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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne vedtar å bosette totalt 40 flyktninger pr. år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.
Med økt bosetting fra 2016 legges det opp til å gjøre de nødvendige disposisjoner for å
lykkes faglig med arbeidet.


Det opprettes en 50 % stilling innenfor psykisk helsearbeid blant flyktninger.



Bemanningen ved Introduksjonssenteret økes med en 100 %
miljøarbeiderstilling til praktisk bosetting, arbeid og inkluderingsarbeid mm.

2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne
rammen.
3. Rådmannen gis fullmakt til å forankre og tilpasse arbeidsgruppens forslag til
flyktningeplan med de tiltak som vil være nødvendige for å integrere flyktninger i
Søgne. Forslaget fra arbeidsgruppen tas foreløpig til orientering.

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 25.11.2015
Behandling:
Administrasjonen la frem følgende rettelse i rådmannens forslag:
Under «rådmannens merknader» 1. avsnitt, skal det rettes til følgende:

Dersom Søgne kommune er en gjennomsnittskommune i forhold til estimatet fra beregningsutvalget, vil
kommunen i en 5-årsperiode ha ca. kr 50.000 i høyere utgifter pr. flyktning enn det som kompenseres
fra statens side. 20 flyktninger pr. år, gir da estimerte kostnader på ca. kr 1 mill. mer enn inntektene,
mens 40 flyktninger har en kommunal egenandel på kr 2 mill. for 5-årsperioden.
Nytt forslag til punkt 1 fra representant Charlotte Søyland (FrP):
Søgne vedtar å bosette totalt 20 flyktninger per år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.
Nytt forslag til vedtak fra representant Sigrun Sæther (KrF):
Punkt 1 endres til følgende:
1.
Søgne vedtar å bosette 40 flyktninger i 2016 og 50 per år i 2017, 2018, 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.
2.
identisk med rådmannens forslag
3.
identisk med rådmannens forslag
Nytt forslag til vedtak fra representant Heidi Johansen (Ap):
Søgne kommune tar imot det antall flyktninger som er tilrådd i planen årene 2016-2019. Det bygges
flyktningeboliger og leies boliger/ leiligheter/ hybler for å dekke behovene. Ytterligere vedtak må gjøres
for å avhjelpe akuttsituasjon i framtid.

Votering:
Stemmerekkefølge: Først stemmes det over respektive forslag fra FrP og KrF til nytt punkt 1. Om de
ikke får flertall settes Ap sitt forslag opp mot rådmannens forslag til vedtak.
FrP sitt forslag falt med syv mot to (FrP) stemmer.
KrF sitt forslag falt mot en (KrF) stemme.
Ap sitt forslag mot rådmannens innstilling: Rådmannens forslag vedtatt med 5 mot 4 (Ap + KrF)
stemmer.

Innstilling:
1.
Søgne vedtar å bosette totalt 40 flyktninger pr. år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.
Med økt bosetting fra 2016 legges det opp til å gjøre de nødvendige disposisjoner for å lykkes
faglig med arbeidet.
•
Det opprettes en 50 % stilling innenfor psykisk helsearbeid blant flyktninger.
•
Bemanningen ved Introduksjonssenteret økes med en 100 % miljøarbeiderstilling til
praktisk bosetting, arbeid og inkluderingsarbeid mm.
2.
Rådmannen gis fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne
rammen.
3.
Rådmannen gis fullmakt til å forankre og tilpasse arbeidsgruppens forslag til
flyktningeplan med de tiltak som vil være nødvendige for å integrere flyktninger i Søgne.
Forslaget fra arbeidsgruppen tas foreløpig til orientering.

Saksprotokoll i Formannskapet - 02.12.2015
Behandling:
Til behandling forelå tjenesteutvalgets innstilling.

Repr. Terkelsen (FRP) fremmet følgende forslag:
Søgne vedtar å bosette totalt 20 flyktninger per år i årene 2016, 2017, 2018 og 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.
Repr. Kleivset (KRF) fremmet følgende forslag på vegne av V, AP, KRF og SV:
Punkt 1 endres til følgende:
1.
Søgne vedtar å bosette 40 flyktninger i 2016, og 55 per år i 2017, 2018, 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.
2.
identisk med rådmannens forslag
3.
identisk med rådmannens forslag

Votering:
Repr. Terkelsen (FRP) sitt forslag falt med 8 mot 1 stemme (FRP)
Fellesforslaget vedtatt med 6 mot 3 stemmer (H, FRP)
Rådmannens forslag vedtatt med 7 mot 2 stemmer (H)
Formannskapet fremmer følgende innstiling til kommunestyret.

Innstilling:

4. Søgne vedtar å bosette 40 flyktninger i 2016, og 55 per år i 2017, 2018, 2019.
Familiegjenforening er inkludert i bosettingstallene.
Med økt bosetting fra 2016 legges det opp til å gjøre de nødvendige disposisjoner
for å lykkes faglig med arbeidet.


Det opprettes en 50 % stilling innenfor psykisk helsearbeid blant
flyktninger.



Bemanningen ved Introduksjonssenteret økes med en 100 %
miljøarbeiderstilling til praktisk bosetting, arbeid og inkluderingsarbeid
mm.

5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere plassene for det enkelte år innenfor denne
rammen.
6. Rådmannen gis fullmakt til å forankre og tilpasse arbeidsgruppens forslag til
flyktningeplan med de tiltak som vil være nødvendige for å integrere flyktninger i
Søgne. Forslaget fra arbeidsgruppen tas foreløpig til orientering.

Bakgrunn for saken:
Europa og Norge står ovenfor den største flyktningkrisen siden siste verdenskrig. I tillegg til de
som er på flukt og som kommer som asylsøkere som følge av borgerkrigen i Syria, sitter over
5800 på mottak og venter på bosetting i en norsk kommune.
UDI oppdaterer jevnlig ankomsttallene til Norge. Prognosene ligger nå på ca. 25000
flyktninger for 2015.
Søgne kommune har de siste årene bosatt vesentlig mindre enn anmodning fra IMDi tilsier.

Anmodningstallene og bosatte for inneværende periode er:
År
2013
2014
2015

Anmodning fra IMDi
40(uten fam.gj.forening)
40(uten fam.gj.forening)
40(uten fam.gj.forening)

Vedtak/Bosatte
20 (inkl.fam.gj.forening)
20
«
20
«

Gjeldende kommunestyrevedtak har vedtak om bosetting av 20 flyktninger pr. år i perioden
2013 – 2015, inkl. familiegjenforening.
IMDi har et ønske om at familiegjenforeninger kommer i tillegg til vedtakene som gjøres i
kommunene. Søgne har holdt på at dette antallet skal være en del av totalbosettingene for å ha
en bedre forutsigbarhet i forhold til antall bosettinger pr. år.
Saksutredning:
For sikre en god forankring, samordning og ansvarliggjøring av de tjenester og tiltak som
kommunen iverksetter har det vært en egen arbeidsgruppe med repr. fra ulike enheten som har
utarbeidet en ny Helhetlig plan for bosetting og inkludering av flyktninger i Søgne kommune,
gjeldende for 2016 – 2019, at de ulike tjenesteområdene har bidratt med sin kompetanse og
erfaringer. Det er nødvendig at arbeidsgruppens forslag drøftes nærmere i administrasjonen i
forhold til nærmere behov for forankring av ulike tiltak og at hovedpunkter fra planen,
fremlegges til senere behandling i kommunestyret.
« Søgne kommune ønsker å være et inkluderende lokalsamfunn som ser på flyktninger og
innvandrere som en bærekraftig ressurs »
I arbeidet med å bosette og bidra til en vellykket integrering og inkludering i Søgne er en av de
viktigste målsettingene å tilrettelegge for at flyktninger skal være «motor» i eget liv. Dette
bygger på en faglig forståelse om at aktiv medvirkning i egen bosetting og kvalifisering for
arbeid/utdanning bidrar til deltakelse og læring. Flyktninger og innvandrere har som oss andre
de samme grunnleggende følelser og behov for tilhørighet og ønske om å bidra i fellesskapet.

En viktig grunnholdning i arbeidet med bosetting og kvalifisering, er at nye innbyggere i
Søgne kommune er en ressurs, og at stat og kommune investerer i denne ressursen med tanke
på et verdig liv og arbeidskraft i nåtid og for framtida.
Det ligger en tanke om at menneskers helse og velvære må ivaretas og fremmes. Gjennom
gjensidig forståelse og respekt vil det oppstå produktive kvaliteter som interesse, arbeidsglede
og evner. Hva som forklarer at mennesker fungerer og har det bra, må søkes hos individet selv,
i dets sammenheng og i samfunnet som helhet. Det er en idé om verdiskapning som går ut fra
at det finnes verdifulle forutsetninger og ressurser hos hvert enkelt individ.
Det er et stort press på norske myndigheter – og dermed også på norske kommuner, i forhold
til å øke bosettingen i landet utover dagens nivå. Ifølge innvandringsmyndighetene, IMDi, er
flaskehalsen å bidra til at personer med behov for beskyttelse får bosetting i en kommune, etter
at flyktningstatus er innvilget i landet. Med dagens politiske vedtak i norske kommuner, har
ikke innvandringsmyndighetene nok kapasitet i landet til å bosette det antallet som kommer til
landet hvert år. Det er derfor nødvendig at alle norske kommuner ser sitt ansvar i denne tid og
bosetter etter anmodning fra IMDi.
Statsråd Solveig Horne sendte, 23.04.15, et brev til alle kommuner, der det ble bedt om
tilbakemelding fra kommunene som viser hvilket ansvar hver kommune er beredt til å ta.
Søgne kommune svarte i brev av, 22.05.15, at det nye kommunestyret vil i november 2015, i
forbindelsen med en ny flyktningeplan, vedta hvor mange bosettinger Søgne vil ta i årene som
kommer. IMDi ba kommunen om tilbakemelding i forhold til anmodningen i brev, 10.8.2015.
Kommunen svarte i brev, datert 28.8.15, det samme som til Statsråden.
Anmodningstall fra IMDI til Søgne kommune
År
2016
2017
2108
2019

Anmodning
50 (uten fam. gjenforening)
50 (uten fam. gjenforening)
45 (uten fam. gjenforening)
45 (uten fam. gjenforening)

Forslag til vedtak
40 (inkl.fam.gj.forening)
40 (inkl.fam.gj.forening)
40(inkl.fam.gj.forening)
40(inkl.fam.gj.forening)

Status i bosetting – 2015:
Søgne kommune har hatt en jevn bosetting i 2015. Ved utgangen av november 2015 har vi
bosatt de 20 personene som vi har vedtak om for 2015. Dette er en blanding av
overføringsflyktninger/familiegjenforening fra Kongo (4), Syria (8). Resten kommer fra
flyktningmottak i Norge som er fordelt på følgende land: Burma(5), Eritrea (1), Afghanistan
(1) og Somalia (1). Av disse er 7 barn.
Det vises til flyktningeplanen som redegjør for hvordan arbeidet organiseres og hvilke
resultater det kan vises til.
Økonomi
Kommunens utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på
humanitært grunnlag, som er bosatt de siste fem årene, skal i utgangspunktet dekkes av
integreringstilskuddet. Integreringstilskuddets sats i 2015 pr. voksne, barn og enslige
mindreårige var 696 200,- kr 746 200 for enslige voksne over en fem års periode.

Integreringstilskuddet skal dekke utgifter til integreringstiltak og administrasjon av disse i
bosettingsåret, samt de fire neste årene. Som integreringstiltak regnes
sosialkontor/sosialtjenester, introduksprogram, barne- og ungdomsvernstjenester,
innvandrer/flyktningkontortjenester, tolketjenester, omsorg for personer med rusproblemer,
støttekontakt, bolig/boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak, yrkeskvalifisering og
arbeidstrening, integreringstiltak i grunnskolen, kultur- og ungdomstiltak, barnehager og
utgifter i den kommunale helsetjenesten samt felleskostnader knyttet til disse områdene.
I forhold til språk- og samfunnsfagopplæring blir det gitt egne tilskudd til kommunen, basert på
antall deltaker(pr.capita). Dette vil for Søgnes del i 2016 med mottak av 20 flere (voksne +
barn) flyktninger gi en ekstra overføring til opplæring i underkant av kr 600 000.
Alle de statlige tilskuddene er rammetilskudd (unntak enkelte øremerkede tilskudd)
Hvert år kartlegger beregningsutvalget kommunenes gjennomsnittlige utgifter til bosetting og
integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Utvalget består
av representanter fra kommune og stat og er ledet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi). Statistisk sentralbyrå er sekretariat.
 Kommunenes utgifter i 2014 er estimert til 770 300 kroner per flyktning over
femårsperioden hvor det utbetales integreringstilskudd.
 Tilskuddet for samme periode var på 717 600 for enslige voksne og 669 600 kroner for
andre (barn, enslige mindreårige, voksne).
Tallene viser altså at kommunenes estimerte utgifter var høyere enn tilskuddene fra staten.
Siden tallene er basert på beregninger og dermed ikke er eksakte, er det imidlertid vanskelig å
si noe sikkert om hvor stort gapet er. Dette vil også variere fra kommune til kommune.
Rådmannens merknader:
Dersom Søgne kommune er en gjennomsnittskommune i forhold til estimatet fra
beregningsutvalget, vil kommunen i en 5-årsperiode ha ca. kr 50.000 i høyere utgifter pr.
flyktning enn det som kompenseres fra statens side. 20 flyktninger pr. år, gir da estimerte
kostnader på ca. kr 1 mill. mer enn inntektene, mens 40 flyktninger har en kommunal
egenandel på kr 2 mill. pr. år.
Rådmannen anbefaler at Søgne kommune f.o.m. 2016 dobler antallet t.o.m. 2019.
Det blir også nødvendig da å øke bemanning til miljøarbeider og til psykisk helse. Det
anbefales videre at de konkrete endringene innarbeides ved rullering av budsjetter og
økonomiplaner fremover.
Når det gjelder arbeidsgruppens forslag til flyktningeplan, anbefales at rådmannen får fullmakt
til å arbeide videre med planen m.h.t. forankring i enhetene og også å tilpasse planen fremover.
Vedlagte plan anbefales foreløpig tatt til orientering.
Vedlegg:
Anmodning om bosetting av flyktninger fra IMDI.
Arbeidsgruppens forslag til flyktningeplan for perioden 2016-2019.
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Anmodning om bosetting av flyktninger i 2016, samt plantall 2017-19
Kommunene gjør en stadig bedre jobb med bosetting og kvalifisering av flyktninger.
Samtidig øker bosettingsbehovet. I 2015 trenger over 13 000 flyktninger
bosettingsplass, men med kommunevedtakene som foreligger er det realistisk å
bosette 10 000. Stortinget har vedtatt at Norge skal ta imot 8 000 syriske
overføringsflyktninger i perioden 2015-2017. Samlet sett er det behov for å bosette i
alt 50 000 flyktninger i 4-årsperioden 2016-2019.
Det vises til at IMDi tidligere har anmodet Søgne kommune om bosetting av 40
flyktninger for 2015/2016 og til kommunens vedtak om å ta imot 20 flyktninger pr.
år.
Det vises videre til brev datert 23.april fra statsråd Solveig Horne til alle landets
kommuner, og kommunens svar som viser til prosessen kommunen er inne i med å
lage en helhetlig flyktningeplan, og at Søgne derfor vil ta stilling til økt bosetting i
løpet av oktober 2015.
Det er satt et mål om å bosette 10 000 flyktninger i 2015. For å bidra til å
nå dette målet ber vi Søgne kommune om å vurdere en økning av antallet
flyktninger inneværende år.
På bakgrunn av behovet og målet om å bosette 13 200 flyktninger i 2016,
ber vi Søgne kommune om å bosette 50 flyktninger i 2016.
Bosettingsbehov i Søgne kommune for planperioden 2017-2019
Behovet tilsier et nasjonalt plantall på 13 200 også i 2017. Dette gir følgende plantall
for kommunen:
 minst 50 nyankomne flyktninger i 2017.




