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1.0 Hensikten med planen 

 

Handlingsplan integrering for Flekkefjord kommune er en delplan til Kommuneplanens samfunnsdel 

og helse og omsorgsplan 2020 «Deltakelse og mestring». Handlingsplan integrering tar utgangspunkt 

i de mål som fremgår av kommuneplanens samfunnsdel, herunder målet om å være en attraktiv 

kommune for bosetting og næringsliv, slik at vi når 10 000 innbyggere i 2025. 

Handlingsplan integrering beskriver status for dagens bosetting, opplæring og integrering av 

flyktninger. Handlingsplan integrering er i hovedsak en plan for integrering av flyktninger og 

familiegjenforente, men inneholder også informasjon om, og tiltak rettet mot integrering og 

inkludering av asylsøkere og arbeidsinnvandrere. 

Dette er en plan som hovedsakelig omhandler tiltak i de 2-5 årene man anser for 

integreringsperioden. Planen omhandler tema som: 

- Utdanning og kvalifisering 

- Arbeid og aktivitet 

- Migrasjonshelse 

- Familie og barn 

- Frivillighet og frivillige organisasjoner 

- Bosetting og bolig 

Hensikten med handlingsplan integrering er således å lage langsiktige og konkrete strategier for 

integreringsarbeidet i Flekkefjord kommune. Handlingsplan integrering skal gi innspill til arbeidet 

med investeringsbudsjettet for kommunen i perioden og skal derfor behandles politisk og revideres 

jevnlig.   

Innvandring har bidratt til at samfunnet har blitt mer mangfoldig, noe som både gir utfordringer og 

muligheter for en kommune. Handlingsplan integrering skal bidra til at Flekkefjord kommune i størst 

mulig grad kan utnytte de mulighetene innvandring gir og de ressursene den enkelte som bosetter 

seg i Norge utgjør. Handlingsplanen peker samtidig på utfordringer knyttet til integrering og foreslår 

tiltak for å sikre en best mulig integrering.   
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1.1. Definisjoner 
 

1.1.1 Innvandrer 

I Norge brukes begrepet innvandrer som fellesbetegnelse på personer med utenlandsk bakgrunn, 

uavhengig av årsaken til innvandringen. I offentlig statistikk er innvandrere definert som personer 

som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og som på et tidspunkt har innvandret til Norge.1 

Både flyktninger, asylsøkere og arbeidsinnvandrere omfattes av begrepet innvandrer. 

1.1.2 Flyktning: 

Flyktninger, er ifølge FNs flyktningekonvensjon «enhver person som befinner seg utenfor det land 

han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, 

nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe». FNs konvensjon om 

flyktningenes rettigheter fra 1951 med tillegg av 1967, art 1. A. 

Flyktningbegrepet omfatter i juridisk forstand tre grupper: 

 overføringsflyktninger, også kalt kvoteflyktninger, som har fått innvilget beskyttelse etter 
utlendingsloven § 35,  

 asylsøkere som har fått innvilget beskyttelse (asyl) etter utlendingsloven § 28 første ledd 
bokstav a) siden de oppfyller vilkårene i flyktningedefinisjonen art 1 A for å få status som 
flyktning, og 

 asylsøkere som har fått innvilget beskyttelse (asyl) etter utlendingsloven § 28 første ledd 
bokstav b) siden de har krav på vern mot utsendelse etter prinsippet om non refoulement i 
flyktningekonvensjonen art. 33.2 
 

1.1.3 Asylsøker: 

En asylsøker er en som søker politisk asyl, noe som innebærer å bli anerkjent som flyktning. Dersom 

asylsøkeren ikke oppnår dette, kan han/hun få innvilget oppholdstillatelse på humanitært grunnlag3 

 

1.1.4 Arbeidsinnvandring 

Arbeidsinnvandring, også kalt arbeidskraftinnvandring eller arbeidsmigrasjon, vil si innvandring som 

er knyttet til et arbeidsforhold. Det betegner i vid forstand at utlendinger kommer til et land for å 

jobbe og bo der i kortere eller lengre tid.4 

1.1.5 Familiegjenforening: 

Familiegjenforening innebærer at en person som bor i Norge - enten som norsk statsborger eller med 

oppholdstillatelse eller oppholdsrett - kan gjenforenes med familien sin som oppholder seg i et annet 

land. De som kommer til Norge på et slikt grunnlag kan søke om oppholdstillatelse etter reglene i 

utlendingsloven kap. 6. Dersom vedkommende som bor i Norge er EØS-borger kan det søkes om 

                                                           
1 Hentet 2.8.2014 fra http://snl.no/innvandring  
2 Hentet 2.8.2014 fra http://snl.no/flyktninger 
3 Hentet 2.8.2014 fra http://snl.no/innvandring  
4 Hentet 2.8.2014 fra http://snl.no/arbeidsinnvandring  

http://snl.no/flyktningekonvensjonen
http://snl.no/
http://snl.no/innvandring
http://snl.no/flyktninger
http://snl.no/innvandring
http://snl.no/arbeidsinnvandring
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oppholdsrett for familiemedlemmet etter reglene i kap. 13. Også personer som er i Norge som 

flyktninger har rett til å søke gjenforening med familien sin i hjemlandet5 

 

1.2 Hvorfor lage en handlingsplan integrering? 
 Fordi en god integreringsstrategi vil kunne bidra til en mer helhetlig og koordinert integrering 

av flyktninger og innvandrere til Flekkefjord 

 Fordi innvandrere og flyktninger utgjør en ressurs for lokalsamfunnet  

 Fordi alle innbyggerne i Flekkefjord skal oppleve å bli møtt med respekt og oppleve 
deltakelse og mestring 

 Fordi Flekkefjord kommune skal føre en bevisst og inkluderende bærekraftig 
integreringspolitikk 

 

1.3 Målsetninger 
Målene for integreringsarbeidet i Flekkefjord kommuner er: 

 Alle innvandrere som bosetter seg i Flekkefjord skal oppleve en helhetlig og koordinert 
tjeneste som møter den enkelte med respekt og som er tydelig med hensyn til rettigheter og 
plikter. 

 Alle innvandrere som bosetter seg i Flekkefjord har et selvstendig ansvar for å la seg 
integrere. Tiltak skal underbygge et slikt ansvar.  

 Barn og unge skal få mulighet til sosial inkludering og deltakelse gjennom et godt skole- og 
barnehagetilbud som har fokus på tidlig kartlegging og innsats for å sikre den enkeltes 
språkferdigheter og læringsutbytte.  

 Flyktninger som bosettes i Flekkefjord, skal så raskt som mulig og innen 5 år bli økonomisk 
selvstendige.  

 Sikre et fleksibelt og godt tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for alle med rett 
og plikt.   

 Introduksjonsordningen skal videreutvikles med tanke på mulighet for økt individuell 
tilrettelegging med tilbud om basisfag fra grunnskole, enkelte fag fra videregående og 
mulighet for språk og arbeidspraksis.  

 Øke kvinners mulighet for kvalifisering og deres deltakelse i arbeidslivet. 

 Barn av innvandrere skal ikke ha dårligere levekår enn innbyggerne i resten av befolkningen 

 Å ha en helsetjeneste som har høy kompetanse om migrasjonshelse og traumer 

 Alle som har behov for bruk av tolk skal sikres dette.  

 Samarbeide med frivillige lag og foreninger for å legge til rette for at så mange som mulig 
skal kunne delta i fritidsaktiviteter på lik linje med andre. 

 Flyktninger som bosettes i Flekkefjord, skal så raskt som mulig bli aktive deltakere i 
lokalsamfunnet  

 En boligforvaltning som sikrer tilgang på nok boliger til nyankomne flyktninger 

 De som har behov for det skal få rask og tilstrekkelig boveiledning 

 Flykninger som bosetter seg i Flekkefjord så raskt som mulig innen de første 3 år får bistand 
til å skaffe seg sin egen bolig, enten via privat leie/kjøp, eller gjennom leie for å eie 
ordningen. 

 

                                                           
5 Hentet 2.8 2014 fra http://snl.no/familiegjenforening  

http://snl.no/familiegjenforening
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1.4 Målgruppe 
Målgruppen for handlingsplan integrering omfatter flyktninger og familiegjenforente, samt andre 

innvandrere som bor i Flekkefjord kommune som har rett på tiltak mht. lov om integrering, samt rett 

og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap.  

 

1.5 Sentrale dokumenter 
 St. Meld. nr. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk   

 NOU 2010 Mangfold og mestring 

 NOU 2011:15 Rom for alle 
 

1.6 Sentralt regelverk  
 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

(introduksjonsloven). 
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2.0 Bakgrunn  
I følge St. Meld. nr. 6 (2012 – 2013) En helhetlig integreringspolitikk lever det i dag mennesker med 
bakgrunn fra 219 land i Norge. Det bor innvandrere i alle landets kommuner. Innvandrere og barna 
deres utgjør over 13 % av befolkningen.  Halvparten er fra et land i Europa. Den største gruppen 
innvandrere er fra Polen.  
 
I 2011 ble det registrert 79 500 innvandringer og 32 500 utvandringer hhv. til og fra Norge. Dette 
utgjør en nettoinnvandring på 47 000. 64 % av innvandringen bestod av personer fra EU-land, flest 
fra Polen, Sverige, Tyskland og Litauen. Deretter kommer innvandrere fra Irak, Somalia og Pakistan. 6 
 
Bildet nedenfor er hentet fra ssb.no og viser at det i Norge per januar 2016 bodde 5,2 millioner 
mennesker og at 848 100 av disse er innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre (totalt 
16,3 % av hele befolkningen). 55% av alle innvandrere i Norge i 2016 er fra Europa, 28 % fra Asia og 
12 % fra Afrika. De 3 landene det er flest innvandrere fra i Norge er Polen, Litauen og Sverige. De 
fleste som har innvandret til Norge etter 1989 kommer som familiegjenforening/ekteskap eller som 
arbeidsinnvandrere.  

