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Flyktningetjenestens plassering i organisasjonen 

Kommunestyret

Kommunedirektør

Sektor for oppvekst 
og kultur

Sektor for helse og 
omsorg

NAV
Distriktmedisinsk 

senter

Sektor for drift og 
utvikling

Voksenopplæring og 
flyktningetjeneste

4 skoler 4 barnehager

Forebyggende enhet 

•PPT

•Helsestasjon

•Åpen barnehage

•Ungdomskontakt

•Barnevern

•Kultur



Nordreisa flyktningetjeneste

Virksomhetsleder voksenopplæring og 
flyktningetjeneste - Stein Johnsen 

Flyktningkonsulent Britt Irene 
Storslett

Miljøarbeider 
Geir Tomasjord 
100%

Miljøarbeider 
Jacob Habtu 
40% +30% 
barnevernet

Helsesykepleier 
Kitty Bøyum 20%



Virksomhetens oppgaver og målgruppe

 Voksenopplæringa - samfunnskunnskap og 
norskopplæring til fremmedspråklige. Dette 
gjelder ikke bare flyktninger, men alle 
fremmedspråklige bosatt i kommunen.

 Flyktningetjenestens primæroppgave er arbeid 
med flyktninger. Ansvar for bosetting, 
introduksjonsprogram, integrerende tiltak og 
tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.



Noen av våre samarbeidspartnere

 NAV

 Røde Kors

 Privat næringsliv – språkpraksisplasser

 Kommunale språkpraksisplasser 

 Skoler- barnehager

 NYBO

 Idrettslaget

 Nordreisa sokn

 Tann og helsetjenesten

 Skjervøy flyktningetjeneste

 Andre………..



Målsetting

 Introduksjonslovens (2003) formål:

«å styrke nyankomne innvandreres mulighet for 
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres 

økonomiske selvstendighet» 

 Nordreisa kommunes helhetlige plan for bosetting og integrering (2016-
2019) visjon:

«flyktninger som er bosatt i kommunen, skal være en 
ressurs for kommunen» 



Introduksjonsprogram

 Nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente

 Behov for grunnleggende kvalifisering

 Målet - lære norsk og komme raskt ut i arbeid eller 
utdanning

 Norskopplæring og språkpraksis, lønna arbeid, 
grunnskole, andre tiltak f.eks kurs i regi av NAV, 

fritidsaktiviteter, andre aktiviteter



Introduksjonsprogram

 Fulltid: 7,5 t pr dag og 5 uker ferie

 Gjelder for flyktninger mellom 18 og 55år

 Varighet inntil to år - kan forlenges ett år , 

nødvendig for og nå målet i IP

 Mål: Jobb eller videre utdanning



Introduksjonsstønad – satser pr. 01.01.20

* stønaden utgjør 2G

* 1G= 101 351,-

Over 25 år Under 25 år

Pr. år 202 702,- 135 135,-

Pr. mnd 16 892,- 11 261,-

Pr. dag 563,- 375,-

Pr. time 109,6 73,-



Eksempel på husholdning

 Enslig mor med tre barn – alle barn er i skolealder+ sønn over 18 år med 
intro-stønad.

Introstønad kr 14 000,- Husleie 11 080

Barnetrygd           3162,- Strøm    1050,-

Bostøtte               3800,- Tv/inte 998,-

Bidrag                  4300,- Mobil       450,-

=  25 262,- =    13 578,-

Mor og tre barn skal leve på 11 714,- når alt er betalt.

Sønn over 18 år  har 5200,- igjen når han har betalt mor 4300,-

Mor og tre barn har 2928, pr pers til mat og klær i mnd. 



Satsene for livsopphold er fastsatt av Barne-

og likestillingsdepartementet:



Mot og tre barn skulle hatt 21 063, -

Men de har  11 714,-

Det betyr…………… supplering fra NAV!!





Budsjett flyktningetjenesten

 Ca 7.3 mill + VO 2,155 mill( 828 198,- )

Lønnsutgifter fl.tjenesten + intro.stønad =ca 5.8 mill

ca 1.5 mill til andre utgifter.

 Transport

 Tolketjenester

 Utgif. før intro- deltagelse

 Utg –språkpraksisplasser

 Andre utgifter

 Flyktningetjenesten (supplerende sosialhjelp?? )



Integreringstilskudd 2019 – 28,3mill



Forskningsrapport – nasjonalt 

kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 Opp mot 90 prosent av syriske flyktninger har opplevd å være i livsfare i tiden før 

eller under flukten. Det kommer frem denne landsomfattende flyktningestudien om 

psykisk helse og livskvalitet blant syriske flyktninger i Norge.