For 2018 og 2019 er plantallet 12 000 per år. Dette gir følgende plantall for
kommunen:
minst 45 nyankomne flyktninger per år.

Vi ber kommunen fatte vedtak for årene 2017, 2018 og 2019 i tråd med plantallene.
Det er ønskelig at dette gjøres i form av et rammevedtak for perioden 2017-2019, og
at administrasjonen får fullmakt fra kommunestyret til å disponere plassene for det
enkelte år innenfor denne rammen, i samråd med IMDi.
Det er usikkerhet knyttet til plantallene som følge av eventuelle svingninger i antall
flyktninger som skal bosettes. IMDi sender årlig et tilsvarende anmodningsbrev til
kommunene for å bekrefte eller eventuelt justere plantallene for kommende år på
bakgrunn av eventuelle endringer i behovet for bosetting av flyktninger.
Kommunens vedtak om bosetting av et tallfestet antall flyktninger bør fattes uten
forbehold. Anmodningen inkluderer ikke familiegjenforente. IMDi oppfatter at vedtak
basert på anmodningen er bindende for begge parter. Skulle det av spesielle grunner
ikke la seg gjøre å realisere alle plassene, ber vi om at ubenyttede plasser overføres
til neste års bosetting.
Denne anmodningen om bosetting av flyktninger i Søgne kommune er basert på
oppdaterte prognoser og plantall for årene 2015 – 2019, og på samarbeidsavtalen
mellom staten og KS. Anmodningen er utarbeidet i samarbeid med KS.
Svarfrist på anmodningen om en økning av antallet i 2015 er 1.september og for
2016 30. november 2015. Vedtaket bes sendt skriftlig til IMDi Sør og på e-post til
post@imdi.no med kopi til KS v/Nina Gran; nina.gran@ks.no

Økonomi og rammebetingelser
Bosettingsmodellen er basert på at kommunene tar sin del av ansvaret ved å si ja til
anmodningen, som er utarbeidet i samarbeid med KS. Tilskuddene som utløses ved
bosetting av flyktninger er økt. Stortinget har i revidert nasjonalbudsjett for 2015
vedtatt et ekstra tilskudd og har økt tilskuddsrammen for utleieboliger. IMDi ber om
at kommunen vurderer hvordan bedre finansieringsordninger kan brukes til å
dimensjonere kommunens introduksjonsprogram og anskaffe flere boliger til
nyankomne flyktningene.

Ekstratilskudd ved bosetting i 2015
Stortinget har besluttet å innføre et ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger i
2015. Målgruppen for ekstratilskuddet er todelt:
-

Kommuner som bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDi for 2015
og samtidig flere enn folketallet i kommunen tilsier, vil motta et ekstratilskudd
på 50 000 kroner per person som bosettes utover IMDis anmodning.
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-

Kommuner som bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDi for 2015,
vil motta et ekstratilskudd på 25 000 kroner per person som bosettes utover
IMDis anmodning.

I og med at Søgne kommune ikke har vedtak i tråd med IMDis anmodning for 2015,
kan kommunen først motta et ekstratilskudd på 50 000 per person hvis bosettingen i
2015 overskrider 40 personer. Les mer om dette ekstratilskuddet i vedleggsdelen,
samt at rundskriv foreligger på www.imdi.no

Kontakt med IMDi om anmodningen
IMDi deltar gjerne på møter med ledelsen i kommunen, eventuelt sammen med
andre statlige etater. IMDi vil samarbeide med fylkesmannen om oppfølgingen av
dette brevet. I vedlegget til dette brevet er det redegjort nærmere for bakgrunnen
for anmodningen og hvilke tilskudd som utløses ved bosetting.
Ta kontakt med undertegnede hvis dere ønsker mer informasjon om anmodningen
eller bosetting av flyktninger generelt.
Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid med Søgne kommune!
Med vennlig hilsen
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

Ingrid Sætre
Regiondirektør
Kopi: KS, fylkesmannen
Vedlegg: Nærmere informasjon om anmodningen

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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Nærmere informasjon om anmodningen
Permanent kommunal oppgave
Bosetting av flyktninger er en permanent kommunal oppgave på lik linje med andre
kommunale oppgaver. Bosettingsarbeidet må i likhet med andre kommunale
oppgaver inn i faste og planlagte former, basert på flerårige vedtak og plantall.
Antall flyktninger det er behov for å bosette i den enkelte kommune de kommende
årene, skal fremgå av prognoser og plantall som gir kommunene best mulig
forutsigbarhet. IMDi sender et årlig brev til kommunene med oppdaterte prognoser
for inneværende år og neste år og rullerte plantall for de tre påfølgende år. Antall
flyktninger som kommunene er anmodet om å bosette per år de fire neste årene
(2016-2019) er basert på dagens prognoser og plantall. Anmodningstallene kan bli
justert opp eller ned ved neste års rullering, dersom prognosene over antall nye
flyktninger endres eller hvis kommunene ikke vedtar det forventede antall plasser.
Bakgrunnen for anmodningen
Kommunene har økt bosetting av flyktninger betydelig de siste årene, men behovet
for å bosette flyktninger øker enda mere. For å få bosatt både det årlige antallet nye
flyktninger og det store antallet bosettingsklare flyktninger som allerede venter i
mottakene, er det nødvendig å øke kommunenes kapasitet til et høyere nivå.
Kommunene ble våren 2013 bedt om å bosette omlag 10 000 flyktninger både i
2014, 2015 og 2016. Kommunene ble våren 2014 anmodet om å bosette 10 804
flyktninger i 2015, og per 30.06.2015 var det registrert vedtak om å bosette 9 262
flyktninger i år. IMDis prognose basert på siste signaler er at kommunene vil bosette
10 000 flyktninger i 2015. Dette er 800 færre enn det antallet kommunene ble
anmodet om i år, og kommer i tillegg til en manko på 2 200 plasser fra 2014.
Etterslepet er derfor stort.
På bakgrunn av dagens flyktningkrise ble alle landets kommuner i brev av 23. april
fra statsråd Solveig Horne bedt om å gi tilbakemelding på hvor mange flyktninger de
kan bosette i løpet av 2015 og 2016. Foreløpige signaler fra kommunene per 9.juli på
ekstra plasser i 2015 anslås til å være 2 164, og antall ekstra plasser i 2016 anslås til
å være 1 782, dvs. 3 964 ekstra plasser totalt i 2015 og 2016. Dette inkluderer både
foreløpige og endelige vedtak, med og uten forbehold. IMDi er i dialog med
kommunene om forståelsen og rask iverksetting av vedtakene.
Målet i samarbeidsavtalen mellom staten og kommunesektoren er at ved utgangen
av året skal alle være bosatt i samsvar med behovet. Bosettingsbehovet i 2015 har
nå økt til 13 200, og behovet vil også være 13 200 i 2016, hvis kommunene bosetter
10 000 flyktninger i 2015.
Økningen i bosettingsbehovet skyldes delvis at en høyere andel asylsøkere har
beskyttelsesbehov som gjør at de får innvilget oppholdstillatelse. Samtidig øker

4

antallet overføringsflyktninger som kommer til Norge etter at Stortinget har vedtatt å
ta imot 8 000 syrere over 3 år, fordelt på 2 000 i 2015 og 3 000 i hvert av årene
2016 og 2017.
Ved utgangen av juni i år ventet 5 228 flyktninger med oppholdstillatelse på å flytte
fra asylmottak til en kommune. En femtedel av dem har ventet i mer enn ett år etter
innvilget opphold. Lang ventetid er spesielt belastende for barn. 645 av de som
venter på bosetting er barn i familier, hvorav 410 har bodd på asylmottak i mer enn
ett år fra de søkte om oppholdstillatelse.
For å få bosatt både det store antallet flyktninger som nå venter i mottakene og det
økte antallet syriske flyktninger, er det behov for en særlig innsats fra alle landets
kommuner. Dersom kommunene ikke bosetter flere flyktninger i tråd med IMDis
anmodning, vil køene og ventetiden i mottakene fortsette å øke. Det er behov for å
bosette så mange som mulig av dem som venter i løpet av 2015 og 2016. Dersom
det bosettes 10 000 flyktninger i 2015, vil bosettingsbehovet bli 13 200 både i 2016
og 2017 og 12000 i 2018 og 2019.
Kommuner som de siste årene har bosatt få flyktninger i forhold til folketallet i
kommunen, oppfordres særskilt om å øke antallet. Dette kan gi grunnlag for flere
deltakere i introduksjonsprogrammet, noe som vil medføre økt tilskudd til
kommunene og samtidig gi mer hensiktsmessige klassestørrelser. IMDi oppfordrer
disse og andre kommuner til å inngå interkommunalt samarbeid om
introduksjonsordningen der dette kan værehensiktsmessig.
Enslige barn og unge (mindreårige)
I 2014 bosatte kommunene 536 enslige barn og unge (mindreårige under 18 år).
Bosettingsbehovet for denne gruppen øker kraftig til 750 i 2015 og 750 i 2016, og
plantallene er på samme nivå også i 2017, 2018 og 2019. Anslagsvis 40% av de
enslige barna er under 15 år, mens 60% er over 15 år. Den store økningen i antallet
har sammenheng med økningen av bosettingsbehovet generelt. Enslige barn og unge
under 18 år er en prioritert gruppe ved bosetting. Det er derfor avgjørende at
kommunene i sine vedtak prioriterer bosetting av denne gruppen, og om nødvendig
omgjør vedtatte plasser til bruk for denne gruppen. Det er et særlig behov for flere
plasser til den andelen som er under 15 år.
Økonomiske virkemidler
Kommunene mottar flere tilskudd fra staten for å dekke utgifter ved bosetting og
integrering av flyktninger. IMDi forvalter i 2015 tilskudd for om lag 9 milliarder
kroner. Over 99 prosent av midlene går til kommunene, mens resten går til frivillig
sektor og til virksomheter og organisasjoner i privat og offentlig sektor i kommunene.
Ordinære overføringer til kommunene kommer i tillegg til tilskuddene fra IMDi.
Stortinget har besluttet et ekstratilskudd på til sammen 50 millioner kroner som skal
fordeles til kommuner som i løpet av 2015 bosetter flere flyktninger enn de er
anmodet om og det folketallet i kommunene tilsier. Ekstratilskuddet skal fordeles på
følgende måte:
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Kommuner som bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDi for 2015
og samtidig flere enn folketallet i kommunen tilsier, vil motta et ekstratilskudd
på 50 000 kroner per person som bosettes utover IMDis anmodning.
Kommuner som bosetter flere flyktninger enn anmodningen fra IMDi for 2015,
vil motta et ekstratilskudd på 25 000 kroner per person som bosettes utover
IMDis anmodning.