Figur 1  

 
 
I følge SSB7 innvandret 54 400 personer med ikke-nordisk statsborgerskap til Norge i 2013. Det er 2 
200 færre enn i 2012, som var et rekordår. Arbeidsinnvandringen gikk mest ned, men arbeid var 
fortsatt den vanligste innvandringsgrunnen. 43 prosent av alle ikke-nordiske statsborgere som 
innvandret i løpet av 2013, hadde arbeid som innvandringsgrunn. En tredjedel kom på grunn av 

                                                           
6 St.Meld. nr. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk, s.13 
7 Hentet fra http://ssb.no/befolkning/statistikker/innvgrunn 3.1.2015 

http://ssb.no/befolkning/statistikker/innvgrunn
https://www.ssb.no/_image/224858/label/
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familiegjenforening eller ekteskap, mens 13 og 11 prosent kom på grunn av flukt respektive 
utdanning. 

Figur  2. Innvandring etter innvandringsgrunn, 1990-2015 (kilde SSB) 

 

Regjeringen har i sin stortingsmelding nr. 6 (2012 – 2013) En helhetlig integreringspolitikk et mål om 

at alle som bor i Norge får brukt sine ressurser og deltar i fellesskapet.   

Mange innvandrere kommer til Norge med høy kompetanse, mens andre har lite eller ingen 

utdanning. Rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjelder personer mellom 16 

og 55 år som har fått oppholdstillatelse som gir grunnlag for permanent oppholdstillatelse. Personer 

mellom 55 og 67 år har rett, men ikke plikt. Formålet er å styrke nyankomne flyktningers mulighet til 

å delta i yrkes- og arbeidslivet. Introduksjonsordningen gjelder flyktninger og deres 

familiemedlemmer mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering. Deltakere 

mottar introduksjonsstønad som tilsvarer to ganger folketrygdens grunnbeløp. 

Arbeid er nøkkelen til deltakelse og økonomisk selvstendighet. God norskopplæring og mer målrettet 

kvalifisering til arbeidsmarkedet er viktige satsningsområder.  Særlig kvinner fra noen land står oftere 

utenfor arbeidslivet.  Mange innvandrere er overkvalifisert for jobben de har.   

Barn og unge med innvandrer bakgrunn skal få likeverdig, tilpasset opplæring i barnehage og skole 

slik at de får muligheter til å delta på ulike samfunnsarenaer. Elever med innvandringsbakgrunn har 

samlet sett dårligere skoleresultater, men det er store variasjoner mellom ulike grupper. Det 

forventes derfor at innvandrerfamiliene tar imot barnehageplass for å sikre at minoritet språklige 

barn får muligheten til å delta i sosiale fellesskap. Dette vil være viktig for at de skal etablere 

vennskap og for videre utvikling og læring, ikke minst med tanke på språktrening før grunnskolestart.  

For skolene er det utfordrende å ta imot nye elever som kommer til Norge å sikre at de lærer norsk 

og klarer å følge opplæringen på sitt alderstrinn. For å sikre best mulig læringsutbytte er det viktig 

med tidlig innsats for hver enkelt elev. Også barn som er asylsøkere har rett til skolegang.  
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Det er store forskjeller i levekår og helse i Norge i dag. Disse forskjellene skyldes i hovedsak 

forskjeller i utdannings- og inntektsnivå i ulike befolkningsgrupper. Innvandrere er overrepresentert i 

gruppen med lav utdanning og inntekt.   Innvandrere og flyktninger kan lide av traumer fra krig og 

flukt, noe som krever kompetanse i mottaksapparatet for å håndtere. Bruk av tolk er krevende, men 

viktig for å sikre likeverdige helsetjenester. Mange flyktninger og innvandrere har lav sosioøkonomisk 

status og har derfor en større risiko for å få enkelte helseutfordringer.  

En del flyktninger og innvandrere kommer fra kulturer hvor man har et annet syn på både kvinners 

plass i arbeidsmarkedet og barneoppdragelse, enn hva som er gjeldende i det norske samfunn. 38 % 

av gifte innvandrerkvinner mellom 16 og 34 år som har barn er verken i arbeid eller utdanning, mot 

8,5 % av befolkningen for øvrig. Blant innvandrere fra Afrika, Asia og Latin Amerika som har rett på 

kontantstøtte mottok 48 % kontantstøtte i 2010, mot 22 % i befolkningen totalt.  

Frivillige lag og foreninger er viktige aktører i integrering av nye innbyggere.  Barn av foreldre som 

ikke behersker norsk eller kommer inn på arbeidsmarkedet kan ha særlige utfordringer med tanke på 

deltakelse i aktiviteter. Blant barn og unge som lever i familier med vedvarende lavinntekt er barn og 

unge med innvandrerbakgrunn overrepresentert.  Jenter med innvandrerbakgrunn er mindre aktive i 

organisert idrett enn jenter uten innvandrerbakgrunn. 

Innvandrere og flyktninger er overrepresentert blant dem som er i en vanskelig situasjon på 

boligmarkedet.  Noen kommer direkte fra flyktningeleirer og har kanskje aldri bodd i hus før eller 

brukt en elektrisk ovn og har ingen kjennskap til søppelhåndtering og ventilasjon. Målet er at så 

mange som mulig på sikt vil kunne bli i stand til å eie eller leie egen bolig.  

 

2.1 Innvandring i Flekkefjord  
Antall innvandrere i Norge økte fra 593 326 per 1.1.2013 til 698 550 per 1.1.2016.  Antall innvandrere 

i Flekkefjord økte fra 871 i 2013 til 987 per 1.1.2016.  Innvandrere utgjør 10,85 % av befolkningen i 

Flekkefjord mot 13,4 % av befolkningen i Norge. Barn som er født i Norge av innvandrerforeldre 

utgjør nasjonalt 149 600 personer (2,9 %) per 1.1.2016 og 149 personer (1,6 %) i Flekkefjord 

Figur 3 Innvandrere i prosent av befolkningen 

 

 

16,4
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Tabell 1: Andelen innvandrere 1999-2016 i Flekkefjord 

    1990 2000 2010 2016 

Menn Europa unntatt Tyrkia 44 128 302 400 

  Afrika 0 4 18 57 

  Asia med Tyrkia 31 34 77 111 

  Nord-Amerika 19 17 12 10 

  

Sør- og Mellom-

Amerika 0 0 3 10 

  Oseania 0 3 4 3 

  Totalt menn 94 186 416 591 

Kvinner Europa unntatt Tyrkia 59 143 277 345 

  Afrika 4 8 21 36 

  Asia med Tyrkia 27 38 91 137 

  Nord-Amerika 36 26 18 13 

  

Sør- og Mellom-

Amerika 0 4 9 14 

  Oseania 3 0 0 0 

  Totalt kvinner 129 219 416 545 

Totalt   223 405 832 1136 

 

Antall innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har økt fra 223 personer i 1990 til 1136 

personer i 2016. De fleste er fra Europa uten Tyrkia, men de siste årene har det blitt flere fra Afrika 

og Asia med Tyrkia.  perioden 1990 til 2016. Det er omtrent like mange menn som kvinner.  

Tabell 2: Innvandrergrupper i Lister kommuner per 1. januar 2016. 

 

Farsund 2016 Flekkefjord 2016 Lyngdal 2016 Kvinesdal 2016 

  antall  andel   antall  andel   antall  andel   antall  andel 

Tyskland 118 1,22 Polen 176 1,93 Romania 198 2,33 Eritrea 68 1,14 

Eritrea 70 0,72 Tyskland 138 1,52 Bosnia-Hercegovina 95 1,12 Tyskland 60 1 

USA 67 0,69 Bosnia-Hercegovina 64 0,7 Tyskland 95 1,12 Myanmar 47 0,79 

Litauen 49 0,5 Eritrea 51 0,56 Afghanistan 63 0,74 Polen 44 0,74 

Syria 43 0,44 Danmark 48 0,53 Russland 62 0,73 Nederland 36 0,6 

Bosnia-Hercegovina 41 0,42 Thailand 48 0,53 Eritrea 47 0,55 Afghanistan 35 0,59 

Polen 40 0,41 Sri Lanka 45 0,49 Syria 46 0,54 Bosnia-Hercegovina 27 0,45 

Danmark 38 0,39 Kroatia 42 0,46 Kosovo 42 0,49 Danmark 25 0,42 

Russland 37 0,38 Syria 41 0,45 Polen 38 0,45 Thailand 23 0,38 

Somalia 37 0,38 Myanmar 37 0,41 Danmark 36 0,42 USA 23 0,38 

Afghanistan 36 0,37 Litauen 32 0,35 Filippinene 33 0,39 Syria 22 0,37 

Thailand 36 0,37 Serbia 32 0,35 Somalia 32 0,38 Kroatia 21 0,35 

Sverige 34 0,35 Storbritannia 29 0,32 Kroatia 30 0,35 Romania 20 0,33 

Irak 24 0,25 Nederland 26 0,29 Irak 28 0,33 Sudan 17 0,28 

Kroatia 22 0,23 Romania 26 0,29 USA 27 0,32 Somalia 13 0,22 
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I Flekkefjord er det størst andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Polen, 

Tyskland og Bosnia-Hercegovina. Polakkene er i hovedsak arbeidsinnvandrer til industrien, mens 

mange av tyskerne har arbeidsinnvandret til jobber i helsesektoren og bygge bransjen. Eritrea og 

Syria er de to landene hvor det har kommet flest flyktninger fra de siste årene.   

Figur 4 innvandrere etter innvandringsgrunn 

 

Ser man på årsakene til at personer fra andre land er bosatt i Flekkefjord per 1.1.2016, er dette som 

følger: 245 av 986 innvandringer (ca. 25 %) arbeid, 294 (ca. 30 %) flukt, 282 (ca. 28 %) 

familie/ekteskap, 20 personer innvandret til Flekkefjord for å ta utdanning og 145 personer 

innvandret av ukjent årsak.  