Den vanligste formen for stressbelastninger flyktningene opplevde ofte eller veldig ofte 

etter ankomst var tristhet over å ikke være gjenforent med familiemedlemmer (51,3 

prosent).

Nesten like mange (43,7 prosent) opplevde frustrasjon over å ikke kunne bruke 

kompetansen sin. 

De forholdene som var sterkest assosiert med psykisk helse, var likevel stressfaktorer 

knyttet til økonomi (10,5 prosent) og en følelse av manglende respekt (5,1 prosent).

https://www.nkvts.no/rapport/mental-health-and-quality-of-life-among-refugees-

from-syria-after-forced-migration-to-norway-main-findings-from-the-refuge-study/

https://www.nkvts.no/rapport/mental-health-and-quality-of-life-among-refugees-from-syria-after-forced-migration-to-norway-main-findings-from-the-refuge-study/


Integreringsloven 1.1.2021

 Skal bidra til mer målrettet kvalifisering 

 Introduksjonsprogrammets varighet skal differensieres

 Flere skal kunne gjennomføre videregående opplæring innenfor 

rammene av programmet

 Krav-antall timer opplæring (550t), erstattes med et krav om 

minimumsnivå i norsk (A2-B1)

 Regulere fylkeskommunens ansvar på integreringsfeltet

 Krav om at kommunens opplæring og tjenester skal være 

forsvarlige - dårlig jobb med integrering – får ikke bosette

 Kompetansekrav for lærere – norsk 2.andrespråk



Nye krav til kommunen

Foreldreveiledning

✓ Veiledning i gruppe – 8 til 12 

veiledningsmøter på 

minimum 1 time hver

✓ Individuell veiledning – 5 til 8 

samtaler på minimum 45 min. 

hver

✓ Skal være sertifisert veileder

Livsmestring

✓ Obligatorisk innhold –

minstekrav forankret i forskrift

Temaer: 

✓ Migrasjon, helse og mangfold –

skal tilbys minimum 10 timer

✓ Karrierekompetanse – minimum 

15 timer veiledning – skal 

utføres av veileder med 

undervisnings- eller 

veilederkompetanse



Flyktninger som ressurs

 Økonomi- økt folketall – overføringer pr innbygger

 Store barnefamilier- arbeidsplasser

 Arbeidskraft – andel som jobber i helsevesenet

 Kompetanse- er dette en ressurs for oss ?

 Språkressurs for kommunen ? 



Hva må til for å oppfylle visjonen
«flyktninger som er bosatt i kommunen, skal være en 

ressurs for kommunen» 

?????
 Kvalifiseringsprogram av topp kvalitet        nok ressurser på VO, gode 

språkpraksisplasser, godt integreringsarbeid

 INTEGRERING = JOBB/utdanning etter endt program

 Hjelp til å anskaffe egen bolig 

 Samlingssted for personer med annen religiøs tilknytning

 Hindre fraflytting

 Nordreisa kommune MÅ forplikte seg til å ha tilgjengelige språkpraksisplasser 

innenfor de forskjellige sektorene – alle må bidra i kvalifisering arbeidet

Utnytte Fl.tjenestens ressurser på en bedre måte



Antall flyttinger - 2019 - Nordreisa



Utfordringer

 Språkpraksisplasser som er relevant- øke motivasjon

 Få arbeidsplasser – stor konkurranse 

 Boligsosialt arbeid – bo-trening 

Boligsosialt arbeid omfatter alt fra å framskaffe boliger til å øke den 
enkeltes forutsetning for å mestre en bo - og livssituasjon (nav)

 Standard på boliger – mangel på boliger – mulighet til å kjøpe egen 

bolig

 Høy husleie

 Dårlig økonomi blant intro-deltagerne



 START 

 Økonomi

 Integreringstiltak

Fullt fokus på norskopplæring
Kvalifisert til 

aktiv deltagelse 

i samfunnet



Oppfordring til kommunens politikere

 Integreringsarbeid består av 

mange elementer- for å lykkes må 

vi jobbe sammen.

 ALLE må bidra mer 

 Kommunen MÅ åpne opp sektorene 

slik at våre deltagere får innpass 

og kan vise hvilke ressurser de har 

med seg.