Nærmere informasjon vil fremgå av eget rundskriv på www.imdi.no. Vedlagt
rundskrivet følger en oversikt som viser hvor mange flyktninger hver kommune må
bosette i 2015 for å innfri kravet om bosetting utover IMDis anmodning og det
folketallet i kommunen tilsier.
Stortinget har også besluttet å øke tilskuddet til utleieboliger med 80 millioner
kroner. 50 av de 80 millionene er en varig økning av tilskuddsrammen, mens 30
millionene gjelder 2015. Nærmere informasjon om tilskuddsrammen for utleieboliger
vil være tilgjengelig på www.husbanken.no
Nærmere informasjon om de ulike økonomiske virkemidlene ved bosetting av
flyktninger, finnes på IMDis hjemmesider http://www.imdi.no/Tilskudd/.
I tillegg vises til www.bufetat.no for informasjon om statlig refusjon av utgifter til
kommunale barneverntiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger
(Rundskriv Q-05/2015).
«Solidaritetsmodell»
Dagens bosettingsmodell er basert på samarbeidsavtalen mellom staten og KS.
Modellen er en “solidaritetsmodell”. Med dette menes at dersom én kommune som
blir anmodet om å bosette flyktninger svarer nei eller fatter vedtak som er lavere enn
IMDis anmodning, må antallet flyktninger fordeles på de øvrige kommunene. Derfor
er det viktig at kommunene bosetter flyktninger i tråd med IMDis anmodning for å
sikre en jevn fordeling av ansvar for denne viktige samfunnsoppgaven. Norges
internasjonale forpliktelser innebærer å ta imot mennesker som er utsatt for
forfølgelse i sine hjemland.
Flyktninger - en ressurs
Bosetting av flyktninger er ikke bare en humanitær oppgave. Flyktninger utgjør også
en ressurs. Det er et prinsipp at flyktninger skal bosettes i kommuner over hele
landet. Kommunen må ha et tilpasset tjenestetilbud til de som bosettes, herunder
introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap, slik at de kan
komme i arbeid eller gå videre til kvalifisering og utdanning.
Både privat og offentlig sektor vil ha behov for mer arbeidskraft i årene fremover.
Gjennom gode kvalifiseringsprogram kan kommuner i samarbeid med NAV og lokalt
næringsliv skreddersy kompetanse som arbeidslivet trenger. Stadig flere kommuner
ser bosetting av flyktninger i sammenheng med sysselsetting og befolkningsutvikling.
Det er potensiale for økt bosetting når kvalifisering av flyktninger i større grad
knyttes til lokalt næringsliv. Dette gjelder spesielt i de kommuner hvor næringslivet
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ellers må hente arbeidskraft utenfra gjennom arbeidsinnvandring, og når bosetting av
flyktninger også kan bidra positivt til den demografiske utviklingen i kommunene.
Bolig
Å finne egnet bolig til flyktninger kan være en utfordring. Det er avgjørende at
kommunenes vedtak om bosetting følges opp gjennom boligplan og aktiv bruk av
Husbankens ordninger. Husbankens regionkontor kan kontaktes. Det vises til
nærmere informasjon på Husbankens hjemmesider http://www.husbanken.no/.
Dersom kommunen har vansker med å finne boliger, er et aktuelt alternativ at
flyktninger selv finner bolig. IMDi oppfordrer kommunene til å åpne for at personer
kan finne bolig selv innenfor rammer som kommunene fastsetter. Dette kan skje
innenfor kommunenes vedtak om bosetting. Mange kommuner bruker denne
løsningen fordi den bidrar til rask og effektiv utnyttelse av plassene i kommunen.
Ordningen kan også bidra til at det kan bli mulig for kommunen å bosette flere
flyktninger. Ta gjerne kontakt med IMDi Sør for mer informasjon om dette.
Familieinnvandring
En betydelig andel av de voksne flyktningene er enslige ved bosettingstidspunktet,
men en del har familie i hjemlandet som kan forventes å komme til Norge etter
hvert. At flyktninger får familien sin til landet vil være positivt for integreringen og
kan bidra til befolkningsutvikling, men kan også innebære utfordringer med boliger
og annen tjenestekapasitet i kommunene. Det anbefales derfor at kommunen har
fokus på at det kan komme familieinnvandrede i tillegg til de som bosettes.
Familieinnvandrede til personer i målgruppen for integreringstilskudd, utløser også
tilskuddet. Se www.imdi.no for mer informasjon om tilskuddsordningene.
Råd og veiledning fra IMDi
IMDi bistår gjerne med ulike tiltak sammen med Husbanken, fylkesmannen, KS, NAV
og øvrige samarbeidspartnere for å legge til rette for bosetting. Dette inkluderer:









Langsiktig planlegging av bosettings- og kvalifiseringsarbeidet; derunder
samarbeidsavtaler med IMDi og Husbanken, flerårige vedtak og jevn
bosetting.
Tilgjengelige tilskudd fra staten som er ment å dekke kommunale utgifter ved
bosetting og integrering av flyktninger (integreringstilskudd, norsktilskudd,
særskilt tilskudd for enslige mindreårige, tilskudd ved bosetting av personer
med alvorlig, kjente funksjonshemminger og/eller adferdsvansker,
Husbankens boligfinansieringsordninger mv).
Prioritering av tilskudd til utleieboliger innenfor dagens budsjett.
Større og mer fleksibel bruk av Husbankens startlån.
Profesjonell bruk av det private leiemarkedet, hvor dette ses som en parallell
løsning til bruk av kommunale boliger ved bosetting av flyktninger.
Tilrettelegging for erfaringsutveksling kommuner imellom, som kan styrke
planlegging av bosetting, øke kapasitet og kompetanse, og bedre overgang til
arbeidsliv og utdanning for flyktninger
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Mer utfyllende informasjon om tilskuddsordninger, rundskriv med mer i forbindelse
med bosetting av flyktninger, finnes på IMDi sine hjemmesider www.imdi.no
Ta gjerne kontakt med IMDi Sør hvis dere ønsker mer informasjon om anmodningen
eller bosetting av flyktninger generelt.
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1. SAMMENDRAG
Når denne planen skrives står Europa og Norge ovenfor den største flyktningkrisen
siden siste verdenskrig. I tillegg til de som er på flukt og som kommer som
asylsøkere som følge av borgerkrigen i Syria, sitter over 5000 på mottak og venter på
bosetting i en norsk kommune.
Søgne kommune har i perioden 2013 -2015 hatt et politisk vedtak om å bosette 20
pr/år inkl. familiegjenforening. Det politiske vedtaket om hvor mange kommunen skal
bosette i en ny periode baserer seg på til en hver tid eksisterende Flyktningeplan og
rapporter.
Søgne kommune må forberede seg på å bosette langt flere flyktninger i åra fremover.
IMDis (Integrering -og mangfoldsdirektoratet) anmodningstall er 40 for 2015, 50 for
2016 og 2017 og 45 for 2018 og 2019. Tallene fra IMDi er uten familiegjenforening.
Disse anmodningene ble sendt kommunene før den store mengden av asylsøkere
som har strømmet til Norge i august/september. Udi har oppgradert sine
ankomstprognoser flere ganger i sommer og de siste prognosene fra september er at
det forventes dobbelt så mange asylsøkere som tidligere antatt i løpet av utgangen
av 2015, ca. 20 000.
Ved utgangen av august var over 5 800 personer bosatt i 2015. 5 173 flyktninger
med innvilget opphold ventet i mottak på å bli bosatt i en kommune. Det er gjort
vedtak om 10 819 bosettinger i kommunene for 2015. I følge IMDi må tallet for 2016
komme opp i 13 000 – 14 000. I 2012 bosatte norske kommuner færre enn 5800.
Av de som venter på å bli bosatt, har en femtedel ventet i mer enn ett år etter
innvilget opphold. Lang ventetid er spesielt belastende for barn. 612 av de som
venter på bosetting er barn i familier, hvorav 410 har bodd på asylmottak i mer enn
ett år fra de søkte om oppholdstillatelse. Nesten 70 % av de som venter på en
bostedskommune er enslige. Dette byr på utfordringene for kommunene som ikke
har passende boligsammensetning. Søgne kommune er avhengig av det private
boligmarkedet for å skaffe nok boliger. Utfordringen er at prisene for små boenheter
er økende og utgiftene overskrider i mange tilfeller det beløpet som kan dekkes
innenfor utbetalingen av introsøknaden for en person. Dette kan sikres ved at
kommunen kjøper/bygger boliger som tilrettelegges for arealeffektive små boenheter
med noe fellesareal. Husbankens boligtilskudd er et viktig virkemiddel for å øke
takten i byggingen av boliger.
God og rask integrering forutsetter egent bolig, barnehageplass til familier med små
barn når de bosettes, et godt skoletilbud for barn og unge, et forsvarlig helsetilbud,
kvalifisering mot jobb og utdanning og deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter. Dette
forutsetter at arbeidet integreres i alle tjenester og at samhandlingen systematiseres
og struktureres både innen hvert tjenesteområde og på tvers av de ulike
tjenesteområdene. Det har derfor vært viktig i utarbeidelsen av en ny helhetlig plan
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for bosetting og inkludering av flyktninger i Søgne kommune at de ulike
tjenesteområdene har bidratt med sin kompetanse og erfaringer slik at planen
gjeldende for 2016 – 2019 med mål og tiltaksplaner, skal kunne framstå som en
gjennomtenkt plan med et tverrfaglig og aktivt integrerings- og inkluderingsarbeid.
I mandatet for utarbeidelsen av en ny plan, gitt av Rådmannen i mars 2015, står det
bl.a.:
«Bosetting og integrering av flyktninger er et ansvar som berører alle virksomheter i
Kommunen. Flyktning planen skal gi føringer for omfang og system når det gjelder
mottak av flyktninger og mennesker med opphold på humanitært grunnlag og
Familiegjenforeninger. Planen må inneholde informasjon om de enkelte tjenesters
oppgave og plan om forbedringspunkt med tilhørende ansvarliggjøring»
Under mål for utarbeidelsen av planen står følgende:
«Den skal beskrive dagens situasjon, peke på utfordringer og muligheter, som
nedfelles i en handlingsplan (2016 – 2019) med spesifiserte målsettinger, konkrete
tiltak, tidshorisont og ressursbruk i de berørte enheter/avdelinger».
Det har vært et viktig mål å få handlingsplanen så konkret som mulig i forhold til ulike
tiltak, ansvarlig for gjennomføring, tidsplan og bruk av ressurser. For å sikre at det
jobbes systematisk og kontinuerlig etter oppsatte mål, vil det være avgjørende at det
legges opp til en årlig rapportering og evaluering av oppsatte tiltak og graden av
måloppnåelse i hver avdeling/enhet. Dette kan gjørs i forbindelse med
årsmeldinger/tilstandsrapporteringer.
Det foreslås det å opprette et overordnet samarbeidsutvalg for bosetting og
inkludering av flyktninger (SUF) i kommunen. Dette utvalget møtes en gang i året for
en gjennomgang av rapporter, evaluering og evt. revidering av handlingsplanen for
neste år. Medlemmer: Kommunalsjefer, enhetsledere for skole og barnehage (1
repr. fra hver sektor), enhetsleder/avdelingsleder i eiendom, kultur, helse, NAV,
økonomi, Kvalifiseringsenheten, Frivilligsentralen og fagleder Introduksjonssenteret.
Utvalget kan evt. sammenkalles når det oppstår situasjoner i løpet av året hvor den
administrative ledelsen bør involveres.
Nåværende Kommunedelplan, samfunnsdelen, inneholder ingen klare målsettinger
knyttet til område integrering og inkludering av innvandrere og flyktninger. For å
lykkes med dette arbeidet bør det nedfelles en tydelig målsetning i delplaner i
kommuneplanen, eks i forhold til Folkehelseplan, Mangfold- og likestillingsplan,
Boligsosial handlingsplan, Idrett – og kulturplaner.
Målsettingen/e må i tillegg synliggjøres i handlingsplaner, virksomhetsplaner og
innovasjonsplaner for den enkelte virksomhet. Et tverrfaglig og ansvarlig integreringsog inkluderingsarbeid vil igjen kunne skape et godt utgangspunkt for å gjøre det

6

daglige arbeidet lettere for kommunens ansatte, flyktningene selv og andre
involverte. Viktig i denne sammenhengen er å tilstrebe og ivareta et godt og nært
samarbeid med frivillige organisasjoner, Frivilligsentralen og det private næringsliv.
Denne helhetlige planen for bosetting og inkludering av flyktninger i Søgne for
perioden 2016 -2019, vil legge grunnlaget og premissene for et nødvendig
tverretatlig/ tverrfaglig arbeid i hele kommunen, og vil være et godt utgangspunkt for
å kunne lykkes med et godt integrerings – og inkluderingsarbeid.
Visjonen gir et tydelig signal om et lokalsamfunn som bryr seg og som vil legge til
rette for en aktiv deltakelse i det ordinære arbeids- og samfunnsliv.
Hovedutfordringer som omtales og som er fulgt opp med tiltak i handlingsplanen er:




















Hvordan forankre arbeidet med bosetting og inkludering av flyktninger, politisk og
administrativ
Hvordan sikre at samhandlingen på tvers av de ulike tjenesteområdene/enheter
systematiseres og struktureres
Hvordan sikre nok kommunale boliger i et langtidsperspektiv
Hvordan sikre barnehageplasser for at foresatte raskt kan komme i gang med
introprogrammet
Hvordan sikre skolebarn de rettigheter de har for opplæring i særskilt norsk
Hvordan sikre god kompetanse i skoler og barnehager innenfor opplæring og
flerkulturell forståelse
Hvordan sikre tilstrekkelig med språk- og arbeidsplasser i kommunale og private
virksomheter
Hvordan sikre gode språkpraksisplasser
Hvordan gjøre innholdet i introprogrammer mer arbeidsrettet og med større fokus
på bedre norskopplæringa og ansvarlig gjøring av den enkelte deltaker – gjøres i
samarbeid med Birkelid/Songdalen
Hvordan sikre at gode overganger fra introprogram til arbeid eller utdanning
Hvordan sikre god deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter
Hvordan sikre at kommunen har tilstrekkelig ressurser for å møte et økt behov for
oppfølging av psykiske helseutfordringer
Hvordan sikre nok ressurser til skolehelsesøster og flyktninghelsetjeneste
Hvordan sikre godt samarbeid med frivillige organisasjoner og personer som vil
bidra til en god integrering i lokalsamfunnet/ kommunen
Hvordan sikre brukerens (flyktningens) stemme i kommunen
Hvordan sikre nok personalressurser i forbindelse med økt bosetting
Hvordan sikre god og nødvendig informasjon til kommunens innbyggere,
offentlige- og private virksomheter.
Hvordan sikre flyktningens eget ansvar for aktiv deltakelse
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De tiltakene som er satt opp i handlingsplanen og som ikke kan dekkes innenfor
nåværende økonomiske ramme, må legges inn i økonomiplanen og være grunnlag
for prioriteringer i kommunens budsjett og handlingsrom. Kommunens utgifter til
bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært
grunnlag, som er bosatt de siste fem årene, skal i utgangspunktet dekkes av
integreringstilskuddet. Integreringstilskuddets sats i 2015 pr. voksne, barn og enslige
mindreårige var 696 200 og kr 746 200 for enslige voksne over en fem års periode.
Som tillegg til planen legges det fram et forslag til antall bosettinger i de årene planen
er gjeldene for 2016 -2019 (Vedlegg 1).
Det foreslås å øke nåværende bosettingstall fra 20 til 50 i perioden.
År