 

  

Flekkefjord kommune har hatt en betydelig økning i andelen flytkninger som bosettes. Mens de son 

ble bosatt i 2012 utgjorde 0,7 promille av innbyggertallet i Flekkefjord økte dette til 6,4 promille i 

2016. 
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Tabell 2 Flyktninger bosatt i Flekkefjord i perioden 2008-2016  
200
8 

200
9 

201
0 

2011 201
2 

201
3 

2014 2015 2016 

Voksne 2 6 9 8 4 9 15 44 34 

Barn 3 1 6 7 2 3 6 11 17 

Enslig mindreårig 
 

4 
     

3 4 

Familiegjenforent 
voksen 

 
  

1 
  

1 1 4 

Familiegjenforent barn 
   

4 
  

6 6 12 

Totalt 5 11 15 20 6 12 28  65 71 

 

Antallet flyktninger har økt betydelig de siste årene, dette har vært en villet politisk prioritering og 

det er bygd opp ett godt apparat knyttet til bosetting, utdanning og integrering.  

Bystyret vedtok 15.12.2016 å bosette 40 flyktninger i 2017, hvorav 5 enslige mindreårige. Vedtaket 

var i tråd men anmodning fra IMDI. Årsaken til at anmodningen er lavere enn tidligere år er at 

antallet asylsøknader til Norge har gått kraftig tilbake.   
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3.0 Kommunens ansvar  
Flyktninger, arbeidsinnvandrere og familiegjenforente er innbyggere i Flekkefjord kommune og 

omfattes av det ordinære tjenestetilbudet som reguleres av nasjonale lover og regler, samt 

kommunale planer.  Asylsøkere har også enkelte rettigheter som kommunen har ansvar for å ivareta. 

3.1 Introduksjonsprogram  
Kommunen har i følge introduksjonsloven § 3 ansvar for introduksjonsprogram til nyankomne 

flyktninger som er bosatt i kommunen. 

Formålet med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i 

arbeidsliv og i samfunnet, samt å gi dem økonomisk selvstendighet. 

De kommunale oppgavene knyttet til tilrettelegging av introduksjonsprogrammet er: 

 Kartlegging av kompetanse 

 Utarbeiding av individuelle planer 

 Programoppfølgning 

 Utstedelse av deltakerbevis 

 Utbetaling av introduksjonsstønad 

 Registrere opplysninger om deltakernes gjennomføring i NIS (Nasjonalt 
introduksjonsregister) 

 Sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

 

3.2. Opplæring i norsk og samfunnskunnskap  
I følge § 17 i introduksjonsloven har kommunen ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 
Kommunens skal så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav eller søknad om deltakelse 
blir framsatt, sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap.  Retten til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap omfatter personer som er bosatt i kommunen eller bor midlertidig på asylmottak 
i kommunen.  
 
Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter at søknad om deltakelse blir fremsatt, 
sørge for tilbud om ytterligere gratis opplæring i norsk til personer som omfattes av § 17 første og 
annet ledd innenfor rammen av 2 400 timer, dersom vedkommende har behov for det. Kommunen 
kan kreve at vedkommende gjennomfører tester for å fastslå om det er behov for slik opplæring. 
Kommunenes plikt etter dette leddet gjelder i fem år fra det tidspunktet rett eller plikt til deltakelse i 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap inntrer, jf. § 17 femte ledd. 

 

3.3 Særskilt norskopplæring for elever med minoritetsspråklig bakgrunn 
Kommunen har plikt til å gi elever med minoritetsspråklig bakgrunn særskilt norskopplæring til de 

har tilstrekkelig kunnskaper i norsk slik at de kan følge den vanlige undervisningen. Retten til denne 

opplæringen bygger på forskrift til opplæringsloven, § 2 - 8. 

«Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norsk-opplæring til 
dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har 
slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.» 
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3.4 Helse og omsorgstjenester 
Innen helse gjelder alle norske lover også for flyktninger og innvandrere.  Blant annet slår helse- og 

omsorgstjenesteloven § 3.1 fast at Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i 
kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. 
 

3.5 Barnevernstjenester 
Tilsvarende gjelder lov om barnevernstjenester alle barn i Norge uavhengig av asylsøkerstatus og 
statsborgerskap. 
 
Kommunen samarbeider tett med Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), i saker som angår 
flyktninger. IMDI er en viktig støttespiller for kommunene. 
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4.0 Virkemidler, rettigheter og plikter 
Det finnes to hovedtyper tilskudd som kommunene mottar for å bosette og integrere flyktninger. 

Integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne. De fleste 

voksne flyktninger deltar i introduksjonsprogrammet og en del går videre over ordinære programmer 

/tiltak i regi av arbeids- og velferdsforvaltningen.  

4.1 Integreringstilskudd 
Integreringstilskuddet skal sammen med bl.a. tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 

voksne innvandrere finansiere kommunenes gjennomsnittlige utgifter til introduksjonsordningen for 

nyankomne flyktninger. Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter i 

bosettingsåret og de fire påfølgende år til bl.a. flyktningkontortjenester, bolig- og 

boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering, arbeidstrening, 

sosialkontortjenester, sosialhjelp, barneverntjenester, tolketjenester, barnehagetjenester, 

helsetjenester, kultur- og ungdomstiltak. Tilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den 

enkelte flyktningen måtte ha for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen. 

Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger kommer i tillegg til ordinært integreringstilskudd.  

Tabell 3. satser for integreringstilskudd [2017]:  

Integreringstilskudd (bosettingsår) Sats 

År 1 (2017) kr. 185 000 (voksen, barn, enslige mindreårige)  
kr. 235 000 (enslig voksen) 

År 2 (2016) kr. 230 000 

År 3 (2015) kr. 167 000 

År 4 (2014) kr. 84 000 

År 5 (2013) kr. 70 500 

Barnehagetilskudd kr. 25 100 (engangstilskudd) 

Eldretilskudd kr. 164 200 (engangstilskudd) 

Enslige mindreårige under 16 år kr. 1 198 000 per år (Ny for 2017) 

Enslige mindreårige over 16 - 20 år Kr. 750 000 per år (Ny for 2017) 

Personer med kjente 
funksjonshemminger 

Tilskudd 1: kr. 181 000 (engangstilskudd) 
Tilskudd 2: Inntil kr. 1 111 000 i inntil 5 år (Kan bli utvidet) 

*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. 

Integreringstilskudd utbetales for personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått 

oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og 

personer som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon, samt overføringsflyktninger 

med innreisetillatelse. 

I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig 

med hovedperson og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt. Personer som bosettes 

gjennom familiegjenforening vil utløse integreringstilskudd over 3 år.  

I følge tall fra IMDI fikk Flekkefjord utbetalt ca. 84 millioner kroner i integreringstilskudd, samt brutto 

22,6 millioner kroner i norsk tilskudd i perioden 2011 til 20158. Dersom noen av flyktningene velger å 

                                                           
8 http://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K1004/tilskudd/tilskudd/historikk  

http://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K1004/tilskudd/tilskudd/historikk
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flytte i løpet av de 5 første årene etter bosetting i en kommune, overtar den nye 

bosettingskommunen tilskuddet.  

4.2 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 
Målet med tilskuddsordningen er å sikre at kommunene oppfyller sin plikt etter introduksjonsloven 
og tilbyr voksne innvandrere med rett og plikt eller bare rett til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap denne opplæringen.  
 
Kommunen mottar tilskudd til opplæring av personer som omfattes av rett og plikt (16-55 år) til 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det kan også søkes om tilskudd til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert 
identitet. 

Tabell 4 rett og plikt til norskopplæring 

Rett og plikt til opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap Personkrets1  

Rett  Plikt  Gratis  Omfang 

1) Personer som har fått asyl, overføringsflyktninger, 
personer som har fått oppholdstillatelse på grunnlag av 
sterke menneskelige hensyn og familiegjenforente med 

disse gruppene, personer med midlertidig 
oppholdstillatelse på grunnlag av reglene om kollektiv 
beskyttelse og personer som har oppholdstillatelse på 
selvstendig grunnlag, 16–55 år  

X  X  X  600 timer (550 timer 
norsk og 50 timer 
samfunnskunnskap), 

ved behov opptil 2 
400 norsktimer i 
tillegg  

2) Familiegjenforente med norske og nordiske borgere 
bosatt i Norge og familiegjenforente med personer som 

har permanent oppholdstillatelse, 16–55 år  

X  X  X  

3) Personer fra gruppe 1), 2) eller 5) i alderen 55–67 år  X   X  

4) Arbeidsinnvandrere utenfor EØS-/EFTA- regelverket, 

16–55 år  

 x  300 timer (250 timer 

norsk og 50 timer 
samfunnskunnskap)  

 

 

Tabell 5 Satser tilskudd norskopplæring (2016) 

TILSKUDDSÅR  LAV SATS (3ÅR)  HØY SATS (3 ÅR)  
ÅR 1  13 100  31 900  
ÅR 2  22 600  58 200  
ÅR 3  13 300  39 500  
   

I tillegg gis det grunntilskudd på 575 000 kr per år, per kommune. 
 
Høy sats gjelder 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, 
Australia og New Zealand.  
 
Personer med begrenset oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet, trer inn i målgruppa 

for rett og plikt til opplæring 1.september 2014. Fra 2015 vil personene med en begrenset 

oppholdstillatelse i påvente av dokumentert identitet utløse samme tilskudd som andre i 

målgruppa.9 

                                                           
9 Hentet 3.8.2014 fra http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2014/Tilskudd_til_norskopplaering.pdf  

http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2014/Tilskudd_til_norskopplaering.pdf
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Gjennomføring av pliktig opplæring (300 eller 600 timer) er et krav for å få permanent 

oppholdstillatelse. Personer som søker norsk statsborgerskap må ha gjennomført opplæring som er 

pliktig etter introduksjonsloven eller dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk for å få norsk 

statsborgerskap. 

Tilskuddsordningen skal fremme effektivitet, gjennomstrømning og resultater i opplæringen. 

Kommunene har mulighet til å beholde et eventuelt overskudd hvis de effektiviserer opplæringen 

gjennom hensiktsmessig organisering og god kvalitet. Det vil si at dersom kommunene gjennomfører 

opplæringen i henhold til introduksjonsloven til en lavere kostnad enn mottatt tilskudd, beholdes 

tilskuddet. 
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4.3 Introduksjonsprogrammet 
Formålet med introduksjonsordningen er å styrke mulighetene for deltakelse i arbeids- og 

samfunnsliv og for økonomisk selvstendighet for nyankomne flyktninger og deres familie.  

