmål

For å kunne vurdere måloppnåelsen av det strategiske målet er det fastsatt målbare
del mål. I denne planperioden er delmålene:

Kunnskap om arbeid med flyktninger skal økes blant de ansatte i
kommunen, blant frivillige organisasjoner, næringslivet og den øvrige
delen av befolkningen.
Flyktningarbeidet skal være organisert slik at det fremmer integreringen
i ulike faser – det første året, 2 - 3 år etter ankomst og 5 år etter ankomst.

Handlingsplanen viser hvordan delmålene skal følges opp i praksis med ulike tiltak,
hvem som har ansvaret for å gjennomføre tiltakene og hvordan effekten av tiltake ne skal
måles.

Strategisk mål:

Flyktninger som er bosatt i Lebesby kommune skal føle trygghet, tilhørighet og
være integrert/inkludert i løpet av en fem års periode.

Delmål:

Kunnskap om arbeid med flyktninger skal økes blant de ansatte i kommunen,
bl ant frivillige organisasjoner, næringslivet og den øvrige delen av

befolkningen.
Tiltak Tiltaks -

beskrivelse
Mål for tiltak Pris Frist Ansvar

A
1

Øke kunnskapen
omkring
traumeforståelse,
kultu rforskjeller,
utenforskap og
radikalisering

Arrangere
fagdager
lokalt hvor
både
fagfolk og
frivillige
er invitert

Forebygge
fremmesfrykt, øke
kunnskapen i
lokalsamfunnet og
forebygge
utenforskap

V
år
20
19

K
oo
rd
in
at
or
,

SL
T
-

ko
or
di
na
to
r,

po
lit
iO
pp
ve
ks
ts
j

ef
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A
2

Møter i fagteam for
bosetting og
integrering

Innkalle ti l
jevnlige
møter
internt i
kommunen
med de
enhetene
som blir
berørt av
ny
bosetting

Styrke
samarbeidet slik
at de bosatte med
flyktningbakgrunn
får en koordinert
tjeneste. Dele
erfaringer og lære
av hverandre.

Lø
pe
nd
e
ip
la
np
er
io
de
n

Fl
yk
tn
in
gk
oo
rd
in
at
or

A
3

Informere via
media

Gi god og
jevnlig info
ut til
befolkning
en via
tilgjengelig
e
informasjo
nskanaler.
Menighets
bladet, fb,
hjemmesid
e,
Finnmarke
n

Øke kunnskap,
forståelse og bidra
til økt
engasjement blant
kommunens
innbyggere.

Skape
tilhørighetsfølel se,
forebygge
fremmedfrykt og
bidra til at
lokalsamfunnet
føler at det lykkes
som et felles
«integrerings -
team» Lø

pe
nd
e
ip
la
np
er
io
de
n.

K
oo
rd
in
at
or

A
4

Invitere eksterne
aktører som har
kompetanse på
integrering
gjennom frivillige
lag og foreninger

Invi tere
aktører
som har
gode
erfaringer
på hvor
mye
frivillige
lag og
foreninger
har å si for
vellykket
integrering

Øke kunnskapen
om viktigheten av
det frivillige
arbeidet i en
integreringsfase.

Øke kunnskapen
hos lag og
foreninger. Se
muligheter og øke
eng asjementet for
å være med å
bidra i en
integreringsdugna
d. H

øs
t2
01
9

Fl
yk
tn
in
g
ko
or
di
na
to
r
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A
5

Møte med lokalt
næringsliv

Komme
raskt i
dialog med
lokalt
næringsliv.
Innvitere
til felles
informasjo
nsmøte.

Øke kunnskapen
og engasjementet
hos næringslive t.
Se viktigheten av
næringslivets rolle
i
integreringsproses
sen.

H
øs
t2
01
9

Fl
yk
tn
in
gk
oo
rd
in
at
or

A
6

Framsnakke det
lokale næringslivet
som åpner opp for
praksisplasser

Dra fram
aktører
som åpner
opp for
peraksispl
asser på en
positiv
måte via
media.