Anmodning

Forslag til vedtak

2016

50(uten fam.gj.forening)

40 (inkl. fam.gj.forening)

2017

50 (uten fam.gj.forening)

50 (inkl. fam.gj.forening)

2108

45 (uten fam.gj.forening)

50 (inkl. fam.gj.forening)

2019

45 (uten fam.gj.forening)

50 (inkl. fam.gj.forening)

2. INNLEDNING – BAKGRUNN OG MANDAT
2.1 BAKGRUNN
Eksisterende Handling -og integreringsplan for Søgne kommune, gjeldende for 20132015, ble politisk behandlet i kommunestyret den 21.6.2012. Planen ble utarbeidet av
Introduksjonssenteret for innvandrere.
Når en ny plan skulle lages var det ønskelig at tjenesteområder som er berørt i
forbindelse med bosetting, mottak og oppfølging av flyktninger deltar i utarbeidelsen.
Bosetting og integrering av flyktninger er en kontinuerlig oppgave som må inkluderes
i kommunenes øvrige oppgaver. Det er ikke en dugnadsoppgave som er forbigående
for kommunen. Dette forutsetter at arbeidet integreres i alle tjenester og at
samhandlingen systematiseres og struktureres både innen hvert tjenesteområde og
på tvers av de ulike tjenesteområdene. Alle må oppleve at dette er en felles oppgave.
Det har derfor vært viktig i utarbeidelsen av en ny helhetlig plan for bosetting og
inkludering av flyktninger i Søgne kommune at de ulike tjenesteområdene har bidratt
med sin kompetanse og sine erfaringer slik at planen gjeldende fra 2016 – 2019 med
mål og tiltaksplaner skal kunne framstå som en gjennomtenkt plan for et aktivt
tverrfaglig og tverretatlig integrerings- og inkluderingsarbeid.
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Planen inneholder informasjon, utfordringer, mål og handlingsplan/tiltaksplaner for
det arbeidet som gjøres for flyktninger som har fått Søgne som bosettingskommune
gjennom avtale med IMDi. Av Søgnes innvandrerbefolkning utgjør flyktninger en liten
andel. De fleste er arbeidsinnvandrere. Selv om denne planen omhandler
kommunens arbeid med bosetting og oppfølging av flyktninger vil de mål og tiltak
som er nedfelt også kunne bidra til alle at kommunens innvandrere, uansett
bakgrunn, opplever tilhørighet og tillit til det norske felleskapet i lokalsamfunnet og til
kommunens ledelse.
Gjensidig tillit er en forutsetning for aktiv deltakelse i arbeidsliv, nabolag og kultur- og
fritidsaktiviteter. Godt arbeid på integreringsfeltet er en forutsetning for en bærekraftig
lokalsamfunnsutvikling, og det en intensjon at handlingsplanen vil bidra til dette. En
viktig faktor i dette arbeidet er å ha som utgangspunkt at en hver kan og har noe å
bidra med inn i felleskapet.
«Alle innbyggere i Norge har plikter og rettigheter. Alle skal ha muligheter til å delta
og bidra i arbeids- og samfunnsliv. Et rettferdig samfunn med et trygt felleskap
forutsetter små sosiale og økonomiske forskjeller og likestilling mellom kvinner og
menn. Derfor er det viktigste målet i regjeringens integreringspolitikk å sørge for at
alles som bor i Norge får brukt ressursene sine og tar del i felleskapet» (St.melding 6En helhetlig integreringspolitikk- Mangfold og felleskap, 2012- 2103)

2.2 MANDAT
Mandatet for utarbeidelsen av en helhetlig plan for bosetting og inkludering av
flyktninger i Søgne kommune ble gitt av Rådmannen i mars 2015.
«Bosetting og integrering av flyktninger er et ansvar som berører alle virksomheter i
Kommunen. Flytningplanen skal gi føringer for omfang og system når det gjelder
mottak av flyktninger og mennesker med opphold på humanitært grunnlag og
familiegjenforeninger. Ressurstilgangen i planen skal bygge på de økonomiske
rammer som følger av mottaket. Innvandrere og flyktninger må sikres
språkkunnskaper på et godt nivå slik at de lettere og raskt kan komme i lønnet arbeid
eller videre skolegang. Planen skal videre legge opp til at kommunen og
lokalsamfunnet skal arbeide for å styrke kvinner og barns posisjon i
innvandrermiljøene for å styrke disse gruppers utsatte stiling i forhold til levekår.
Kvalifisering til arbeid forebygger at enkeltmennesker får levekårsutfordringer. Planen
må inneholde informasjon om de enkelte tjenesters oppgave og plan om
forbedringspunkt med tilhørende ansvarliggjøring»
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2.3 MÅL FOR PLANEN
Planen skal synliggjøre hvordan Søgne kommune legger til rette for en aktiv
kvalifisering og bosettingspolitikk som bidrar til å styrke integrering og inkludering av
flyktninger. Det er vesentlig for å lykkes at det utvikles gode grep for at flyktningene
blir ansvarliggjort, selvhjelpene og økonomisk uavhengige. Arbeid er nøkkelen til
deltakelse i samfunnet.





Planen skal danne et godt utgangspunkt for å lykkes med et godt integrerings– og
inkluderingsarbeidet i Søgne.
Planen skal synliggjøre hva som menes med en god samordning og et godt
samarbeid mellom de ulike tjenesteområdene.
Den skal tydeliggjøre en god ansvarsfordeling i bosettingssaker og i arbeidet med
inkludering og integrering (fra små barn, barn, unge, voksne til eldre).
Den skal beskrive dagens situasjon, peke på utfordringer og muligheter, som
nedfelles i en handlingsplan (2016 – 2019) med spesifiserte målsettinger,
konkrete tiltak, tidshorisont og ressursbruk.

Som en del av planen legges det fram forslag til politisk behandling om antall
flyktninger som skal bosettes i Søgne i løpet av planperioden (november 2015).
Kommunale vedtak og føringer
Kommuneplanen for Søgne er kommunens overordnende styringsdokument, og
legger premissene for den langsiktige utvikling av kommunen i et ni års perspektiv
(2011 -2020). Den nåværende kommunedelplanen- samfunnsdelen, inneholder ikke
direkte målsettinger knyttet til område integrering og inkludering av innvandrere og
flyktninger. For å lykkes med dette arbeidet bør det nedfelles en tydelig
målsetning som nedfelles i delplaner, eks. i folkehelseplan, mangfold- og
likestillingsplan, boligsosial handlingsplan, idrett – og kulturplaner, oppvekst- og
omsorgsplan. Flyktningeplanen vil gi gode innspill til disse planene.
Den politiske målsettingen må videre synliggjøres i handlingsplaner,
virksomhetsplaner og innovasjonsplaner for den enkelte virksomhet. I
gjennomføringen og oppfølgingen av tiltak er det viktig å ivareta et godt og nært
samarbeid med frivillige organisasjoner, Frivilligsentralen og det private næringsliv.
Kommuner som har prioritert samarbeid med frivillig sektor kan vise til bedre
resultater etter endt deltakelse i introduksjonsprogrammet (FAFO-rapport: «Ti års
erfaringer- En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for
innvandrere», 2015).
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2.4 DELTAKERE I ARBEIDSGRUPPEN
Arbeidet med planen har vært koordinert av enhetsleder for Kvalifiseringsenheten
Gerd Lie, miljøterapeut Linda Lindeberg og ansatte ved Introduksjonssenteret for
innvandrere. Foruten ansatte ved Introsenteret; programrådgiverne Pål Bjørkkjær og
Maud Irene Y. Aurebekk og flyktningkonsulent Smiljana Minic, har åtte
representanter fra ulike enheter deltatt i arbeidsgruppa. De har alle hatt ansvar for å
drøfte problemstillinger og tiltak med andre i egne enheter og med andre som jobber
med ulike tjenesteområder knyttet til flyktninger.
Helseansvarlig: familierådgiver Ivar Indrebø og flyktningelege Tore Høyem. (innspill
fra psykisk helse, helsestasjon/helsesøster, Frisklivssentralen, skolehelsetjenesten,
tannlege).
Kultur, fritid og frivillige organisasjoner ansvarlig: Enhetsleder Pål Karsten
Kristensen og leder frivilligsentralen Rachel Papa.
Skoleansvarlig: rektor Cecilia Mossige Johansen (innspill fra egen
skolegruppe/rektorsamlinger)
Barnehageansvarlig: avdelingsleder Steinar Lomeland Seim og enhetsleder Venke
Christiansen
Introprogrammet – arbeid, NAV og Introduksjonssenteret (Intro): alle tre ansatte
på Intro + Gerd Lie. Avdelingsleder på NAV, Kristi Sørensen, sitter også
samarbeidsgruppen NAV- Intro.
Boliger ansvar: Introduksjonssenteret sammen med eiendomsenheten.

2.5 ARBEIDSPROSESSEN
Antall møter og gangen i arbeidet: Til sammen har gruppen hatt seks fellesmøter. På
de to første møtte hele arbeidsgruppen. I avslutningen var gruppen redusert til
ansatte ved Introduksjonssenteret, Kirsti Sørensen, Cecilia Mossige Johansen som
representerte skole og barnehagen, Pål Karsten Kristensen som representerte kultur
og frivilligsentralen og Ivar Indrebø som representerte helsesektoren. Det ble
arrangert et møte med to flyktninger som fortalte om sine erfaringer fra bosetting til
der de var i dag.
Fra august er det innledet et samarbeid med leder for næringsforeningen hvor målet
er å få til et tettere samarbeid som kan gi flere språk- og arbeidspraksisplasser i
private bedrifter for deltakere i introprogrammet.
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3. AVKLARINGER OG DEFINISJONER
Norge har gjennom flere internasjonale avtaler forpliktet seg til å bidra i
flyktningerelaterte oppgaver. Særlig FNs flyktningkonvensjon av 1951 utgjør en viktig
rammebetingelse for norsk flyktningpolitikk. I tråd med internasjonale forpliktelser og
norsk lovgivning innvilges det opphold og beskyttelse i Norge til mennesker på flukt.
Dette skjer dels gjennom et årlig mottak av overføringsflyktninger i samarbeid med
FNs høykommissær for flyktninger. Dels skjer det ved at asylsøkere som kommer hit
og oppfyller utlendingslovens vilkår for beskyttelse eller opphold på humanitært
grunnlag, innvilges opphold. Det er frivillig for asylsøkere om de vil benytte seg av
mottakstilbudet de får. De som er innvilget opphold og venter på bosetting i en
kommune, starter med aktiviteter med sikte på deltakelse i samfunnet, bl.a.
norskopplæring. IMDi har ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune. Hvert år
anmoder IMDi norske kommuner om å bosette et visst antall flyktninger som får
oppholdstillatelse i Norge. Anmodningen baseres på et beregnet behov som
fastsettes av nasjonalt utvalg for mottak og bosetting. Gjennom avtalen inngått
mellom regjeringen og Kommunesektorens organisasjon (KS) skal kommunene tilby
10 819 plasser til flyktningene i 2015.
Kommunene følger, på frivillig basis, opp den nasjonale politikken i forhold til å motta
flyktninger ut i fra Stortingets bestemmelser. Dette forplikter oss i særlig stor grad til
hele tiden å være bevisst status, utviklings/forbedringsmuligheter og krav i dette
arbeidet.
Ved utgangen av august 2015 var 5 856 personer bosatt, 25 prosent flere enn på
samme tid i fjor. Over halvparten av alle bosatte er fra Syria (30 prosent) og Eritrea
(26 prosent).
Gjennomsnittlig ventetid fra vedtak om opphold til bosetting er 8,9 måneder.
1 382 av de som ble bosatt, kom som overføringsflyktninger. Årets kvote er 2 620
personer, men ikke alle som blir tatt ut på årets kvote kommer til Norge i
inneværende år. 5 173 personer med innvilget opphold ventet på mottak; 3 344 av
dem har ennå ikke fått tildelt en kommune.




68 prosent av de som venter på mottak er enslige voksne.
De største gruppene er flyktninger fra Eritrea (43 prosent) og Syria (20
prosent).
Gjennomsnittlig ventetid for flyktninger på mottak er 7,5 måneder etter
innvilget opphold.
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3.1 SITUASJONEN I NORGE PR.1.1.2015 (KILDE: IMDI)
Ved inngangen til 2015 var 188 100 personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge.
De utgjorde 3,6 prosent av Norges befolkning og 28 prosent av alle
innvandrere. Samlet er det fremdeles flest med landbakgrunn fra Somalia, i alt
26 100 personer, etterfulgt av personer med flytningsbakgrunn fra Irak (20 600) og
Eritrea (14 100).
Litt færre familieinnvandrede:
Fra 2013 til 2014 sank familieinnvandringen omtrent 7 prosent, men
familieinnvandrere var fortsatt en stor gruppe. 16 200 familieinnvandrede utgjorde 33
prosent av de ikke-nordiske innvandrerne i 2014. De to største gruppene var
familieinnvandrere fra Polen og Litauen, som talte henholdsvis 2 600 og 1 000
personer. Man forventer en større andel familier fra Syria som får opphold i tiden
framover.
Syriske flyktninger ny, stor gruppe:
Det var 300 færre som ble registrert med flukt som innvandringsgrunn i 2014 enn året
før. De 7 000 personene som ble registrert med flukt som innvandringsgrunn,
utgjorde 14 prosent av alle de ikke-nordiske innvandrerne. Statsborgere fra Eritrea,
Syria og Somalia var de tre største flyktninggruppene, og utgjorde henholdsvis 2 300,
2 000 og 700 personer. Det var en betydelig økning i antallet registrerte flyktninger
fra Syria: 1 200 flere enn året før. De siste hendelser i Europa og flyktningestrømmen
fra Syria, vil føre til at disse tallene blir vesentlig høyere i løpet av 2015, og presset
på økt bosetting i kommunene vil utfordre politikere og lokalsamfunn. Det statistiske
materialet som gjengis i denne planen omfatter flyktningsituasjon i Vest Agder og
spesialt i Søgne kommune.
Tabell: Bosetting av flyktninger så langt i år (per 31. august 2015)
Bosatte flyktninger Flyktninger på mottak
Antall
Ventetid Antall
Ventetid
(personer) (måneder) (personer) (måneder)
Totalt

5 856

8,9

5 173

7,5

Enslige mindreårige 340

5,0

452

2,7

Barn i familie

1 495

6,2

612

6,8

Enslige voksne

2 501

11,6

3 533

8,4

Kilde: IMDis bosettingsrapport for august
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3.2 DEFINISJONER
IMDi :

Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi) er
gjennomføringsorgan for integreringspolitikken, underlagt Barne-,
likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). Håndterer
flyktninger med innvilget oppholdstillatelse. Direktoratet
kommunen forholder seg til i forhold til bosetting og utbetaling av
integreringstilskudd.