Introduksjonsprogrammet reguleres av introduksjonsloven og skal tilby kvalifisering på full tid i inntil 

to år, eller tre år når særlige grunner taler for det. Kvalifiseringen skal inneholde opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap og tiltak som forbereder for arbeid eller utdanning.  Programmet skal tilpasses 

den enkelte ut i fra deres forutsetninger, kvalifiseringsbehov og målsettinger.  

I følge introduksjonsloven §2 har nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år rett og plikt til å delta i 

introduksjonsordningen dersom de har behov for grunnleggende kvalifisering og har fått asyl, 

oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning, fornybar oppholdstillatelse på 

grunnlag av søknad om asyl eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjoner,  oppholdstillatelse som 

familiemedlem til personer med asyl, oppholdstillatelse eller fornybar oppholdstillatelse på grunnlag 

av søknad om asyl eller kollektiv beskyttelse. 

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder bare for personer som er bosatt i 

kommunen i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen. Kravet om 

særskilt avtale gjelder likevel ikke for familiemedlemmer til personer med asyl, oppholdstillatelse 

eller fornybar oppholdstillatelse på grunnlag av søknad om asyl eller kollektiv beskyttelse eller 

personer med fornybar oppholdstillatelse etter utlendingslovens § 53 første ledd bokstav b, § 53 

annet ledd eller § 53 tredje ledd 

Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når vedtak om 

deltakelse i introduksjonsordning skal treffes. 

Deltakere mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering har rett og plikt til å 

delta i programmet. Bare nyankomne flyktninger kan delta i programmet, noe som vil si at det er 

mindre enn to år siden bosetting i en kommune. Deltakerne mottar introduksjonsstønad for sin 

deltakelse i programmet, noe som utgjør 2 ganger folketrygdens grunnbeløp. Folketrygdens 

grunnbeløp var per 1.5. 2016 kr. 92.57610, totalt utgjør dette i overkant av brutto kr. 185 000 per år 

(15.417,- pr. mnd). Deltaker under 25 år mottar 2/3 stønad – brutto ca. kr. 10.278,- pr. mnd. 

Enslige mindreårige har en egen ordning. Fra de er 18 år kan de velge om de vil bli i enslig mindreårig 

ordningen eller gå over på introduksjonsordningen, dersom de for øvrig fyller vilkårene for deltakelse 

i introduksjonsordningen.  

Flyktninger på introduksjonsordning vil gjerne også ha krav på bostøtte fra Husbanken. Botilskuddet 

dekker deler av husleiekostnadene.  

 

  

                                                           
10 Hentet 03.08.2014 fra 
https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden  

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden
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4.4  Arbeidsmarkedstiltak 
Arbeids- og velferdsetaten har en rekke arbeidsrettede tiltak, eksempelvis kvalifiseringsprogram, 

arbeidsavklaring, opplæring, lønnstilskudd, arbeidstrening og tiltak gjennom 

arbeidsmarkedsbedrifter. Disse gjelder for innvandrere som for andre deltakere.  

Regjeringen har også innført en ordning «Jobbsjansen» som har som formål å øke sysselsettingen 

blant innvandrere som står langt fra arbeidsmarkedet, som har behov for kvalifisering og som ikke 

omfattes av andre ordninger, som for eksempel introduksjonsprogrammet. Jobbsjansen retter seg 

særlig mot kvinner.  Flekkefjord kommuner har i 2016 hatt et jobbsjansen forprosjekt som det vil bli 

søkt om midler til hovedprosjekt for i 2017.  

Det er i hovedsak kun et fåtall av flyktninger som, etter en rekke tiltak er prøvd, blir avhengige av å 

motta sosialhjelp som vil utgjøre en utgift for kommunen.  

Figur 5 Utvikling sysselsetting 2008-2015 

 

Utviklingen viser en negativ tendens både for Flekkefjord og for landet, men det kan ha sammenheng 

med at andelen innvandrere har økt slik at totalantallet er større, samt at flere er i 

introduksjonsordningen. Tall fra IMDI viser at etter 5 år i Flekkefjord er 60, 1 % av innvandrerne i 

arbeid. Dette er tall som det er veldig viktig å følge svært nøye.  Målet er at 2 av 3 skal være i arbeid 

etter 5 år.  

4.0 Økonomi og budsjett  
 

4.1 Voksne og barn i familier  
I 2016 er integreringstilskuddet per flyktning totalt i 5 årsperioden 733 400 kroner.  

I følge beregningsutvalget sin rapport for 2015 var de gjennomsnittlige samlede utgifter per flyktning 

over femårsperioden inkludert utgifter til kvalifiseringsprogram og helse på 775 500 kroner per 

flyktning. I 2015 dekket integreringstilskuddet over 90 prosent av kommunenes utgifter til bosetting 

og integrering.  
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Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dekker utgifter for personer som har rett og 

plikt, eller kun rett, til slik opplæring etter introduksjonsloven. Beregningsutvalgets kartlegging viser 

en gjennomsnittlig utgift per deltager på 118 000 for 1 100 timer opplæring. 

Figur: oversikt over fordeling av utgifter – hentet fra beregningsutvalgets rapport for 2015  

 

Flekkefjord kommune har lagt i følgende nøkkeltall for budsjettet og økonomiplan: 

 2014 2015 2016 2017 2018  

Integreringstilskudd  8 100 000 13 300 000 30 000 000 35 800 000 35 800 000 

Utgifter intro og tiltak 8 100 000 11 900 000 26 700 000 32 500 000 32 500 000 

Avsetning til fond - budsjettert  -1 400 000 - 3 300 000 - 3 300 000 - 3 300 000 

På fond – regnskap   - 9 000 000    

 

Økte inntekter skyldes økt tilskudd fra IMDI. Økte utgifter er i hovedsak knyttet til økte utgifter til 

introduksjonsstønad og andre stønader i NAV, økte ressurser knyttet til integrering og kvalifisering, 

grunnskole for voksne, og tiltak rettet mot barn og unge. Regnskap for 2016 er i skrivende stund ikke 

ferdig, men det antas at avsetning til fond vil bli noe høyere enn budsjettert, 

4.2 Enslige mindreårige flyktninger 
Finansieringsordningen for enslige mindreårige flyktninger var frem til 1.1.2017 likt som for ordinære 

flyktninger, med unntak av en litt lavere sum (184 000) 1.år. Kommunen fikk refundert utgifter til 

barnevernstiltak til enslige mindreårige flyktninger tilsvarende 80 % av utgiftene per måned etter 

fratrekk av egenandel på 16 700 kroner. I følge Beregningsutvalget hadde kommunene i 

gjennomsnitt utgifter på 976 000 kroner per enslig mindreårig over fem år. Kommunene får dekket 

71 prosent av sine utgifter til enslige mindreårige i 2015 mot 63 prosent i 2014.  
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Figur: oversikt over fordeling av utgifter – hentet fra beregningsutvalgets rapport enslige mindreårige 

for 2015  

 

 

Fra 1.1.2017 endres finansieringsordningen og kommunene mottar en fast sum på kr 1 198 000 
kroner per år til og med det året flykningen fyller 16 og 750 000 kroner fra og med det året 
flyktningen fyller 17 år. Tilskuddet utbetales til og med det året den enslige mindreårige flyktningen 
fyller 20 år. 

Flekkefjord kommune har lagt følgende budsjett til grunn for bosetting og integrering av enslige 
mindreårige flyktninger jfr. Budsjett 2017: 

 2017 2018 2019 

Integreringstilskudd  11 571 000 11 571 000 11 571 000 

Utgifter intro og tiltak 9 771 000 9 771 000 9 771 000 

Avsetning til fond - budsjettert -1 800 000 -1 800 000 -1 800 000 

På fond – regnskap     

 

Utgiftene er i hovedsak knyttet til drift av bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger i 
Logahagen og hyblene på Uenes.  
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5.0 Organisering av integreringsarbeidet i Flekkefjord kommune 
 

5.1 Flyktningetjenesten og NAV 
NAV Flekkefjord har hovedansvaret for bosetting av flyktninger. NAV har to flyktningkonsulenter i til 

sammen 160 % stilling. I tillegg jobber de øvrige ansatte med oppfølging av flyktninger med tanke på 

kvalifisering og arbeid, samt andre tiltak/stønader.  

Flyktningkonsulenten samarbeider med en vaktmester i 80% stilling.  

Flyktningkonsulenten har blant annet ansvar for:   

 Koordinering i forbindelse med bosetting i samsvar med tilgjengelige boligmasse 

(boligkonsulent) og anmodninger fra IMDI. 

 Koordinere klargjøring og møblering av bolig med miljøvaktmester. 

 Yte boveiledning / praktisk hjelp til flyktning ved ankomst og etter videre behov. 

 Avtale oppstart i introduksjonsprogram/norskopplæring med voksenopplæring og andre 

berørte parter som f.eks. skole, barnehage, helsestasjon m.m 

 Fatte vedtak om økonomisk hjelp til f.eks. livsopphold, helse-, transport, etablering i 

forbindelse med bosettingen 

 Fatte vedtak om deltakelse i introduksjonsprogram og rett på individuell plan for første års 

deltakelse i programmet  

 Bistå flyktning med å søke aktuelle støtteordninger som barnetrygd, overgangsstønad, 

bostøtte m.m. 

 Fatte evt. vedtak om supplerende hjelp dersom introduksjonsstønaden og andre stønader 

ikke er tilstrekkelig 

 Bistå bruker med å komme i kontakt med politi for å søke oppholdstillatelser, skattekontor 

for personnummer og skattekort, samt bank for å opprette konto. 

 Delta i kommunens «Mottaksgruppe» for å planlegge / koordinere bosettinger i kommunen.  