Fo rklare
hvilken
verdi dette
har.

Belønne de som er
med å bidrar i en
så viktig del ut av
integreringen/inkl
uderingen av
menensker med
vanskelig
bakgrunn.

Lø
pe
nd
e

K
oo
rd
in
at
or
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Strategisk mål:

Flyktninger som er bosatt i Lebesby kommune s kal føle trygghet, tilhørighet og
være integrert/inkludert i løpet av en fem års periode.

Delmål:

Bosettingsarbeidet skal være organisert slik at det fremmer integreringen.
Dette skal måles i forhold til følgende kriterier:

Flyktningarbeidet skal være or ganisert slik at det fremmer
integreringen i ulike faser – det første året, 2 - 3 år etter ankomst og 5 år
etter ankomst.

Tiltak Tiltaks -
beskrivelse

Mål for tiltak Pris Frist Ansvar

In
te
gr
er
in
gs
fa
se

B
1

Det skal utarbeides
en individuell plan
for hver enkel t
introdeltaker.
Planen skal
evalueres med
jevne mellomrom
og inneholde
målbare tiltak som
hjelper deltaker
nærmere målet.

Planen skal
utarbeides
med hver
enkelt
deltaker av
introprogr
ammet.

Legge til rette for
et kvalifiseringløp
basert på hvert
enkelt in divids
forutsetninger.

Fo
rt
lø
pe
nd
e

K
oo
rd
in
at
or

B
2

Introduksjonsprogr
ammet skal
iverksettes så raskt
som mulig

Voksenopp
læringen
må
kontaktes
før de som
skal
bosettes
kommer.

Introduksjonsprog
rammet skal
igangsettes innen
3 uker etter
bosetting.

Lø
pe
nd
e
ip
la
np
er
io
de
n

K
oo
rd
in
at
or
og
V
.O
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B
3

Barn og unge skal
få skoletilbud
umiddelbart.

Skole
kontaktes
før barna
bosettes.

Skolen forbereder
seg og planlegger i
forhold til nye
elevers oppstart i
skolen.

Lø
pe
nd
e
ip
la
np
er
io
de
n.

K
oo
rd
in
at
or
og
sk
ol
e

B
4

De bosatte skal få
bistand til å
komme i gang med
fritidsaktiviteter.

Det
avklares
hvilke
interesser
den
enkelte har
og aktuelle
lag/forenin
g
kontaktes.

De bosatte skal få
større kontaktflate
i sitt nye
lokalsamfunn.

Flere arenaer de
kan praktis ere
nytt språk på, og
en naturlig
fellesarena hvor
de får mulighet til
å føle tilhørighet.

Forebygge
utenforskap. Fo

rt
lø
pe
nd
e

Fl
yk
tn
in
g
ko
or
di
na
to
r

B
5

Barn under
skolepliktig alder
skal ha
barnehageplass.

Barnehage
kontaktes
før barna
bosettes.

Intr oduksjonsprog
rammet er en
fulltidsjobb å
regne, foreldre må
derfor ha plass til
sine barn i
barnehagen. Barna
lærer språket
raskere.

Fo
rt
lø
pe
nd
e

K
oo
rd
in
at
or
og
ba
rn
eh
ag
en
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B
6

De bosatte
forberedes
yrkeslivet gjennom
språk og
arbeidspraksis

Di alog med
arbeidspla
sser om
praksisplas
ser.

De som bosettes
skal raskest mulig
bli selvstendige
individer.
Arbeidsrettet
opplæring
gjennom
språkpraksisplass
er sikrer
deltakerne større
muligheter for å få
seg fast arbeid
senere.

De bosatte får
kjennskap til
norsk a rbeidsliv,
treffer nye
mennesker og får
de som ikke vet
hva de ønsker å
jobbe med er det
positivt med
forskjellig
arbeidsutprøving.

Fo
rt
lø
pe
nd
e

K
oo
rd
in
at
or
is
am
ar
be
id
m
ed
næ
ri
ng
sl
iv

B
7

Hver bosatte enhet
tildeles en
flyktningvenn

Det jobbes
kontinuerl i
g med å
finne
frivillige
som
ønsker å
være
ressurser i
nettverket
til
nybosatte .
Frivillige
som
melder seg
skriver
under på
taushetser
klæring.