UDI:

Utlendingsdirektoratet. Innvilger eller avslår asyl/ HGR,
oppholdstillatelse til asylsøkere, familiegjenforeninger,
arbeidsinnvandrere og studenter. Underlagt Justis- og
beredskapsdepartementet.

Utlendingsnemnda: Endelig klageinstans for flyktninger som får avslag på asyl/
HGR og familiegjenforeninger fra UDI.
Asyl:

Beskyttelse med alle statlige rettigheter fra første dag.

HGR:

Opphold på humanitært grunnlag. Må opparbeide statlige
rettigheter.

Asylsøker:

Søker beskyttelse, bor i mottak og forholder seg til mottaket og
UDI.

Flyktning:

Er personer som får opphold fordi de enten fyller vilkårene i
flyktningkonvensjonen (FN), eller som står i reell fare for å bli
utsatt for dødsstraff, tortur eller straff ved tilbakevending til
hjemlandet. Noen asylsøkere har ikke et beskyttelsesbehov som
gir rett til asyl, men det foreligger sterke menneskelige hensyn
som tilsier at de bør gis opphold på humanitært grunnlag. Fordi
denne gruppen omfattes av ordninger for bosetting,
introduksjonsprogram, norskopplåring mv., slås de ofte sammen
med flyktninger i statistikk på disse områdene.

EM:

Enslig mindreårig (under 18 år uten foreldre/foresatte).

Overføringsflyktning: Kommer direkte fra flyktningleir i utlandet til kommune
gjennom FNs høykommissær.
Alternativt bosatt: Asylsøker bosatt i og med sin familie i kommune i påvente av
UDIs avgjørelse.
Desentralisert mottak: Knutepunktkommunene hadde fram til 2015 en avtale med
Kristiansand statlige desentraliserte mottak. Søgne hadde inntil
15 plasser til asylsøkere som Kristiansand statlige mottak kunne
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leie boliger til mot betaling. Barna hadde rett til skolegang og
vanlig helseoppfølging. De voksne hadde begrensede rettigheter
etter avtale. Kristiansand statlige mottak hadde
oppfølgingsansvaret. Knutepunktkommunene søkte om å
fortsette med desentralisert mottak utover avtaleperioden, men
tapte anbudsrunden på grunn av pris. Men i forbindelse med
stort behov for plasser høsten 2105 vil det igjen bli åpnet statlige
desentraliserte mottak.
Integreringstilskudd: Utbetales til kommuner 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 massefluktsituasjon, 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. Tilskuddet gis over 5
år.
Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2015:

Integreringstilskudd

Bosettingsår

Sats

År-1 (2015)

Kr. 182 000 (voksen)*
kr. 182 000 (barn)*
kr. 232 000 (enslig voksen)
kr. 182 000 (enslig mindreårig)

År-2

Kr. 210 000

År-3

Kr. 152 000

År-4

Kr. 82 200

År-5

Kr. 70 000

Barnehagetilskudd

Kr. 24 400 (engangstilskudd)

Eldretilskudd

Kr. 157 500 (engangstilskudd)

Særskilt tilskudd enslig mindreårig

Kr. 191 300
Tilskudd 1: kr. 175 900 (engangstilskudd)

Personer med kjente funksjonshemminger
Tilskudd 2: Inntil kr.1 080 000 i inntil 5 år
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*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år.
Integreringstilskuddet skal dekke utgifter til integreringstiltak og administrasjon av
disse i bosettingsåret, samt de fire neste årene. Som integreringstiltak regnes
sosialkontor/sosialtjenester, introduksprogram, barne- og ungdomsvernstjenester,
innvandrer/flyktningkontortjenester, tolketjenester, omsorg for personer med
rusproblemer, støttekontakt, bolig/boligadministrasjonstjenester, sysselsettingstiltak,
yrkeskvalifisering og arbeidstrening, integreringstiltak i grunnskolen, kultur- og
ungdomstiltak, barnehager og utgifter i den kommunale helsetjenesten samt
felleskostnader knyttet til disse områdene.

3.3 HOVEDRESULTATER AV KARTLEGGINGEN FOR 2014:
(Kilde: Rapport fra Beregningsutvalget, august 2015).
Hvert år kartlegger beregningsutvalget kommunenes gjennomsnittlige utgifter til
bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært
grunnlag. Utvalget består av representanter fra kommune og stat og er ledet av
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Statistisk sentralbyrå er sekretariat.




Kommunenes utgifter i 2014 er estimert til 770 300 kroner per flyktning over
femårsperioden hvor det utbetales integreringstilskudd.
Tilskuddet for samme periode var på 717 600 for enslige voksne og 669 600
kroner for andre (barn, enslige mindreårige, voksne).
Gjennomsnittlig utgift per undervisningstime var i 2014 på 1 280 ved drift uten
lokaler, og 1 600 kroner ved drift med lokaler.

Tallene viser altså at kommunenes estimerte utgifter var høyere enn tilskuddene fra
staten. Siden tallene er basert på beregninger og dermed ikke er eksakte, er det
imidlertid vanskelig å si noe sikkert om hvor stort gapet er. Dette vil også variere fra
kommune til kommune.

3.4 RAPPORTERING OG KARTLEGGING
Kommunene skal ikke legge frem særskilt regnskap og rapport. Unntak fra dette er
det høyeste ekstratilskuddet Tilskudd 2, ved bosetting av personer med
funksjonshemminger mv, jf. eget rundskriv.

3.5 KONTROLL OG KLAGEADGANG.
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med
at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og
riksrevisjonslovens § 12 tredje ledd. Integrerings- og mangfoldsdirektoratets tildeling
av integreringstilskudd og eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskudd, er ikke å
regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første
ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på Integrerings- og
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mangfoldsdirektoratets vedtak om tildeling eller tilbakebetaling av integreringstilskudd
jf. Fvl § § 3, første ledd og 28.

4. ORGANISERING AV MOTTAK/BOSETTING AV FLYKTNINGER
I SØGNE KOMMUNE
4.1. INTRODUKSJONSSENTERET FOR INNVANDRERE
Introduksjonssenteret har hatt og har hovedansvaret for mottak, bosetting og
oppfølging av flyktninger i Søgne. Senteret er plassert i Helsehuset og er organisert
under Kvalifiseringsenheten. De har pr. i dag tre ansatt i fulle stillinger, hvorav to er
programrådgivere og en er flyktningkonsulent.
Mottak og bosetting skjer i et samarbeid med Integrering- og mangfoldsdirektoratet
(IMDi). Ved bosetting i kommunen overføres det praktiske ansvaret for flyktningen fra
stat til kommune. Det antallet som bosettes er basert på politisk vedtak for en
treårsperiode. IMDi sender kommunen er anmodning om antall bosettinger en gang
pr. år. Siden det er svært mange flyktninger som sitter og venter på
bosettingskommune, har vi de senere år blitt bedt om å ta i mot flere enn eksiterende
vedtak tilsier. Anmodningen fra IMDi er gjenstand for drøfting med politikerne om
antallet som skal bosettes skal fravike fra gjeldende vedtak.
Søgne har bosatt flyktninger fra 1994. Erfaringen i Søgne er at lokalsamfunnet har en
aksepterende holdning til bosetting, og resultater fra dialogmøter og
brukerundersøkelser viser at flyktninger er fornøyd med tjenesten og at de trives i
Søgne. De som er bosatt blir i hovedsak boende. Resultater under er hentet fra
kommunens brukerundersøkelse, vår 2014. Søgne er en av de få kommunene i
landet som har lagt inn brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsordningen i
KS sitt system for tilbakemeldinger fra innbyggere/brukere av kommunens tjenester.
Vurderingen gis på en skala fra 1-6, hvor 6 er best.
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Kritiske
suksessfaktor

Måleindikator

Målemetode

God tjenestekvalitet

Tilfredshet med tjenestens
kvalitet (helhetsvurdering)

Brukerundersøkelse
flyktning tjenesten

Tilfredshet med informasjon
God service og
informasjon
Tilfredshet med
tilgjengelighet

God
brukermedvirkning

Tilfredshet med
medvirkningen

Brukerundersøkelse
flyktning tjenesten

Brukerundersøkelse
flyktning tjenesten

Brukerundersøkelse
flyktning tjenesten

Ambisjonsnivå

2014

4,5

5,2

5,2
4,5

5,3
4,5

5,1
4,5

4.2 INTRODUKSJONSPROGRAM – «SØGNEMODELLEN»
Følgende er hentet fra eksisterende Handling -og integreringsplan for Søgne
kommune: «Målet for de ansatte er at flyktningene som bosettes i Søgne skal
gjennomføre et introduksjonsprogram som ender opp i jobb, utdanning eller videre
kvalifisering gjennom NAV. Ingen skal ende som sosialklienter! Målet er ambisiøst,
men mulig».
For å nå dette målet, har følgende metoder/tiltak vært sentrale:





Tett oppfølging!
Respekt for mennesket, der de til enhver tid er! ”Litt hjelp i
tide”(Vygotsky)
Rettferdig behandling i tråd med regler og retningslinjer, med rom for
sunn fornuft!
Kompetanse og tillit!»

Den tette oppfølgingen har gitt gode resultater, men også gitt store utfordringer
ressursmessig i de siste årene når flere av de som bosettes har kommet som
analfabeter og med større helseutfordringer pga. flukt fra krig og katastrofer. For
mange av disse oppgavene har ligget hos ansatte ved Introduksjonssenteret. I denne
planen er mål og tiltak mer samkjørt med andre enheter og tjenesteområder som er
involvert i bosetting og integrering av flyktninger.
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4.3 INTRODUKSJONSLOVEN – INTRODUKSJONSPROGRAMMET
Introduksjonsprogrammet ble opprettet ved lov i 2004 (introduksjonsloven). I
hovedsak har alle flyktninger som bosettes i kommunen mellom 18 og 55 år og med
behov for kvalifisering plikt og rett til introduksjonsprogram. Programmet varer inntil to
år med stønad, med mulighet for forlengelse inntil ett år i særlig tilfeller (eks.
analfabeter). Introduksjonsordningen er ment å styrke muligheten for aktiv deltakelse
i yrkes- og samfunnsliv og sikre økonomisk selvstendighet. Innholdet i programmet er
nivåbasert norskopplæring, samfunnsfag og språk/arbeidspraksis/kurs mot
kvalifisering i NAV. Grunnskolen for voksne kan være en del av programmet som
skal inneholde opplæring i norsk med samfunnskunnskap og innføring i norsk
arbeidsliv.
Det skal være helårlig og bestå av en arbeidsuke på full tid, tilsvarende 37,5 timer.
Introduksjonsloven gir føringene. Alle introdeltakerne skal ha en individuell plan med
fokus på måloppnåelse i programtiden. Plan utarbeides i samarbeid mellom deltaker,
programrådgiver og voksenopplæringen. Birkelid læringssenter er ansvarlig for
undervisningen i norsk og samfunnskunnskap i programmet. Det er etablert som et
interkommunalt samarbeid med Søgne kommune, der Songdalen er vertskommune.
Introsenteret følger introduksjonsloven og arbeidslivets lover, og forventer
”arbeidstakere” som gjør det samme. For ”arbeidet” deltakerne utfører, mottar de
introduksjonsstønad minus skatt fra lønningskontoret den 12. i hver måned, på lik
linje med de ansatte i kommunen. Introduksjonsstønaden er nasjonal og utgjør 2G til
enhver tid. Den indeksreguleres 1. mai hvert år. Ugyldig fravær resulterer i trekk i
stønad time for time etter introduksjonslovens føringer. Programmet består i dag av,
for de fleste, tre dager på skole med norskopplæring og samfunnsfag og to dager
med språk- og arbeidstrening på en ordinær arbeidsplass. Det arbeides med en
annen modell fra 2016, hvor målet er at man tidlig i programmet bestemmer om
deltaker skal gå et «skoleløp/utdanning hvor målet er videregående nivå eller høyere,
eller et arbeidsrettet løp med arbeidspraksis/praksisplass/jobb som mål. Erfaringer de
siste årene har vist at de som blir bosatt uten eller med lite skolebakgrunn, har store
utfordringer med å oppnå oppsatt mål for språkkompetanse på to år, og har etter
enkeltvedtak fått utvidelse av programtiden, inntil ett år.
Loven sier at introduksjonsprogrammet skal i gang innen tre måneder etter bosetting.
Praksis hos oss har vært rask oppstart. Forskning viser at rask igangsettelse er
positivt i.f.t resultater, og den enkelte flyktning unngår lengre tid med økonomisk
sosialhjelp før introduksjonsstønaden igangsettes.
I den tiden de er i Introduksjonsprogrammet hjelper Introduksjonssenteret med bolig (
2 – 3 år), men etter 3 år må de selv skaffe egen bolig
De fleste av de som er bosatt blir boende i Søgne etter at de selv må skaffe bolig.
Årsaker til flytting kan være: Jobbmulighet/ nærhet til jobb, studie ved universitet,
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familie og sosialt nettverk, høye bokostnader (etter tre år). Ved flyttinger innen
femårsperioden kan tilflyttingskommunen kreve Søgne for integreringstilskudd.
Bosatte personer som flyttet til andre kommuner i den femårige tilskuddsperioden
(sekundærflyttinger) 2014-2010:
Bosatt 2010: 16 personer, 2 har flyttet
Bosatt 2011: 15 personer, 1 har flyttet
Bosatt 2012: 23 personer, 1 har flyttet
Bosatt 2013: 21 personer, ingen har flyttet

4.3.1 OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP ETTER
INTRODUKSJONSLOVEN

Interkommunal samarbeidsavtale med Songdalen kommune.
Søgne kommune har en samarbeidsavtale fra 25.9.2013 om grunnleggende
norskopplæring og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere på Birkelid
Læringssenter i Songdalen. Avtalen regulerer innhold og omfang av opplæringen i
tråd med Introduksjonsloven og økonomiske forhold kommunene seg i mellom.
Samarbeidsavtalen er under revidering høsten 2015, og det tas sikte på at en ny
avtale blir gjeldende fra 1.1.2016.