 
 

Det er også ansatt 4 programrådgivere ved NAV Flekkefjord. Programrådgiverne har bl.a følgende 

oppgaver: 

 Gjennomføre kartleggingssamtale i samarbeid med voksenopplæringen 

 Utarbeide individuell plan i samarbeid med deltaker. 

 Bistå deltakeren med å skaffe språkpraksis evt. andre aktiviteter for å supplere programmet 

slik at det blir på fulltid i samarbeid med f.eks. kommunen for øvrig, arbeidsgivere og frivillige 

lag/foreninger. 

 Koordinere og bistå med gjennomføringen av program i skolens ferier slik at programmet blir 

«helårlig». 

 Revurdere og følge opp gjennomføringen av individuell plan i samarbeid med deltaker evt. i 

samarbeid med voksenopplæringen og andre involverte parter. 

 Bistå deltaker med videre karriereveiledning i samarbeid med aktuelle instanser som 

Arbeidsrådgivingskontor, karriereveileder, NOKUT m.m 
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 Fatte vedtak om videre deltakelse utover 1 år, utvidelser, permisjoner og opphør av 

introduksjonsprogrammet. 

 Registrere fravær i språkpraksis og/eller programmet for øvrig (unntatt deltakelse på 

voksenopplæring). 

 Vurdere andre tiltak og stønader dersom deltaker ikke når mål om «grunnleggende 

norskferdigheter til å kunne ta arbeid eller starte i studier» innenfor 

introduksjonsprogrammet. 

 Skrive ut deltakerbevis når introduksjonsprogrammet er gjennomført. 
 

Etter endt introduksjonsprogram vil programrådgiver følge opp deltakeren i andre aktuelle tiltak i 

NAV dersom deltakeren ikke er i arbeid eller ordinær student. Programrådgiver følger opp 

flyktningen etter behov i inntil 5 år etter bosetting. Etter dette overtar det ordinære 

tjenesteapparatet, herunder arbeids- og velferdsforvaltningen i regi av NAV Flekkefjord. 

Det er ansatt en leder for flyktningetjenesten i NAV som har personalansvar for ansatte i 

flyktningtjenesten i NAV, og som har fagansvar for flyktningtjenesten og kommunale tjenester i NAV 

for øvrig. 

Listerkommunene Lyngdal, Kvinesdal, Flekkefjord, Farsund, Hægebostad og Sirdal har dannet et 

nettverk for å kunne tilby bedre tjenester innenfor bosetting og kvalifisering av flyktninger, hvor 

flyktningkonsulent på NAV deltar.  
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5.2 Enslige mindreårige flyktninger 
Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom som kommer til Norge uten å ha følge av foreldre 

eller noen med foreldreansvar, og som får beskyttelse (asyl) her. Bufetat bosetter enslige 

mindreårige flyktninger under 15 år, mens IMDi har ansvaret for å bosette de over 15. 

Enslige mindreårige flyktninger er en spesielt sårbar gruppe. De fleste vil trenge tett oppfølging av 

kommunen. Mange har også hatt opplevelser fra hjemlandet eller fra flukten som de trenger hjelp til 

å bearbeide. Det er nødvendig med et nært samarbeid mellom tjenesten for enslige mindreårige 

flyktninger, psykisk helse, psykolog og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og 

selvmordsforebygging (RVTS) og Nasjonalt kompetansesenter om vold og traumatisk stress (NKVT), 

De aller fleste enslige mindreårige flyktninger har behov for voksenpersoner rundt seg som kan gi 

dem trygghet, omsorg og veiledning. Dette stiller krav til kommunen om å etablere differensierte 

tilbud som sikrer individuell oppfølging og gode oppvekstbetingelser. I arbeidet med å bosette og 

integrere enslige mindreårige flyktninger er det viktig med tverrfaglig samarbeid. Sentrale aktører er 

skole, helse, kultur og frivillig sektor. 

Enslige mindreårige får tildelt en verge. Verge er en voksen person som skal ivareta deres rettigheter 

i Norge, både juridisk og økonomisk. De har ikke det daglige omsorgs- eller forsørgelsesansvaret for 

barnet. Vergen skal å sørge for at barnet får den nødvendige omsorgen i sin bosituasjon; at skole- og 

helsetilbud er tilfredsstillende, at barnet får den økonomiske bistanden det har krav på, at 

bosettingsprosessen tar hensyn til barnets behov og at barnet blir hørt og kan medvirke i sin sak. I 

tillegg til å tale barnets sak, skal vergen gi råd, undersøke hvorvidt familien kan spores opp og hjelpe 

til med å holde kontakt med og bli gjenforent med sin familie. 

Mange enslige mindreårige fyller 18 år ganske snart etter bosetting og har da, som voksen, ansvaret 

selv. Når ungdommen fyller 18 år kan han eller hun velge å takke nei til videre oppfølging fra 

kommunen. For å sikre en best mulig overgang til voksenlivet vil Flekkefjord kommune vil tilby 

bistand til enslige mindreårige frem til de er 20 år.  

Flekkefjord kommune har etablert et tilbud til enslige mindreårige flyktninger som skal bosettes i 

kommunen. Tilbudet består av en døgnbemannet omsorgsbolig for 8 enslige mindreårige i Logaåsen. 

I tilknytning til omsorgsboligen er det en tomannsbolig hvor det bor et familiehjem som har ansvar 

for oppfølging av inntil 3 enslige mindreårige i samarbeid med personale. Dette er et tilbud som 

kommunen har bygget opp etter inspirasjon fra et prosjekt igangsatt av SOS Barnebyer i Norge.  

Flekkefjord kommune har videre 4 leiligheter på Uenes som benyttes som boliger til enslige 

mindreårige flyktninger.  

Det er personalet i omsorgsboligen i Logahagen som følger opp ungdommene på Uenes gjennom 

ambulerende tilsyn og deltakelse i felles aktiviteter.  Logaåsen bofellesskap har som mål å gi 

ungdommene trygget, støtte og veiledningen de trenger for å lære å bo for seg selv når de blir eldre. 

Personalet vil gi dem veiledning i dagligdagse rutiner, når det gjelder skolearbeid og for integrering i 

det norske samfunnet.  
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5.3 Flekkefjord voksenopplæring  
Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for de som 

omfattes av introduksjonsloven. I Flekkefjord er dette delegert til Flekkefjord Voksenopplæring. 

Kommunens plikt til å tilby opplæring gjelder bare overfor personer som er bosatt i kommunen. 

Kommunen har tilsvarende plikt til å tilby opplæring til personer som bor midlertidig på asylmottak i 

kommunen, og som har et vedtak som gir dem rettigheter etter introduksjonsloven. 

Kommunen skal tilby opplæring innen tre måneder etter at krav eller søknad om opplæring er levert. 

Introduksjonsloven inneholder bestemmelser om minstekrav til opplæring. Kommunene står fritt til å 

gi mer opplæring eller gi gratis opplæring til grupper som ikke har rett til det i følge 

introduksjonsloven. 

Oppholdsgrunnlaget etter utlendingsloven er utgangspunktet for om den enkelte har rett og /eller 

plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap fra kommunen de er bosatt i. 

Flekkefjord Voksenopplæring gir tilbud om opplæring til ulike grupper elever med ulike rettigheter. 

1. Flyktninger som kommunen har bosatt og som har rett og plikt til norskopplæring med 

samfunnskunnskap. Dette blir gitt som en integrert del av introduksjonsprogrammet.  

2. Flyktninger som har fått opphold, men venter på å bli bosatt i en kommune.  Asylmottaket i 

Flekkefjord ble nedlagt 1.12.2016. Der er ikke lengre noen som venter på å bli bosatt i andre 

kommuner. 

3. Asylsøkere.  Dette er personer som enten venter på at søknaden skal bli behandlet eller som har 

fått negativt vedtak. De som venter på at søknaden skal bli behandlet har rett på 175 timer 

norskopplæring.   Etter 1.12.2016 har vi ikke lengre noen asylsøkere i Flekkefjord.  

4. Familiegjenforente med norske og nordiske borgere bosatt i Flekkefjord.  

5. Arbeidsinnvandrere fra EØS/EFTA området. Disse har ikke rett eller plikt til norskopplæring. 

Kommunen står fritt til å gi gratis opplæring eller kreve betaling av disse. Det blir i dag ikke krevd 

betaling av disse, men de må betale lærebøkene sine selv.  Dette er en ordning som anbefales 

videreført, da opplæring i norsk og samfunnskunnskap er viktig med tanke på integrering.  Dersom 

kommunene krever betaling vil det kunne føre til at færre deltar. 

6. Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS/EFTA området med unntak av de nordiske land. Disse har 

plikt til norskopplæring. Kommunen står fritt til å gi gratis opplæring eller kreve betaling av disse. Det 

blir i dag ikke krevd betaling av disse, men de må betale lærebøkene sine selv.  Dette er en ordning 

som anbefales videreført, da opplæring i norsk og samfunnskunnskap er viktig med tanke på 

integrering.  Dersom kommunene krever betaling vil det kunne føre til at færre deltar. 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er nivåbasert og elevene grupperes i ulike grupper basert på 

starttidspunkt og utdanningsbakgrunn. Det blir mange og store endringer i løpet av et år.  

I tillegg til opplæring i norsk og samfunnskunnskap har en del av deltakerne i henhold til 

Opplæringsloven rett til grunnskoleopplæring eller opplæring i grunnleggende ferdigheter (digitale 

ferdigheter, muntlige ferdigheter, leseferdigheter, regneferdigheter og skriveferdigheter). 
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Flekkefjord Voksenopplæring gir i dag forberedende grunnskole til 18 elever. Meningen er at disse 

skal ta grunnskoleeksamen i løpet av to år. 

Skoleåret 2016/17 har vi 9 elever det kjøpes plass i grunnskoleopplæringen ved Lyngdal 

voksenopplæring (år 2). Pris per deltaker per måned er 5 000 kroner. Fra skoleåret 2017/18 blir 

begge årene gitt i Flekkefjord. 

5.3 Skoler og barnehager 

5.3 Skoler og barnehager 
Flyktningbarn har rett på barnehageplass jf. § 12a i barnehageloven. (Unntak asylanter) Barn i denne 

gruppen inngår i samordnet opptak, og har ingen særskilt prioritet ved tildeling av barnehageplass.  