Losene skal være
personer som
ønsker å være en
ressurs for ny
tilkomne
innbyggere med
flyktningbakgrunn
.

Lø
pe
nd
e

K
oo
rd
in
at
or
fo
r
bo
se
tt
in
gs
ar
be
id
et
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B
8

Det skal lages
naturlige lavterskel
møteplasser som
alle innbyggere i
kommunen kan
være med på.

Arrangere
internasjo
nal solfest,
«vær - så -
god -
dager»,
babytreff,
språkcafe,
spillekveld
er,
matkurs og
dugnader

Sk ape mest mulig
naturlige
treffpunkt,
forebygge
fremmedfrykt og
skape nye
relasjoner mellom
innbyggere i
kommunen.

Forebygge
utenforskap. Lø

pe
nd
e

K
oo
rd
in
at
or
,b
ib
lio
te
k,

vo
ks
en
op
pl
æ
ri
ng
,f
ri
vi
lli
ge
la
g

og
fo
re
ni
ng
er

Strategisk mål:

Flyktninger som bos ettes i Lebesby kommune skal tas i mot på en god og trygg
måte, samt være integrert i løpet av en fem års periode.

Delmål:

Bosettingsarbeidet skal være organisert slik at det fremmer integrering og
inkludering. Dette skal måles i forhold til følgende kri terier:

De bosatte skal etter 2 - 3 år være i arbeid eller utdanning.
Tiltak Tiltaks -

beskrivelse
Mål for tiltak Pris Frist Ansvar

C
1

Introduksjonordni
ngen videreføres
med arbeidsrettet
opplæring.

Godt
sammarbei
d mellom
V.O,
næringsliv,
NAV, og
BK -
tjenest en

Raskest mulig
kvalifisering mot
arbeid og videre
utdanning.

Fo
rt
lø
pe
nd
e

V
.O
,N
A
V
,B
K
,

N
Æ
R
IN
G
SL
IV

C
2

Arbeidspraksis og
andre tiltak som
forbereder for
videre opplæring
eller tilknytting til
arbeidslivet
gjennomføres.

Arbeidsgiv
ere
involveres
gjennom
invitasjon
til felles
møter,
kontakt
med den
enkelte
arbeidsgiv
er og
informasjo
n i media.

Arbeidsrettet
opplæring.

Fo
rt
lø
pe
nd
e
ip
la
np
er
io
de
n

K
oo
rd
in
at
or
og
N
av
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C
3

Videre skolegang
etter endt intro

Søke om
grunnskole
utdanning/
VGS

Utdanning med
formell
kompetanse, lette
mulighetene for å
få seg arbeid i
Norge, forebygge
barnefattigdom,
arbeidsledighet og
utenforskap. fo

rt
lø
pe
nd
e

K
oo
rd
in
at
or
/d
el
ta
ke
r

6 . Økonomi

Det utarbeides et eget budsjett for arbeidet med bosetting av flyktninger hvert år . Dette

v il gi informasjon om hvordan inntekter og utgifter skal fordeles mello m enhetene i

kommunen.

6 .1 Tilskudd

Integreringstilskudd i 2018 er:

Bosettingsår Sats

År 1 (201 8 ) 187 .000. - Voksne(det året de fyller 18)

187 .000. - Barn

237 .000. - Enslige voksne

187 .000. - Enslige mindreårige

År 2 (2019 ) 239 .000. -

År 3 (2020 ) 171 .000. -

År 4 (2021 ) 85.500 . -

År 5 (2022 ) 71.600 . -

Barnehagetilskudd 25.800 . - Engangstilskudd

Eldretilskudd 167.600 . - Engangstilskudd
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Videre kan det søkes om et særskilt tilskudd på kr. 190.800 . - for personer med kjente

funksjonshemninger og på et tilskudd på inntil kr. 1.235.000 . - i inntil 5 år ved bosetting

av personer med kjente og særlig alvorlig funksjonshemninger eller adferdsvansker.