4.3.2 TILSKUDD TIL OPPLÆRING I NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP ETTER
INTRODUKSJONSLOVEN

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. Formålet er å styrke
nyankomne innvandreres muligheter for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og
deres økonomiske selvstendighet. Kommunene skal organisere opplæringen i
henhold til de målsettinger, krav og retningslinjer som er fastsatt i introduksjonsloven
med forskrifter.
Tilskuddsordningen skal fremme effektivitet, gjennomstrømning og resultater i
opplæringen. Kommunene har mulighet til å beholde et eventuelt overskudd av
tilskuddet hvis de effektiviserer opplæringen gjennom formålstjenlig organisering og
god kvalitet innenfor rammen av lov, forskrifter og retningslinjer. Det vil si at dersom
kommunene gjennomfører opplæringen til en lavere kostnad enn mottatt tilskudd,
beholdes tilskuddet uavkortet.
Persontilskudd (per kapitaltilskudd) – (2015) Målgruppe
Kommunen mottar et tilskudd for personer som omfattes av rett og plikt (16-55 år)
eller bare rett (55-67 år) til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til § 17
i introduksjonsloven og som har fått oppholdstillatelse fra og med 1. januar 2013.
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TILSKUDDSÅR
LAV SATS (3ÅR) HØY SATS (3ÅR)
ÅR 1 (2015)
12 800
31 900
ÅR 2 (2014)
22 000
57 800
ÅR 3 (2013)
12 900
35 900
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, Australia og New Zealand.

5. BEFOLKNING – INNVANDRERE OG FLYKTNINGER I
SØGNE OG NABOKOMMUNER
Hvem er innvandrere i Søgne?
Søgne kommunen har bosatt flyktninger siden 1994. I tiden fra 1994 – t.o.m. 2014 er
det bosatt 330 mennesker i Søgne med flyktningstatus, inkl. familiegjenforening.
Tabellene under viser tall for Søgne, nabokommuner og kommuner det kan være
interessent å sammenligne seg med
5.1 Andel av befolkningen
5.2 Utenlandsk fødte etter landgrupper
5.3 Innvandringsgrunn
5.4 Nettoinnflytting
5.1 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre
Tabell 5.1 viser innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Delen av befolkningen
i Søgne kommune, pr.1.1.2014 var 956 innvandrere, og den største gruppen, 504
personer, var i Gr.1- landene.
Gr. 1 EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand
Gr.2 Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og
New Zealand, og Europa utenom EU/EØS
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Innvandringskategori =
Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre:
Eget, mors eller fars fødeland (dersom det er
utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte
foreldre, ellers Norge.
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Lillesand
Vennesla
Songdalen
Søgne
Kilde SSB

9,6
9,1
14,5
8,7

4,6
4,6
6,3
4,6

5
4,5
8,2
4,1

Innvandrerandelen av befolkningen i Søgne er laveste i gruppen. Sammenlignet med Songdalen har Søgne
halvdelen så mange fra gr.2.( 8,2 % mot 4,1 %).
5.2 Utenlandsk fødte etter landgrupper og kjønn, Søgne
Tabellen viser at det i 2009 bodde 736 personer med innvandringsbakgrunn som er født utenom Norge. I 2014 var tallet steget til 950 personer. Dette utgjør en økning på 29 %
fra 2009 til 2014.
Menn

Kvinner

Begge kjønn

Europa unntatt Tyrkia
Afrika
Asia med Tyrkia
Sør- og Mellom-Amerika
Europa unntatt Tyrkia
Afrika
Asia med Tyrkia
Sør- og Mellom-Amerika
Europa unntatt Tyrkia
Afrika
Asia med Tyrkia
Sør-og mellom Amerika

2009

2012

2014

267
18
65
18
218
22
101
27
485
40
166
45

318
29
89
20
242
34
132
29
560
63
221
49

323
38
94
27
253
46
136
33
576
84
230
60

736

893

950

Personer som er født
utenom Norge

De fleste av Søgnes
innvandrere er fra Europa,
576 av 950, og antas å
være arbeidsinnvandrere.
Kvinner fra Asia utgjør en
relativ stor andel, (forskjell
menn - kvinner = 94 - 136)
En stor andel er
familiegjenforente med
norsk menn.
Bare 84 personer har Afrika
som hjemland.
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Søgne Kvinner S ør- og
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5.4 Innvandring – Grunn/årsak
Av personer som kom til Søgne med innvandrerbakgrunn i perioden 1990 – 2012, var det
en relativ stor andel personer som kom med familiegjenforening som årsak, 220 av totalt 644.
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Kvinner fra Asia som er gift med norske menn er forholdvis stor andel av denne gruppen.

(1990-2012), totalt Innvandrings- Innvandrings- Innvandrings- Innvandringsgrunn: Arbeid grunn:
grunn:
grunn:
Familie
Flukt
Utdanning
Hele landet
Kristiansand
Vennesla
Songdalen

440 720
7 598
771
635

137 987
1 492
227
125

173 829
2 806
296
227

98 286
2 901
205
269

25 975
330
20
7

Søgne
Kilde:MIDi

644

190

220

204

25

5.3. Nettoinnflytting til kommuner: I alt og innvandrere
Søgne hadde i 2014 en releativ stor nettoinnflytting. Av 119 var 49 innvandrere og norskfødte
innvandrere. Søgne bosatte 20 flyktninger i 2014. Sammenlignet med 2012 var nettoinnflytningen
negativ totalt og for mennesker med innvandrerbakgrunn.

Kristiansand

Lillesand

Vennesla

Songdalen

Søgne

2010

2012

2014

I alt

94

223

397

Innvandrere

22

115

40

I alt

113

46

63

Innvandrere

30

10

-21

I alt

55

12

-43

Innvandrere

16

2

-35

I alt

-27

-8

-35

Innvandrere

34

13

-5

I alt

46

-21

119

Innvandrere

9

-14

49

Kilde: SSB

6. BOSETTING AV FLYKTNINGER I SØGNE
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6.1 HISTORIKK
Fram til 2000 var de fleste flyktningene som ble bosatt fra tidligere Jugoslavia.
Fra 2000 -2010 kom de fleste fra Afghanistan, Irak, Burundi, Eritrea, Etiopia og
Vestbredden
Fra 2010 – 2012 var de fleste fra Kina (uiguhrer), Eritrea, Etiopia, Iran (kurdere),
Somalia, Sudan, Vestbredden (statsløse palestinere), Afghanistan (EM) og Irak
(kurdere).
De siste 3- 4 årene er det flere som har blitt bosatt som overføringsflyktninger
gjennom FNs høykommissær. Iran, Kongo, Somalia og Syria er de største gruppene.
Gruppen familiegjenforening har økt de siste årene, spesielt med familiemedlemmer
fra Somalia og Eritrea.
Det politiske langtidsvedtaket for perioden 2010 – 2012 var 25 pr./ år.
I 2010 ble det i tillegg til 25 personer, vedtatt å bosette 5 enslige mindreårige (under
15 år). Fem gutter fra Afghanistan ble bosatt i et bofellesskap. Søgne kommune
vedtok i 2013 ikke å motta flere mindreårige pga. tilskuddsordningen fra BUFETAT,
som ble endret fra 100 % refusjon til 80 % av påløpte utgifter. Bofelleskapet ble
nedlagt i november 2014.
Beboerne får hjelp til å finne alternative boliger/hybler med begrenset oppfølging til
de fyller 20 år. Fram til det året de fyller 20 år mottar kommunen et særskilt tilskudd
pr. enslige mindreårige på 191 300,- kr pr år (2015). Høsten 2015 vil to av guttene
fremdeles være under 20 år og får oppfølging ca. 2-3 t. /uke ut 2015.
I perioden ble det bosatt mange barn, flest som familiegjenforente. De fleste som ble
bosatt kom fra mottak og mange var enslige menn som ga oss større
boligutfordringer enn før. Det betød at det måtte skaffes flere små og rimelige
enheter, noe det var lite tilgang på i det private leiemarkedet. Erfaringene med at 2-3
delte samme bolig med fellesrom, var stort sett negative.
Det politiske langtidsvedtaket for denne perioden 2013- 2015 var 20 pr./ år.
- En reduksjon på 5 pr. år.
Reduksjonen var begrunnet i at de ansatte opplevde at de som hadde blitt bosatt de
siste årene hadde større utfordringer i forhold til å følge introprogrammets mål om
opplæring og praksis. Flere hadde utfordringer i forhold til psykisk helse/traumer.
Helsetilbudet innen dette området er mangelfullt i kommunen, noe som medførte at
de ansatte måtte bruke mye tiden på oppfølging og alternative tiltak som de i
utgangspunktet ikke har kompetanse til. Flere kom direkte fra flyktningeleirer, krig
eller forfølgelser og flere enn tidligere var uten eller hadde liten skolegang.

6.2 HVORDAN GÅR DET MED BOSATTE FLYKTNINGER I SØGNE?
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RESULTATER INTROPROGRAMMET ETTER AVSLUTTET PROGRAM I PERIODEN 2011 -2013

Toatalt
Hele landet

Direkte ut i %
jobb/utd
7794
3664

Kristiansand

47,0

241

124

51,5

Vennesla

11

6

54,5

Songdalen

25

11

44,0

Søgne

30

17

56,7

Kommentar til tallene, se neste side

6.3 RESULTATER FOR DELTAKERE SOM AVSLUTTET PROGRAMMET PR. ÅR FRA 2011 T.O.M
2014
Andel direkte Antall
ut i jobb/utd
deltakere
avsluttet
eller
avbrutt
program