Jf. forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen tilrettelegge for 

likeverdig dialog og samhandling mellom ulike grupper. Minoritetskulturer skal få støtte i å utvikle sin 

doble kulturtilhørighet. Personalet tar hensyn til blant annet barns etnisk og kulturelle bakgrunn i 

barnehagehverdagen.  

Flekkefjord kommune mottar øremerket tilskudd til språkstimulerende tiltak for minoritetsspråklige 

barn som har barnehageplass i kommunen. Tilskuddet utbetales 2. ganger pr. år.  Antall 

minoritetsspråklige barn i barnehagene var pr desember 2016 56 barn.  

Definisjonen på minoritetsspråklige barn, er at begge foreldrene er fremmedspråklige. (Gjelder ikke 

skandinavisk talende og/ eller samisk talende).  

Flekkefjord kommune har ansvar for at alle barn og unge får grunnskoleopplæring. 

Retten til grunnskoleopplæring gjelder når det er sannsynlig at barnet skal være i Norge mer enn tre 

måneder. Plikten til grunnskoleopplæring trer i kraft når oppholdet har vart i tre måneder (Oppl.l §2-

1). 

Elever som har annet morsmål enn norsk har rett til særskilt norskopplæring, inntil de har 

tilstrekkelige norskferdigheter til å kunne følge den ordinære undervisningen ( Oppl.l §2-8). 

Skoleåret 2016/17 får 90 elever (derav 20 asylsøkere) i Flekkefjord tilbud om særskilt 

norskopplæring. De fleste elevene går på Sunde skole og Flekkefjord ungdomsskole. Inneværende 

skoleår har 5 av 6 av grunnskolene i kommunen elever med behov for særskilt språkopplæring. De 

enslige mindreårige vil ha tilbud om grunnskole ved Flekkefjord ungdomsskole til og med det året de 

fyller 16. Noen kan også få tilbud lengre enn til de er 16 år hvis det vurderes hensiktsmessig. Det 

vurderes fortløpende behov for innføringsgrupper i skoler og barnehager. 

Skoleåret 2016/2016 benyttes ca 4,3 årsverk til særskilt språkopplæring i kommunen(GSI). 

Retten til spesialundervisning gjelder også for denne elevgruppen.  Elever med flyktningstatus, som 

har spesielle behov, kan i integreringsperioden innvilges særskilt tilskudd fra IMDI.  

Oppvekst har ansvar for disse søknadene. 

I 2015 ble det ansatt en miljøarbeider i 50 % stilling innunder flyktningkonsulenten med ansvar for 

oppfølging og integrering av barn av flyktninger. Stillingen ble utvidet til 70% høsten 2016. 
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Miljøarbeideren vil samarbeide tett med skole og barnehager og vil ha særlig fokus på fritid og 

samarbeid med frivillige lag og foreninger.   

5.4 Helsetjenester 
Helsestasjonen og familie senteret har ansvar for oppfølging av alle gravide, barn og familier, 

herunder også asylsøkere. Oppfølging av personer som ikke snakker norsk krever bruk av tolk. 

Helsestasjonen vil i løpet av 2015 styrkes med 20 % stilling som følge av økt mottak av flyktninger 

Oppfølging av personer som ikke snakker norsk krever bruk av tolk, samtidig vil økt mottak av 

flyktninger medføre behov for flere konsultasjoner med tanke på kartlegging av helsetilstand og 

vaksinasjonsstatus, samt tilbud om de vaksiner som inngår i det norske 

barnevaksinasjonsprogrammet. 

Legetjenesten har ansvar for å gi legetjenester til alle innbyggere som til enhver tid oppholder seg i 

kommunen 

Forvaltningsenheten fatter vedtak om tjenester. 

Psykiske helsetjenester følger opp personer med traumer i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. I 

løpet av 2017 vil psykiske helsetjenester styrkes med 30 % stilling med tanke på økt mottak av 

flyktninger og styrking av kompetanse innen post traumatisk stress.  

5.5 Teknisk drift 
Teknisk drift har ansvar for vedlikehold av hele kommunens bygningsmasse. Det inkluderer 16 boliger 

som disponeres av flyktningetjenesten. I tillegg fremleier kommunen 6 boliger til flyktninger. 

Enhetsleder bygg og eiendom deltar i den tverrfaglige boliggruppa som forvalter boligene i forhold til 

et stadig skiftende behov. 

5.6 Boligforvaltning 
Forvaltningsenheten vil fra 1.1.2015 få ansvar for forvaltning av boliger til flyktninger. 

Miljøvaktmester/boligkonsulent vil få ansvar for følgende oppgaver: 

 Vurdere behov for og anskaffelse av boliger 

 Sørge for husleiekontrakter  

 Tilsyn og vedlikehold med boliger for flyktninger 

 Innkjøp av inventar og utstyr 

 Melde inn ny leietakere for fakturering/fast trekk 

 Forvalte leie for å eie ordningen 

5.7 Samarbeidsarenaer  
NAV, Voksenopplæringen, skole og barnehage har faste månedlige samarbeidsmøter 

(Mottaksgruppe) hvor ansvar og oppgaver i forbindelse med bosetting drøftes. Miljøvaktmester i 

Forvaltningsenhet deltar fra 1.3.2015.  

Leder NAV og rektor på Voksenopplæringen skal lage halvårlige planer for samhandling mellom 

programveileder, lærerne og elever.   

Programveileder, og elevene samarbeider om opplæringsplan og individuell plan.   
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5.8 Brukermedvirkning 
Flekkefjord kommune opprettet etter vedtak i Utvalg for helse, kultur og oppvekst (sak58/15) å 

etablere et integreringsutvalg.  

Integreringsutvalg består av 5-7 medlemmer med erfaring fra å være flyktning, samt et politisk valgt 

medlem, leder for frivilligsentralen, representant fra Smaabyen, representant fra NAV og 

voksenopplæringen. Halvparten av medlemmene bør være kvinner og det bør etterstrebes at 

medlemmene i utvalget representerer ulike aldersgrupper og etniske grupper.  

Flyktningetjenesten sammen med voksenopplæringen nominerer medlemmer til utvalget basert på 

hvem de vurderer som aktuelle kandidater. Kandidatene forespørres om å delta. 

Integreringsutvalget konstituerer seg selv og skal møtes ved behov, minst 2 ganger per år. 

Kommunalsjef helse og velferd, eller den som kommunalsjefen delegerer oppgaven til ivaretar 

sekretærfunksjonen til utvalget og kaller inn til møter.  

Mandat: 

 Delta i/ gi innspill ifbm. revisjon av handlingsplan integrering  

 Være ressurspersoner i arbeidet med å utvikle gode integreringstiltak 

 Bidra i planlegging av «velkommen til Flekkefjord» samlingene og eventuelle andre 
møteplasser i kommunen 

 

Medlemmene mottar en godtgjørelse på kr. 500,- per møte. Utgiftene dekkes over budsjettet til 

flyktningetjenesten.  
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6.0 Sentrale satsningsområder 

6.1 Utdanning og kvalifisering 
Drøyt 25 prosent av innvandrerbefolkningen mot 8,2 prosent i befolkningen som helhet hadde 

vedvarende lavinntekt i perioden 2006-2008. For barn og unge er utdanning og sosial mobilitet 

nøkkelen for å komme ut av fattigdom. 

Nasjonale tall fra NOU 2010 viser at barn med innvandrerbakgrunn deltar i mindre grad enn andre 

barn i barnehagen: differansen er på 30 prosentpoeng for de yngste barna.  Norge har et 

inkluderende utdanningssystem sammenliknet med mange andre land, men likevel har elever med 

innvandrerbakgrunn dårligere resultater både i grunnskole og videregående opplæring enn andre 

elever. Dette gjelder særlig innvandrerelever som kommer til landet på høyere alderstrinn.11 

Innvandrerelever med bakgrunn fra Afrika, Asia mv. har i snitt 6 færre grunnskolepoeng enn elever 

med norsk bakgrunn. I videregående opplæring, er frafallet blant ungdom med innvandrerbakgrunn 

høyere enn blant annen ungdom: 1 av 3 mot 1 av 5. Av de som fullfører videregående opplæring, er 

det imidlertid relativt flere med innvandrerbakgrunn som tar høyere utdanning.2 av 3 av innvandrere 

fra Afrika, Asia mv. har utilstrekkelig leseferdigheter i forhold til kravene i dagens arbeids- og 

hverdagsliv. Voksne flyktninger har rett og/eller plikt til å delta i opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap. Introduksjonsprogrammet skal gi voksne flyktninger og deres familier 

kvalifisering på full tid i inntil to eller tre år opplæring gi norsk og samfunnskunnskap inngår blant 

annet i introduksjonsprogrammets, i tillegg kommer arbeidspraksis og/eller kvalifisering på 

grunnskole eller videregående nivå. En del av flyktningene som bosetter seg i Norge er analfabeter, 

disse har særlig utfordringer mht. kvalifisering.De nasjonale tallene gjelder også for Flekkefjord. Siden 

kommunen er relativt liten er det mulig å etablere et godt tverrfaglig samarbeid som sikre både barn, 

unge og voksne en helhetlig oppfølging med tanke på samarbeid mellom barnehage/skole og hjem. 

Ved å bli bedre på kvalifisering og arbeidspraksis vil også flere voksne flyktninger kunne komme 

raskere i arbeid og bli i stand til å forsørge seg selv og sin familie uten hjelp fra det offentlige.   

  

                                                           
11 OECD 2009 

Slik gjør vi det 

 

 Jobbe for å etablere en innføringsklasse på Lister videregående, avdeling Flekkefjord 

 Alle voksne flyktninger skal innen 1 måned fra bosetting ha en individuell plan  

 Videreutdanne minst 4 lærere i migrasjonspedagogikk innen 31.12.2019 

 Økt rekruttering av morsmålslærere i grunn- og videregående skole.  