I tillegg for kommunen tilskudd til opp læring i norsk og samfunnskunnskap. Tilskuddet

har to satser, en høy sats for personer fra Afrika, Asia, Oseania (unntatt Australia og New

Zealand), Øst - Europa, Sør - Amerika og Mellom - Amerika. Lav sats gjelder personer fra

Vest - Europa, Nord - Amerika, Austral ia og New Zealand.

Bakgrunnen for at man har to satser er at de som har morsmål som ligger nærmere
norsk og mestrer det latinske alfabetet, generelt lærer norsk raskere enn andre.

Tilskuddsår Lav sats Høy Sats

År 1 13.600 . - 31.900. -

År 2 24.100 . - 62.300 . -

År 3 15.000 . - 43.350 . -

6 .2 Kostnader

6 .2.1 Ansatte

Koordinator for bosettinge n er ansatt i en 100% stilling fram til juni 2018, deretter vil

stillingen kuttes 50 %. Dette er fordi kommunen per dags dato ikke venter nye

anmodning eller nye vedtak om ny e bosetting med det første. Behovet for koordinator

vil avta etterhvert som de bosatte blir mer selvstendige.

Likevel har kommunen en god del forpliktelser i forhold til oppfølging av personene som

er bosatt gjennom avtale med IMDi. Det er et stort arbei d å følge deltakere i program og

utarbeide og følge individuell plan. Imdi anbefaler at det maksimum er 20

introduksjonsdeltakere per programrådgiver. Lebesby har per i dag (november 2018)

12 introduksjonsdeltakere. Individuelle plan er bare en av de lovpå lagte oppgavene som

er lagt til stillingen som kooridinator.
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Kommunen har i løpet av sin første bosettingsrunde (2016 - 2017 - 2018) gått inn med

ekstra årsverk i barnehage, grunnskole og voksenopplæring. Disse styrkingene har vært

helt nødvendig for at kommu nen skulle klare sine oppgaver på en best mulig måte. Det

er spesielt de to første årene av nye bosettinger som krever ekstra ressurser. Det er

viktig med tidlig og god innsats for et best mulig grunnlag for å nå målene. Når det

bosettes mange mennesker på kort tid er det også nødvendig å ha miljøarbeidere

tilgjengelig.

6 .2.2 Etableringsutgifter

I forbindelse med bosettinger påløper det utgifter til selve etableringen. Utgiftene vil

variere etter hvem som bosettes. Viser til etableringskostnader per bosett ing i Lebesby

kommune.

6 .2.3 Introduksjonstønad

De bosatte mellom 18 - 55 år har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.

Introduksjonsstønad utgjør 2 x grunnbeløpet pr. år. Introduksjonsstønad utbetales som

lønn og det trekkes skatt.

Registrer ingsskjemaet for introduksjonsstønad omfatter utgifter kommunen

regnskapsmessig fører under funksjon 275 Introduksjonstønad og art 089. Det er kun

introduksjonstønad som skal registreres i skjema 11B.

6 .2.4 Tolk

Alle enhetene i kommunen som arbeider med f lyktninger skal ha mulighet til å benytte

tolk.

Lebesby kommune benytter seg av Noricom tolketjeneste og selv om det er en betydelig

kostnad knyttet til denne tjenesten, så er det viktig at informasjon som har betydning for

de bosatte blir lagt fram på et språk de kan forstå. Dette er for at rettsikkerhet og

likeverdige tjenester også gjelder våre nyinnflyttede innbyggere.
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6 .2.5 Økonomisk hjelp

Flyktningene skal selv betale sine løpende utgifter når de mottar introduksjonsstønaden.

De kan ha behov for supplerende sosialhjelp og dette kan de søke om på samme måte

som andre. Undersøkelser viser at utgiftene til sosialhjelp øker noe i år 6 og 7 etter

bosetting, dvs de to første årene etter at det ikke gis integreringstilskudd til kommunen.