Andel
direkte ut i
jobb/utd

2014

2013

Antall
deltakere
avsluttet
eller
avbrutt
program

Andel
Antall
direkte ut deltakere
i jobb/utd avsluttet
eller
avbrutt
program

Andel
Antall
direkte ut deltakere
i jobb/utd avsluttet
eller
avbrutt
program

2012

2011

Grimstad

75 %

12

81 %

16

68 %

19

56 %

16

Kristiansand

32 %

73

55 %

75

50 %

111

51 %

55

Søgne

18 %

11

57 %

7

47 %

15

75 %

8

Songdalen

67 %

9

31 %

13

60 %

5

57 %

7

Vennesla

57 %

7

55 %

11

**

**

Kilde: Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Resultatmåling i 2014 er basert på uttak av data 19 Januar 2015.
Tabellen 6.3 viser at bare 18 % av de som avsluttet introprogrammet i 2014 gikk direkte til jobb eller utdanning etter
endt introduksjon program. Men vi ser at tallet for Søgne i 2011 var 75 % som det var den høyeste andelen i VestAgder. Tallet fra 2013 lå også over måltall for landet 55%)
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6.3 ANDEL I % SOM GIKK DIREKTE UT I UTD./ARBEID FOR ÅRENE 2011 - 2012 2013 - 2014
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Resultatene vil erfaringsmessig variere en del fra år til år, avhengig av bl.a. hvem
som bosettes og hvordan kommunene rapporterer inn. Men det er et faktum at med
større arbeidsledighet vil kommunen stå overfor utfordringer med hensyn til gode
arbeidsmarkedstiltak og jobber for flere av de som bosettes. I midlertid mener vi det
er mulig å sikre bedre resultater ved å ha et godt og tett samarbeid med NAV,
kommunale enheter, det private næringslivet og frivillige organisasjoner for å ha få
deltakerne raskt over i arbeid og utdanning og som aktive deltakere i samfunnet. Det
vil være avgjørende å ha en oppdatert oversikt over hvilke jobber det vil være behov
for i regionen. I en fersk rapport utgitt av Fafo på oppdrag av IMDi, blir det slått fast at
viktigere en hvem som bosettes, er gode resultater avhengig av hvordan kommunen
organiserer og samhandler programmet til den enkelte deltaker.
(«Ti års erfaringer- En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring
for innvandrere», 2015)
Økonomisk sosialhjelp:
I likhet med flere kommuner på Agder og landet forøvrig, har det vært en stor økning i
utbetalinger av sosialhjelp til flyktninger de siste fem årene. I 2010 ble det i Søgne
utbetalt sosialhjelp med kr 781 503,- og i 2014 ble det utbetalt kr 2 098 327,-. I 2011
hadde vi 22 mottakere av sosialhjelp i aktuell gruppe og i 2014 var det 45 mottakere
av sosialhjelp i denne gruppen i løpet av året. Dette er personer som både er
innenfor 5 års perioden etter bosetting og som har bodd her utover disse årene.
Hittil i år har det blitt utbetalt mer i sosialhjelp til flyktninger enn i hele 2014.
Samtidig er antall mottakere av sosialhjelp i denne gruppen vært stabilt de siste tre
årene og det tyder på at vi har flere familier hvor ingen av foreldrene har inntekt og
får da store utbetalinger av sosialhjelp hver måned.
Sosialhjelpssatsene justeres opp etter de statlige veiledende satsene hvert år og for
en stor familie på sosialhjelp vil dette kunne gi utslag i større sosialhjelpsutbetalinger.
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7. FASER I FLYKTNINGARBEIDET
Hvert år sender IMDi anmodningsbrev til kommunen på x antall bosettinger av
flyktninger. Søgne kommune er anmodet om å bosette 40 i 2015 og 50 i 2016. Dette
blir politisk behandlet, og IMDi mottar skriftlig svar på hvor mange Søgne kommune
kan bosette innværende år. Søgne har hatt politiske vedtak om bosetting av 20
personer hvert år i perioden 2013 - 2015.
I samarbeid med IMDi gjøres et utvalg på hvilke flyktninger som skal bosettes i
Søgne. Ved anmodning om bosetting av flyktninger med store helseutfordringer
innkalles administrasjonen ved tjenestesjef for endelig avklaring om disse skal
bosettes i Søgne kommune.
Utsøkningsfasen
IMDI sender bosettingsdokumenter til introduksjonssenteret. Introsenter registrerer
flyktningen, og sender brev til Politi, helse og Birkelid læringssenter om bosetting i
Søgne kommune. Introsenter tildeler flytningen en programrådgiver/kontaktperson og
denne begynner prosessen med å finne passende bolig. Naboer informeres.
Bosettingsfasen
I forkant eller rett etter bosetning avholdes bosettingsmøte. Dette er et infomøte med
helse, skole, barnehage og familiesenter om bosetting av familie/enslig. I møte skal
introsenteret gi videre den informasjon til andre enheter som er nødvendig for å få til
en vellykket integrering. Hver enhet ansvarliggjøres på sine oppgaver.
Informasjonsmøtet med den bosatte flyktning er med tolk. I møtet gjennomgås
leiekontrakt for boligen og etableringsavtalen ved bosetting. Flyktningen gis også
relevant informasjon i forhold til flytting, kommunen og introduksjonsprogram.
Informasjonsmøtet i bolig i løpet av de to første ukene etter bosetting har fokus på
brann og inneklima (med tolk hvis behov). Boligperm overleveres, som inneholder
leiekontrakt og informasjon om brannsikkerhet og inneklima.
Oppstart i introduksjonsprogrammet.
1. Flyktningen starter snarest mulig i introduksjonsprogrammet, seinest innen tre
måneder.
- Det fortas en plasseringstest på Birkelid læringssenter for å kartlegge hvilke
gruppe personen skal starte i. Dato for oppstart på skole avtales.
- Kartlegging foretas like etter bosetting. Gjennomgang av personlige
egenskaper/ressurser, bakgrunn, og utdannelse- og arbeidserfaring. Dette
kartleggingsskjemaet legger grunnlaget for videre arbeid med Individuell
kvalifiseringsplan.
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Innen tre md. lages individuell kvalifiseringsplan i samarbeid med flyktningen.
Den er basert på kartleggingen og deltakers ønsker for fremtiden. Vi
vektlegger at deltaker i introduksjonsprogrammet bør ha flere realistiske mål
for jobb/utdannelse i planen. Et drømmemål er ikke nok!
Deltakersamtale: Hvert halvår og ellers etter behov med kontaktlærer på
Birkelid. Viktige spørsmål: Er deltaker på vei mot målet i planen? Hva er neste
delmål?
I tillegg vil programrådgiver/kontaktperson ha jevnlige møter med deltaker hver
tredje md. for å se om deltaker er på rett vei.
Programmet skal være helårig og på full tid. Vi tilbyr kurs eller arbeidspraksis i
de ukene som det ikke er undervisning på Birkelid. Ny ordning ønskes fra
2016 der alle på introduksjonsprogram begynner på tre md. nybegynnerkurs
på Birkelid, deretter skal alle ut i språkpraksis 3 – 6 md. Etter et ett år avklares
det med kontaktlærer, programrådgiver og flyktningen om flyktningen fortsetter
på et utdannings- eller arbeidsrett løp. Det er da aktuelt å gå på tre dager
skole + to dager praksis, eller søke plass på Basis eller konsentrert
grunnskole (KG)
Deltakere registreres på NAV.no og følges opp fra NAV og introsenter seks
md. før introslutt (samarbeidsavtale Introduksjonssenter – NAV)
Introduksjonssenteret har et Exit introkurs fra 6 md. før introslutt. Dette er for å
bevisstgjøre flykningen på mål i planen og den situasjonen som vil komme når
programmet er ferdig etter to år.

Oppfølgingsfasen etter to år på introduksjonsprogram
Introduksjonssenteret følger opp flyktningen innen femårsplanen. Det henvises til
andre tjenester dersom det er hensiktsmessig, og arbeider ut i fra at flyktningen
snarets mulig skal bli selvhjulpen.
Hvor mange skal Søgne bosette i årene framover?
Som vedlegg til denne planen fremmes rådmannens forslag til antall bosettinger pr.
år for den perioden IMDi har bedt om. Det antallet som blir foreslått tar
utgangspunktet i anmodningen fra IMDi i perioden som planen er gjeldende for,
2016- 2019.
Anmodningen fra IMDi i årene 2014 – 2015 – 2016- 2017 – 2018 – 2019
Søgne kommune har i perioden 2013 -2015 hatt et politisk vedtak om å bosette 20
pr/år inkl. familiegjenforening.
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Søgne kommune må forberede seg på å bosette langt flere flyktninger i årene
fremover. IMDis anmodningstall er 40 for 2015, 50 for 2016 og 2017 og 45 for 2018
og 2019. Tallene fra IMDi er uten familiegjenforening. Disse anmodningene ble sendt
kommunene før den store mengden av asylsøkere som har strømmet til Norge i
august/ september. UDI har oppgradert sine ankomstprognoser flere ganger i
sommer og de siste prognosene fra september er at det forventes doblet så mange
2014
Anmodning

2014
Vedtak

2015
Anmodning

2015
Vedtak

2016
Anmodning

2016
Vedtak

2017
Anmodning/Vedtak

2018/19
Anmodning/Vedta

Songdalen

30

25

35

30

30

30

35

35

Søgne

40

20

40

20

50

50

45

Vennesla

40

35

45

45

60

60

60/60

60/60

Grimstad

55

55

45

71

85

59

85

70

Birkenes

20

12

20

12

25

12

25

25

Lillesand

40

30

40

35

40

40

35

35

Kristiansand

200

200

395

399

520

405

519/210

460

asylsøkere som tidligere antatt i løpet av utgangen av 2015, ca. 25 000.
Kilde: IMDi
Tabellen viser anmodningstall og vedtakstall for 2014-2016 og plantall for 2017- 2019
i et utvalg av kommuner på Agder.
IMDi er informert om at grunnen til at Søgne ikke har fattet vedtak for 2016 og resten
av perioden, er at vedtaket vil fremmes i forbindelse med at ny flyktningplan for
perioden 2016 -2019,som blir lagt fram for det nye kommunestyret i november 2015.

8. NÅSITUASJONEN OG UTFORDRINGER - (INTRO)
8.1 NÅSITUASJONEN – STATUS BOSETTING/OPPFØLGING
Søgne har det siste året bosatt flyktninger hovedsakelig fra Syria og Eritrea. Det er
store variasjoner i forhold til skole- og utdannelsesbakgrunn fra hjemlandet.
Hovedtrekket er at eritreere har liten eller dårlig skolebakgrunn, flere syrere har god
utdannelse. Noen fra Eritrea er også analfabeter. Det sier seg selv at denne siste
gruppen ikke svært liten mulighet til å nå målet om videre jobb eller utdannelse etter
2 år på introprogram, de fleste har derfor fått et tredje på introprogram.
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Søgne kommune har hatt en jevn bosetting i 2015. Ved utgangen av november 2015
har vi bosatt de 20 personene som vi har vedtak om for 2015. Dette er en blanding
av overføringsflyktninger(familie), afghanske, somaliske og syriske flyktninger som
kommer fra flyktningmottak i Norge, familiegjenforening fra Kongo, Syria og Burma .
Av disse er 7 barn.

8.2 UTFORDRINGSBILDER – BARN OG UNGE
Det er viktig for integreringen av barn og unge, at det skjer en rask og god overgang
til skole og barnehage, og at skole og barnehage har nødvendig kapasitet og
kompetanse til å følge opp sin del av bosettingsarbeidet. Barn i barnehagealder bør
ha tilbud om barnehageplass i kommunen fra den dagen de bosettes. Fra 2016 er
det i ny plan lagt opp til at alle barn i barneskolealder begynner på nærskolen. Ingen
skal sendes til mottaksskolen på Kongsgård skolesenter. Ungdom i
ungdomsskolealder begynner på Tangvall med egen velkomstklasse - før de gradvis
går over i ordinære klasser.
Introduksjonssenteret har et godt samarbeid rundt dette, og de som har hatt behov
for barnehage og skole har fått dette tilbudet innen rimelig tid. Det bosettes barn og
unge med helseutfordringer. Dette vil kreve oppfølging i forhold til både fysioterapi,
helsestasjon og evt. spesialpedagogisk tilrettelegging. Kommunen må også ta høyde
for at barn som kommer til Søgne har opplevelser som bør bearbeides, og at det
dermed bør settes et fokus på kompetanse og ressurser i forhold til traumekartlegging og oppfølging. I ny plan forslås det en 50 % stilling til økt helseressurser
for arbeid med psykisk helse for bosatte flyktninger. I tillegg til denne ressursen vil
skolehelsesøster være viktige i dette arbeidet.

8.3 UTFORDRINGSBILDE – VOKSNE OG SPRÅK
Søgne kommune har for tiden 32 personer på introduksjonsprogram. Et helårlig og
fulltidsprogram hvor språk- og arbeidspraksis inngår og er lovpålagt etter
Introduksjonsloven. Fylkesmannen følger kommunene opp med tilsyn i forhold til
oppfyllelsen av introduksjonsloven. Søgne hadde tilsyn fra Fylkesmannen med
introduksjonsprogrammet i september 2015. Rapporten ventes i desember.
Introduksjonssenteret har et stort behov for å ha tilgang på nok språk - og
praksisplasser i kommunen. Det er mange enheter i Søgne kommune som er gode til
å ta i mot en flyktning i to dager språk- og arbeidspraksis, men det trengs flere
plasser. Det er viktig å presisere at det er Søgne kommune som mottar flyktninger,
ikke kun introduksjonssenteret. Det vil være et viktig grep om det blir gjort et vedtak
om at alle enheter/avdelinger ble pålagt å ha til en hver tid ha 2 plasser til
disposisjon. Det private næringslivet er en viktig samarbeidspartner, og fra høsten
2015 er det inngått et samarbeid med næringsforeningen og NAV for å se på
muligheter for flere språk- og arbeidsplasser innenfor private bedrifter.
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Oppfølging på språk- og arbeidspraksis vil i tiden fremover være avgjørende for å få
bosatte flyktninger ut i jobb. Det blir også viktig å få norskundervisningen på Birkelid
mer arbeidsrettet, og knyttet tettere opp mot praksis. Målet er å få gode og relevante
språk- og arbeidspraksisplasser for den enkelte. På den måten kan praksis fungere
som jobbintervju og som realkompetanseutprøving

8.4 UTFORDRINGSBILDE – ARBEID
Arbeidsledigheten i regionen har økt den siste tiden, arbeidsledigheten i Vest Agder
er den nest høyeste i landet, på 3,7 % (tall fra slutten av august 2015). Spesielt ser vi
dette i virksomhetene som arbeider opp mot oljenæringene, og vi forventer at
nedbemanninger der også har en effekt på andre bransjer og næringer. Likevel har
det frem til nå vært et rimelig greit arbeidsmarked for servitører, butikkansatte, hotellog serviceyrker. Men også noen av disse virksomhetene vil merke endringer dersom
forbruket går ned i befolkningen. Helse -og omsorgsektoren vil være en vekst-sektor
de nærmeste ti-årene. Vi ser at det er en økende tendens til at det stilles krav om
formell fagkompetanse (for eksempel fagbrev) innenfor de fleste bransjer, noe som
gjør det viktig å skolere flyktninger godt for å klare konkurransen på arbeidsmarkedet.
I nedgangstider er flyktninger en utsatt gruppe i forhold til varig utestengelse fra
arbeid, og veien blir kort til varig mottaker av sosialhjelp. Det eneste som på sikt kan
motvirke dette, er fokus på relevant utdanning og arbeidserfaring i forhold til behovet i
et framtidig arbeidsmarked, i kommunen og i regionen. Det er viktig med «smarte»
valg for de voksne som bosettes nå, men også i forhold til god veiledning og
oppfølging av barna til flyktningene som bosettes.

8.5 UTFORDRINGER











Flere deltakere på introduksjonsprogram når ikke målet om jobb eller utdannelse
etter 2 år på introduksjonsprogram
Overgangen fra 2 år på introduksjonsprogram til NAVs lokale tiltaksvifte oppleves
vanskelig. Mangelfull implementering for deltakernes overgang til arbeid og
utdanning
Flyktningens eget ansvar for å bli integrert
Mangel på faste gode språk- og arbeidspraksisplasser i kommunale enheter og
private bedrifter, med en god struktur og kravspesifikasjoner.
Søgne har pr i dag ikke et 5 dagers skoletilbud for de som må ta
grunnskolefagene over 2 år (Basis på Birkelid). Det er behov for et tilbud for de
som skal ta grunnskolefag over 2 år + et skoletilbud for alle deltakere på intro 3
mnd før de går ut i språkpraksis
Norskundervisningen er ikke nok arbeidsrettet
Økende radikalisering i Norge – Hva skjer i Søgne? Hva gjør vår kommune av
forebyggende tiltak
Mangel på norske språkarenaer i kommunen for flyktninger- for få deltar i kultur
og fritidsaktiviteter
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Introsenter har i dag en arbeidssituasjon som i for stor grad domineres av
koordineringsarbeid for hver enkelt flyktning.
 Utfordringen etter avslutning på introduksjonsprogram hvis de ikke har jobb å gå
til, og norskkunnskapene er for svake. (Sosialhjelpsmottakere).
 Skaffe nok boliger til bosatte flyktninger. Søgne kommune har kun 13
flyktningeboliger. Flyktningene må derfor leie boliger av private.
 Fokus på foreldrerollen blant innvandrere som skal styrke deres
omsorgskompetanse. (3 av de ansatte i enheten har blitt sertifisert som
foreldreveiledere i ICDP-programmet i 2015).