 Dersom behov og antall tilsier det, opprettes det egne innføringsgrupper i barnehage og skole som skal 
jobbe intensivt med særskilt språkopplæring  

 Tilbud om engelsk i introduksjonsprogrammet innen 31.12.2017 

 Motivere til selvstudier, herunder gjennom økt bruk av e-læring og leksehjelp 

 Fortsatt fokus på arbeids- og språkpraksis i alle kommunale og private bedrifter 

 Avdeling for EM flyktninger har oppfølging av skolearbeid som et særlig prioritert område? 

 Programrådgivere og voksenopplæringen samarbeider om å rendyrke 2 løp – arbeidsspor og 
skolerettet/utdanningsspor, jfr pilot. 

 I samarbeid med fylkeskommunen legge til rette for at de med grunnskolekompetanse får tilpasset 
videregående opplæring/fagutdanning 

 Individuell karriererådgiving med informasjon om lokalt arbeidsmarked innen 6 måneder etter oppstart på 
intro  
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6.2 Arbeid og aktivitet 
69,5 prosent av innbyggerne i Norge er i arbeid. Andelen sysselsatte blant innvandrerbefolkningen 

fra Asia og Afrika er på 54,1 prosent. I Flekkefjord er det 68,4 prosent av befolkningen som er i 

arbeid, mens tallene for innvandrer fra Asia og Afrika er 54,4.  Samtidig er det mange innvandrere 

med ny kompetanse som har jobber de er overkvalifisert for. Det er strenge krav til å få eksempelvis 

en helsefaglig- eller ingeniørfaglig utdanning godkjent i Norge.   

Blant flyktninger som gjennomfører introduksjonsprogrammet er det store forskjeller mellom 

kommuner med tanke på hvor mange som går direkte ut i jobb/utdanning etter endt 

introduksjonsprogram. De som ikke går ut i jobb eller utdanning går gjerne over på andre tiltak, 

eksempelvis kvalifiseringsprogram i regi av NAV. 

Av de 48 personene over 18 år som ble bosatt i Flekkefjord i perioden 2008 - 2014 deltar blant annet 

20 personer på introduksjonsprogrammet, 7 personer deltar i kvalifiseringsprogrammet i regi av NAV 

og 7 er i lønnet arbeid, mens kun 1 person får individstønad. I den samme perioden er det bosatt 35 

barn.  

Særlig innvandrer kvinner fra Asia og Afrika har liten tilknytning til arbeidslivet. Regjeringen satser på 

en ny ordning «Jobbsjansen» som har særlig fokus på å få innvandrer kvinner i arbeid.   

I Flekkefjord gikk kun 1 av 3 direkte ut i jobb/utdanning etter introduksjonsprogrammet i de tre 

årene mellom 2011 og 2013. Blant kommunene i Vest-Agder var det kun Mandal og Lindesnes som 

hadde dårligere resultat. Kvinesdal var best i Vest-Agder med 57,1 prosent som gikk direkte ut i 

jobb/utdanning, mens de nasjonale tallene er 47 prosent. 

Det er usikkert hva det dårlige resultatet i Flekkefjord skyldes. Det kan skyldes tilfeldige variasjoner, 

men trolig er det en kombinasjon av at Flekkefjord har et lite differensiert arbeidsmarked med høye 

krav til kompetanse, samt for lite kunnskap om innvandrere og deres kompetanse blant 

arbeidsgivere. 

Strukturert tverrfaglig samarbeid mellom representanter fra NAV, Voksenopplæringen og 

representanter fra de store arbeidsgiverne i Flekkefjord, herunder Flekkefjord kommune, vil kunne 

bidra til å øke antall arbeidspraksisplasser og andelen som innvandrer som går ut i jobb.  

 

 
Slik gjør vi det 

 Flyktninger inviteres til jobbmesser, herunder jobbmessen på ungdomsskolen 

 Jobbsjansen videreføres i hovedprosjekt  

 Perioden med introduksjonsstønad og introduksjonsprogram bør ikke overgå 2 år. Det gjøres en 
særskilt vurdering ved eventuelle utvidelser av programmet.  

 Programveileder samarbeider tett med voksenopplæringen om individuell oppfølging og 
veiledning med tanke på at den enkelte flyktning skal raskest mulig over i ordinært i arbeid eller 
utdanning.  

 Etablere Kjørevenn prosjekt for øvelses kjøring innen 31.12.2017-  kommunale biler vurderes stilt 
til rådighet 
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6.3 Familie og barn  
Et mindretall i innvandrerbefolkningen har dårligere levekår (manglende utdanning, lavere 
sysselsetting, lavere inntekt, mindre deltakelse osv) og med risiko for at barna arver levekårs-
ulempene til foreldrene. Vel 60 000 innvandrere er definert som fattige (SSB 2011), og kan bli en 
varig «underklasse» fordi det synes vanskelig for mange av barna å få bedre levekår enn foreldrene. 

Å bosette seg i et nytt land, uavhengig av årsak, kan i mange tilfeller være svært utfordrende. Man 
må tilpasse seg det nye landet, lære nytt språk, finne jobb eller kvalifisere seg for å komme inn på 
arbeidsmarkedet. Dette er store omveltninger som også vil kunne påvirke familien og familielivet. 
Det å flytte fra familiemedlemmer og kjente sosiale nettverk er vanskelig. Mange kommer til et 
samfunn med en annen måte å utøve foreldrerollen på. 

Noen innvandrere har en kultur som er forskjellig fra den norske hva angår barneoppdragelse og 
likestilling. Det er derfor viktig at familier så tidlig som mulig får innføring i norsk kultur og veiledning 
om hvilke regler som gjelder i det norske samfunnet.  

Dialogen mellom skole/barnehage og hjem vil i enkelte tilfeller være krevende og det er behov for 
økt kompetanse blant barnehage ansatte og lærere.  

Barnevernsloven gjelder for alle barn i Norge, også barn som er asylsøkere. Tall fra 2009 som er 
korrigert for barnebefolkningen viser at 9 av 1 000 barn som selv har innvandret under barnevernets 
omsorg i 2009. Tilsvarende tall for barn uten innvandrerbakgrunn var 6 av 1 000 barn. Blant 
norskfødte barn med innvandrerforeldre var 4 av 1 000 barn under barnevernets omsorg. 12 

Gjennom de 50 timene med opplæring i samfunnskunnskap som gis til nyankomne innvandrere i 
forbindelse med opplæring i norsk, gis det informasjon om norsk lov og rettigheter og plikter. I 
lærerplanen er det fastsatt et emne med tittel Barn og familie. Gjennom opplæringen skal deltakerne 
blant annet tilegne seg kunnskaper om ulike familie- og boformer i det norske samfunn, om ulike 
former for barneoppdragelse, og om rettigheter og plikter i ulike faser i livet, og om ulike syn på 
barneoppdragelse og familien. Program for familieveiledning, eksempelvis ved bruk av metoden 
International Child Development Programme (ICDP) har egne program som er rettet mot foreldre 
med innvandrerbakgrunn Det utdannes egne veiledere som får opplæring i bruk av programmet. 
 
Flekkefjord har et familiesenter som er samlokalisert med helsestasjonen. Familiesenteret har som 
en av sine viktigste oppgaver å veilede familier, herunder familier med innvandringsbakgrunn. Lister 
barnevern og Lister PPT er viktige samarbeidspartnere for familiesenteret. 
 

 

 

 

 

 

  

                                                           
12 St.meld nr 6 (20012-2013) En helhetlig integreringspolitikk 

Slik gjør vi det 

 Forebygge barnefattigdom gjennom særlige tiltak rettet mot flyktningfamilier som 
bosettes, gjerne i samarbeid med frisk- og frivilligsentralen 

 Alle flyktningfamilier skal i løpet av det første året gjennomføre foreldreveiledningskurs, 
gjerne som en del av introduksjonsprogrammet. 

 Videreføre tverrfaglig mottaksgruppe som skal koordinerer integreringsarbeidet på tvers 
av barnehage/skole og de øvrige tjenestene og frivillig sektor innen 31.12.2015 

 Minst en lærer og en barnehage ansatt tar årlig etter- og videreutdanning innen 
flerkulturell forståelse. 

 Videreutvikle modell med familiehjem for enslige mindreårige flyktninger 

 Gratis barnehage og SFO videreføres 

 Utrede mulighet for deltakelse i idrettsskole for barn og ungdom med flyktning bakgrunn 
 

 



32 
 

6.4 Migrasjonshelse 
Alle skal ha et likeverdig tilbud om helse- og omsorgstjenester uavhengig av diagnose, bosted, 

personlig økonomi, kjønn, fødeland, etnisitet og den enkeltes livssituasjon 

Innvandrere er overrepresentert i lavinntektsgrupper og har gjennomsnittlig lavere sysselsetting. En 

relativt stor andel personer i enkelte innvandrergrupper har ingen eller liten utdanning. Innvandrere 

med lang utdanning og høy inntekt har bedre helse enn innvandrere uten disse fortrinnene. 

Tilgang til likeverdige helsetjenester avhenger av at alle har tilgang til lik og tilstrekkelig 

helseinformasjon og at de har mulighet til å tilegne seg denne kunnskapen. Ansvaret for at all 

formidlet informasjon blir forstått, ligger hos tjenesteyterne og hos dem som organiserer tjenestene. 

Samarbeid med tolk kan ofte være en forutsetning for å sikre pasientenesrett til informasjon, 

samtykke til helsehjelp osv. og på den måten være ett av flere verktøy for å sikre likeverdige helse- 

og omsorgstjenester. 

Flyktninger er særlig utsatt for sykdommer enkelte livsstilssykdommer, som diabetes, muskel-

/skjelettlidelser, kroniske hjerte- lungesykdommer. Risikofaktorer for somatisk og psykisk sykdom er 

sosioøkonomiske forskjeller, traumer før, under og etter flukt, flytting, kosthold, fysisk aktivitet, 

røykevaner, alkoholinntak, lavere inntak av D-vitamin og overvekt. Særlig kvinner rapporterer om 

dårligere psykisk og somatisk helse. En del flyktninger vil ha særlige utfordringer knyttet til traumer 

og dermed ha behov for ekstra oppfølging fra psykiske helsetjenester. I forbindelse med 

familieveiledning, svangerskap og fødsler skal kvinner følges tett opp av helsevesenet og det er 

behov for god informasjon. Smittevernslegen har et særlig ansvar for å følge opp og rapportere om 

forekomsten av smittsomme sykdommer, herunder tuberkulose.  