7 . Bosetting et ter 3 - års perioden

Kommunen har i løpet av sin første bosettingsrunde bygd opp et relativt godt mottaks -

og integreringsapparat hvor alle instanser er involvert og fått økt kompetanse omkring

flyktningfeltet .

Arbeidet med integreringen går framover og me nneskene som er kommet føler trygghet.

Selv om det fortsatt gjenstår en god del arbeid igjen for å nå alle målene, så er kursen

satt og viljen for å komme dit stor. Vi drar i samme retning; grunnskolen,

voksenoplæringen, barnehagen, helse, teknisk og kultu retaten jobber alle sammen for at

våre nye innbyggere skal lykkes og få det bra på sitt nye hjemsted.

Bosetting av flyktninger vil fortsette å være oppgaver lagt til kommuner i Norge. Men

det er kommunene selv som vedtar om de skal bosette eller ikke.

Be folkningsgrafen fra SSB viser utfall for fremtidig innbyggertall basert på hvor stor

innvandring vi har. Kommunen er avhengig av innvandring for å opprettholde et stabilt

eller økende innbyggertall.
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8 . Avslutning

Vi snakker ofte om «vellykket integrerin g». Lebesby kommune har som mål at

mennesker skal finne seg til rette i lokalsamfunnet, bli selvstendige individer og være

nye ressurser. Dette skjer ikke om vi glemmer det viktigste av alt; inkluderingen.

Gjennom inkludering vil kommunen i lag kunne nå di sse målene med mye bedre

suksessfaktor enn om vi bare satser på «integrering».

Kommunen påtar seg et stort ansvar ved å bosette mennesker med flyktningbakgrunn.

Kommunen kan ikke velge hvem som skal få komme, og kan heller ikke vite hvilke

utfordringer so m følger med.

Men det vi vet er at det framover vil være ekstra viktig å jobbe forebyggende mot

utenforskap. Dette gjør vi gjør vi best med inkludering og forebygging mot

barnefattigdom. Det er alltid mennesker, ikke bare kulturer som møtes.

Kilder:

- https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv - a - 117 -- statlige - veiledende -
retningslinjer - for - okonomisk - ston ad - for - 2018/id2582510/

- https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003 - 07 - 04 - 80
- https://www.regjeringen.no/no /dokumenter/meld. - st. - 30 - 20152016/id2499847/
- http://kriminalitetsforebygging.no/wp - content/uploads/2018/11/Regjeringens -

integrerin gsstrategi - 2019 - 2022.pdf
- https://www.imdi.no/tall - og - statistikk/steder/K2022/befolkning/befolkning_opprinnelsesland
- https://www.imdi.no/tall - og - statistikk/steder/K2022/befolkning/befolkning_opprinnelsesland
- https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere - flyktninger - og - familiegjenforente

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-a-117--statlige-veiledende-retningslinjer-for-okonomisk-stonad-for-2018/id2582510/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rundskriv-a-117--statlige-veiledende-retningslinjer-for-okonomisk-stonad-for-2018/id2582510/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-30-20152016/id2499847/
http://kriminalitetsforebygging.no/wp-content/uploads/2018/11/Regjeringens-integreringsstrategi-2019-2022.pdf
http://kriminalitetsforebygging.no/wp-content/uploads/2018/11/Regjeringens-integreringsstrategi-2019-2022.pdf
https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K2022/befolkning/befolkning_opprinnelsesland
https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K2022/befolkning/befolkning_opprinnelsesland
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/asylsokere-flyktninger-og-familiegjenforente
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- https://www.regjeringen .no/no/tema/innvandring/kd/Verkemiddel - i -
integreringsarbeidet/opplaring - i - norsk/id2343471/

- https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fra - utenforskap - til - ny - sjanse/id 2476577/
- https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/id2001759/

https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/kd/Verkemiddel-i-integreringsarbeidet/opplaring-i-norsk/id2343471/
https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/kd/Verkemiddel-i-integreringsarbeidet/opplaring-i-norsk/id2343471/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fra-utenforskap-til-ny-sjanse/id2476577/
https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/id2001759/