Vedtatt helse- og omsorgsplan 2020 «Deltakelse og mestring» gjelder for alle innbyggere i 
Flekkefjord. Det eneste tiltaket som er særlig rettet mot innvandrere er under kapittel 5 « 
Forebygging og mestring, under slik gjør vi det: Gjennomføre et årlig livsstilsendringskurs for 
innvandrergrupper med fokus på diabetes Det bør fortløpende vurderes om det er behov for andre 
målrettede tiltak både med tanke på somatiske og psykiske lidelser  
 
Flekkefjord kommune har ansatt en helsesøster med ansvar for asylsøkerne ved Flekkefjord statlige 
mottak. Helsesøster følger blant annet opp mht. vaksinasjoner og helsesamtale. 
 

  Slik gjør vi det 

 Drive helsefremmede arbeid for flyktninger, gjennom egne kostholds og treningstilbud i regi av frisk- og 
frivilligsentralen, herunder røykesluttkurs, første gang innen 31.12.2017 

 Sikre god svangerskapsoppfølging for flyktninger 

 Økt fokus på å diagnostisere og behandle tuberkolose 

 I samarbeid med Flekkefjord frivillig- og frisklivssentral arrangerer minimum ett årlige livsstilsendringskurs 
hvor hovedmålgruppen er flyktninger, herunder kvinner spesielt. 

 Alle enheter skal innen 31.12. 2016 ha laget rutiner for bruk av tolketjenester i sine tjenester.  

 Gjennomføre årlige kurs i traumebasert omsorg for ansatte som har oppfølging av flyktninger  

 Enslige mindreårige skal etablere gode matvaner, god kunnskap om kosthold og gjennom aktiviteter 
stimulere til integrering og fysisk aktivitet 

 Tannhelse er tema på sommer og høst intro, første gang sommeren 2017 

 Informasjon om helse, traumer og psykisk helse i sommer og høst intro  

 Psykiske helsetjenester er tilgjengelige på voksenopplæringen minst en ettermiddag per måned for 
individuelle samtaler  

 Arrangerer verdensdagen for psykisk hele hvert år. Også på Voksenopplæringen 
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6.5 Frivillighet og frivillige organisasjoner 
Frivillige organisasjoner er både viktige kanaler for innflytelse og møteplasser som bidrar til å bygge 

tillit. Frivilligheten bør være åpen og inkluderende.Frivillig sektor er mangfoldig, og favner over svært 

mange typer organisasjoner og interesser i befolkningen. Frivillige organisasjoner fremmer 

mellommenneskelig tillit, forståelse og bidrar til medlemmenes demokratiske dannelse. Deltakelse i 

frivillige organisasjoner skaper muligheter for felles opplevelser, vennskap, identitet og tilhørighet. 

Deltakelse i frivillig arbeid bidrar til at man får kontakter og nettverk, og kan være viktig for 

deltakelse også på andre arenaer, som utdanning og arbeid. Gjennom deltakelse i en frivillig 

organisasjon kan for eksempel en nyankommet innvandrer i en kommune bli kjent med sitt nye 

lokalsamfunn. Alle har et selvstendig ansvar for å ta i bruk, og å delta på, ulike arenaer, ut fra egne 

interesser og behov.13 

Kommunene har et særlig ansvar for å sikre at alle barn og unge har en god oppvekst, med et positivt 

fritidsmiljø og mulighet for deltakelse og innflytelse. Åpne og rimelige kultur-, ferie- og fritidstilbud i 

kommunene er av særlig betydning for barn og unge i familier med vedvarende lavinntekt.  I følge St. 

Meld nr. 6 (2012-2013) En helhetlig integreringspolitikk deltar barn og unge med innvandrer-

bakgrunn som gruppe i mindre grad i tradisjonelle norske fritidsaktiviteter. Særlig gjelder dette 

enkelte grupper av jenter med innvandrerbakgrunn, selv om det også her er store variasjoner 

avhengig av landbakgrunn 

Lokale idrettslag er møteplasser på tvers av generasjoner og sosiale og kulturelle skillelinjer. Det er 

viktig at alle grupper har muligheter til å velge å delta i både den organiserte idretten og i 

egenorganisert fysisk aktivitet.  Kommunen bør sammen med lokale lag- og foreninger legge til rette 

for et så variert og inkluderende idretts- og fritidstilbud som mulig for barn og unge.   

Flekkefjord frisk- og frivilligsentral har et tett samarbeid med både asylmottak, flyktningetjenesten og 

frivillige lag og foreninger. Flekkefjord frisk- og frivilligsentral har søkt om å fått tildelt en rekke 

prosjektmidler som skal bidra til økt integrering. Blant annet prosjektet «Norsk i praksis» som har 

fokus på å etablere arenaer for voksne innvandrere hvor de kan praktisere norsk.  Prosjektet 

«Utstyrsbanken» er et tilbud til barn og unge som har behov for økonomisk støtte til utstyr for å 

kunne delta i aktiviteter.   

                                                           
13  St.meld. nr. 6 (2012-2016) En helhetlig integreringspolitikk 

Slik gjør vi det 

 Videreutvikle flyktningeguide i samarbeid med frivillige lag og foreninger innen 31.12.2015 

 Etablere møteplass for innvandrerkvinner i regi av frisk- og frivilligsentralen innen 31.12.2015 

 Videreføre leksevenn ordning for barn og flyktninger som får opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap 

 Samarbeide med frivilligsentralen om bruk av frivillige til kompetanseheving, herunder 
videreføring av «Norsk i praksis» 

 Gjennomføre jevnlige samarbeids møter mellom kommunen, frisk- og frivilligsentralen, frivillige 
lag og foreninger, hvor tema er integrering av innvandrere i lag og foreninger 

 Samarbeide med frivillige lag og foreninger om «jeg lurer på» kvelder på Spira, første gang innen 
31.12.2017 

 Kartlegge fritidsinteresser i skole og på Velkommen til Flekkefjord samlingene og samarbeide 
med frivillige lag om tilbud til både voksne og barn 

 Arrangere svømmeopplæring for kvinner og barn minst en gang per år 

 Etablere et flerkulturelt kor i Flekkefjord innen 31.12.2017 
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6.6 Bosetting og bolig  

I befolkningen generelt eier om lag 75 prosent boligen sin, og blant innvandrere og deres 
barn over 60 prosent (Blom og Henriksen 2008). Innvandrere er overrepresentert blant 

vanskeligstilte på boligmarkedet, det vil si personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller 

opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd. 

81 prosent av kommunene vurderte mener i følge Thorshaug mfl 14 at tilgang på egnet bolig er den 

største utfordringen ved bosetting av enslige voksne flyktninger Studien viste også at det er 

utfordringer knyttet til kommunenes vedtak om bosetting ikke i stor nok grad følges opp i 

boligplanlegging og med midler til boliganskaffelse.  

Disse funnene gjelder også i Flekkefjord, men det er gjort noen viktige grep den siste tiden med tanke 

på bolig. Prøveprosjektet «leie for å eie» gjør det mulig for flyktninger som i dag leier en kommunal 

bolig å kjøpe denne, eller å inngå en avtale om å leie en bolig i 3-5 år for deretter å kjøpe denne.  

Flekkefjord kommune har i dag 16 boliger som benyttes til å bosette flyktninger. 
To av boligene er leiligheter på 69 m2, mens de øvrige boligene er boliger på mellom 80 og 180 m2. i 
tillegg leier flyktningetjenesten boliger av private utleiere. I tillegg eier kommunen 4 leiligheter på 
Uenes som benyttes som overgangsboliger til enslige mindreårige flyktninger. Kommunen har inngått 
avtale om kommunal tilvisningsrett for 4 boliger i Logahagen som benyttes til bosetting av enslige 
mindreårige flyktninger og 6 hybler i Austadvika som benyttes til bosetting av ordinære flyktninger. 
 
Det er et mål at det legges til rette for en bosetting som underbygger integrering. Flyktninger har 
gjerne ønske om å bo sentralt, i nærhet til voksenopplæringen på Trellebakken og butikker da få, om 
noen har egen bil.  For barnefamilier er det også viktig å bo i gangavstand til barnehager.  
 
Sentrumsnære boliger er gjerne dyrere både å kjøpe og å leie, enn boliger i distriktene. Det bør 
derfor vurderes en modell hvor flyktningene bosettes forholdsvis sentralt de første årene, men at det 
jobbes for at de etter 2-3 år flytter til andre boliger, og da gjerne også i distriktene, hvor de vil ha 
mulighet til å kjøpe/leie på det private marked.  
 
Samarbeid med private utbyggere er hovedstrategien for å møte økte behov for boliger til 
flyktninger. Utbygger som kommunen inngår avtale om kommunal tilvisningsrett med kan få inntil 40 
% tilskudd fra Husbanken mot at kommunen disponerer leilighetene for utleie i 10 + 10 år. 
 
 
 

 

 
 

 

                                                           
14 St.meld. nr. 6 (2012-2016) En helhetlig integreringspolitikk 

Slik gjør vi det 

 Jobbe strukturert og målrettet for at ingen flyktninger skal bo i kommunal bolig mer enn 5 år 

 Ta i bruk leie for å eie modellen 

 Prioritere offentlig – privat samarbeid om boliger til flyktninger  

 Fortløpende selge boliger til personer som har leid lenge 

 Ta i bruk sjekkliste for HB.8.E.12 - Dialogverktøy for vurdering av prinsipper for normalisering 
og integrering i vurdering av alle investeringsprosjekter og leieprosjekter for målgruppen 

 Skape et differensiert botilbud til EM flyktninger hvor de har en gradvis overgang fra 
bofellesskap til bolig med punkttilsyn for så å flytte for seg selv. 

 