8.6 MÅL FOR PERIODEN
















Bedre integreringen og inkluderingen av flyktningene ved at alle kommunale
enheter tar sitt ansvar i bosettingsarbeidet i kommunen.
Ved økt bosetting økes bemanning på oppfølging på psykisk helsearbeid og
praktisk bosettingsarbeid i boligene.
Ingen går ut av introduksjonsprogrammet over på sosial stønad.
Andelen introdeltakere som går over til utdannelse eller jobb etter 2 år på
introprogram er 45 % (mål på landsbasis 55 %, sees i forhold til et stamt
arbeidsmarked i perioden )
2 språk- og arbeidspraksisplasser i alle kommunale enheter.
Lage ny samarbeidsavtale med Birkelid om språkopplæring for flyktninger. Vi må
ha på plass et 5 dagers tilbud til de som skal ta grunnskole over 2 år + et 3 mnd
skoletilbud for alle deltakere før de går ut i språkpraksis.
Bedre og mer realistiske kvalifiseringsplaner for hver enkelt deltager i
programmet. Bla. ved å utøve karriereveiledning gjennom hele programmet.
Mer arbeidsrettet norskundervisning på Birkelid, erfaringer og praksis fra KUM
prosjektet (kommunale utviklingsmidler) settes i system med pedagogressurs som
knytter språk- og arbeidspraksis sammen
Benytte potensialet i frivilligheten i Søgne.
Videreutvikle samarbeidet med NAV om tiltak for flyktninger
Vurdere om arbeidet med å frembringe boliger til bosetting fortsatt skal ligge hos
introduksjonssenteret
Innføre obligatoriske ICDP kurs for foreldre i introduksjonsprogrammet.
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En skredder med kompetanse fra eget land (Foto: Pål Bjørkkjær)

9. NÅSITUASJONEN – OPPVEKST OG UTDANNING
9.1 BARNEHAGE
9.1.1 STATUS
I barnehagehverdagen brukes termen minoritetsspråklige uavhengig av om det er
flyktninger, asylsøkere eller arbeidsinnvandrere. Dette gjøres fordi vi opplever mye
de samme utfordringene hos alle tre gruppene.
Pr. i dag omfattes flyktningene av det etablerte barnehagetilbudet som gis, dels av
kommunen og dels av private tilbydere. De søker om barnehageplass med prioritet
mellom barnehagene fra 1 til 5. På søknadsskjema er det også mulighet for å krysse
av for om søknaden gjelder «barn fra språklige minoriteter», som gir poeng som gjør
at de kan prioriteres ved opptak i forhold til ønske om barnehage.
Pr. i dag er det ett barnehageopptak i året. Barn som søkes inn etter fristen mister
retten til barnehageplass. Barnehagene må fylle opp plassene sine fra høsten, og det
kan derfor ikke garanteres at det er ledige barnehageplasser for flyktninger som
ankommer kommunen etter fristen for hovedopptaket.
At minoritetsspråklige barn i førskolealder får muligheten til å gå i barnehagen
sammen med andre barn kan være avgjørende for hvordan de mestrer overgangen
til skolen. I barnehagen jobbes det kontinuerlig med å forberede barna på
skolehverdagen og med innhold som bidrar til at barna skaper gode sosiale
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relasjoner til jevnaldrende. Gjennom kontinuerlig observasjon og kartlegging kan vi i
samarbeidsmøter forberede skolen på hva som er enkeltbarnets styrker og
utfordringer. Dermed er skolen forberedt på hva som møter dem, og kan gi barna en
myk og kvalitativ god start på skolehverdagen.
Vi opplever at enkelte foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn er skeptisk til
barnehagen og er lite kjent med hvordan barnehagen som utdanningsinstitusjon er
bygget opp. Dette kombinert med økonomi kan gjøre at enkelte ikke ønsker å benytte
seg av barnehagetilbudet. I løpet av vinter/vår 2015 har imidlertid regjeringen innført
«redusert foreldrebetaling» og «gratis kjernetid for 4-5 åringer» basert på
husstandens inntekt. Dette mener vi er gode tiltak for at flere minoritetsspråklige barn
skal få ta del i barnehagetilbudet.
Barnehagen har som oppgave å skape forståelse for egen og andres kultur. At
barnehageansatte har kompetanse, viser interesse og forståelse for aktuelle språk og
kulturer kan være en god inngang for både barn og foreldre i integreringsprosessen.
Flere barnehager arrangerer internasjonale dager hvor minoritetsspråklige barn
inviteres til å vise noe fra sin kultur. Dette kan også være med på å skape kontakt
foreldre imellom.
Utfordringer med norsk som språk kan gjøre kommunikasjon vanskelig og være med
på å skape misforståelser. Tolk kan brukes ved planlagte møter, men det er den
uformelle kommunikasjonen ved levering og henting som kan være vanskelig. I
mange tilfeller vil det være et godt og nødvendig tiltak med foreldreveiledning. Det
bør vurderes om barnehagene skal få styrket ressurser i den første perioden etter at
de har tatt imot nyankommet flyktningbarn.
Barnehageenheten ønsker å ha et tettere samarbeid med øvrige kommunale enheter
slik at vi sammen kan bidra til at nyankomne familier får en god oppstart i
integreringen og sosialiseringen i det norske samfunnet.
Pr. desember 2014 er 9 % av alle barn med barnehageplass i Søgne kommune
minoritetsspråklige. Det er en oppgang fra 5,6 % fra året før.

9.1.2 UTFORDRINGER




Det er en utfordring at vi ikke kan garantere barnehageplass til flyktninger som
ankommer i etterkant av søknadsfristen for barnehageopptak. Dermed kan
familier gå inntil ett år uten å ha muligheten for at barna får gå i barnehage. Dette
får også konsekvenser for hvilke opplæringstilbud foreldre kan ta i bruk den første
tiden etter at de ankommer kommunen.
Nå ut til foreldre om hvordan barnehagen som institusjon er bygget opp og gi
informasjon om hvilke rettigheter de har (redusert foreldrebetaling,
søknadsprosess o.l.).
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Kommunikasjon med foreldre og barn som ikke behersker norsk eller engelsk. Vi
opplever at det kan være vanskelig å skape forståelse hos foreldre når vi gir enkle
beskjeder i forbindelse med levering/henting.
Opplevelse av at ikke alle minoritetsspråklige barn deltar på fritidsaktiviteter på lik
linje med etnisk norske barn.

9.1.3 MÅL FOR PERIODEN








Kommunen oppretter beredskapsplasser med utgangspunkt i hvor mange
flyktningbarn i barnehagealder man forventer å ta imot.
Gjøre informasjon tilgjengelig (ulike språk) for foreldre i Introprogrammet om
hvordan barnehagen er bygget opp som en utdanningsinstitusjon og hvor viktig
deltakelse er for sosialiseringen før skolestart
Tilegne oss kunnskap slik at vi i større grad kan involvere minoritetsspråklige i
kultur- og tekstformidling (f.eks bøker og eventyr også på andre språk enn norsk)
Oversette nødvendig informasjon til aktuelle morsmål slik at oppstarten er preget
av forståelse og ikke misforståelser.
Tettere samarbeid med øvrige kommunale enheter ved mottak av nyankomne
flyktningfamilier.
Utfordre foreldre til å bidra sosialt i forhold til fritidsaktiviteter og lignende utenom
barnehagetiden.

9.2 SKOLE - ORDINÆR GRUNNSKOLE
9.2.1 STATUS - SKOLETILBUD
Opplæringsloven fastsetter retten til opplæring for alle barn som er bosatt i Norge.
§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring
Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg
grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter.
Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom
anna, tilsvarande opplæring.
Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere
i Noreg i meir enn tre månader. Plikta til grunnskoleopplæring byrjar når
opphaldet har vart i tre månader. Departementet kan i særlege tilfelle frita
elevar frå denne plikta.
All erfaring tilsier at et godt utviklet språk er første bud for en vellykket integrering,
derfor er det viktig å iverksette tiltak så tidlig som mulig i skoleløpet. For foreldrene er
også skolen en viktig arena for samhandling med andre og en kilde til mye
informasjon om norsk samfunnsliv.
Særskilt språkopplæring i grunnskolen
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Lovbestemmelsen fastslår at kommunen skal tilby opplæring til alle barn dersom det
er sannsynlig at barnet skal oppholde seg i Norge i mer enn tre md. Barn som har
bodd i Norge i tre md. eller mer har plikt til opplæring.
Organisering
Når nyankomne og andre minoritetsspråklige elever med svært begrensede
ferdigheter i norsk flytter til kommunen, er særskilt norskopplæring det første tiltaket
som settes inn. I tillegg kan mange av elevene ha behov for tospråklig fagopplæring
og/eller morsmålsopplæring i en overgangsperiode, for lettere å kunne tilegne seg
norsk raskest mulig. I praksis er dette vanskelig å få til på grunn av knapphet/ mangel
på kompetente morsmålslærere og tospråklige lærere.
Søgne kommune har valgt å legge til rette for delvis integrert tilbud for
minoritetsspråklige elever. Et slikt tilbud innebærer at eleven går i ordinær klasse,
men får deler av opplæringen i innføringsgruppe. Elever som tilhører barneskolen, vil
få innføringstilbudet på nærskolen, mens elever knyttet til ungdomsskolen vil få
opplæringen i innføringsgruppe/klasse på en av ungdomskolene. Etter hvert som
elevene utvikler sine ferdigheter i norsk, vil elevene få flere timer med opplæring i
ordinær klasse.
Eleven vil få tilbud om særskilt språkopplæring så lenge han har rett til dette.
Fordelene ved en slik modell er at barnet begynner ved sin nærskole umiddelbart,
knytter sosiale bånd til sine klassekamerater, har venner og sosiale nettverk på fritida
og må kommunisere på norsk for å gjøre seg forstått. Ulempen er problemer med å
bygge opp kompetanse på områder som migrasjonspedagogikk og to-språklighet i en
så desentralisert modell. Et tiltak blir å øke kompetansen til lærerne, og at den
enkelte skole har ressurspersoner som møtes et par ganger i året i et fagnettverk.
Elevens rettighet – enkeltvedtak
For å avgjøre om en elev har rett til særskilt språkopplæring etter § 2-8, må skolen
kartlegge elevens ferdigheter i norsk og foreta en vurdering av hvilken
språkopplæring eleven vil ha best nytte av for å tilegne seg norsk raskest mulig.
Verken opplæringsloven eller forvaltningsloven krever at det foreligger en søknad om
særskilt språkopplæring, men foresatte skal gis anledning til å uttale seg før vedtak
fattes. Det er ingen plikt til å motta særskilt språkopplæring.
Søgne kommune vil utarbeide et felles kartleggingssystem for alle skolene.
Kartleggingssystemet sier noe om hvilke tester skolene skal bruke og om oppfølging
og ansvar.
Antall elever og språk
Skoleåret 2015/2016 har 36 elever enkeltvedtak om særskilt norskopplæring.
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Elevens rettighet – enkeltvedtak
For å avgjøre om en elev har rett til særskilt språkopplæring etter § 2-8, må skolen
kartlegge elevens ferdigheter i norsk og foreta en vurdering av hvilken
språkopplæring eleven vil ha best nytte av for å tilegne seg norsk raskest mulig.
Verken Opplæringsloven eller Forvaltningsloven krever at det foreligger en søknad
om særskilt språkopplæring, men foresatte skal gis anledning til å uttale seg før
vedtak fattes. Det er ingen plikt til å motta særskilt språkopplæring.
Antall elever og språk
Skoleåret 2015/2016 har 36 elever enkeltvedtak om særskilt norskopplæring.
Skole

Antall
9

Språk
Arabisk, polsk, ungarsk, italiensk,
spansk,

6

Arabisk, polsk, tysk, islandsk

19

Polsk, islandsk, arabisk, amharisk,
kurdisk, tigrinja, somalisk, uigurisk,
russisk og portugisisk

2

Swahili og Tigrinja

Langenes skole

Lunde skole
Nygård skole

Tangvall skole
0
Tinntjønn skole

Læreplaner
Den enkelte skole avgjør selv hvilken læreplan som skal følges; Læreplanen i
grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller den ordinære planen i norsk med
nødvendige tilpasninger.

9.2.2 UTFORDRINGER





Knapphet/mangel på kompetente morsmålslærere og tospråklige lærere i
grunnskolen.
Elevene som kommer til Norge har ulik bakgrunn og opplevelser. Erfaringer viser
at flere elever har negativ atferd/ mye uro på grunn av tidligere opplevelser. Mye
uro og atferdsproblematikk i forbindelse med innføringsgruppe/klasse i
nærskolen.
Manglende flerkulturell kompetanse og kunnskap om flerspråklighet i skolene.
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Skape arenaer der foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn kan få innsikt og
forståelse for skolesystemet vårt på et språk de forstår.

9.2.3 MÅL FOR PERIODEN











Kommunen skal sikre opplæringslovens krav til innhold og gjennomføring av
grunnskoleopplæring for elever med minoritetsspråklig bakgrunn på en måte som
fremmer god språkopplæring og god integrering.
Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så raskt som mulig tilegner seg
ferdigheter i norsk. Når eleven har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å kunne
følge den ordinære opplæringen, opphører rettighetene etter § 2-8.
Kommunen skal heve skolenes kompetanse knyttet til arbeid med
fremmedspråklige barn.
Kommunen skal forbedre informasjon til flyktningfamilier gjennom
informasjonsbrosjyrer om skole i Norge på flere språk.
Søgne kommune skal arbeide for økt kompetanse og bevissthet om tverrkulturell
kommunikasjon blant ansatte i kommunen. IMDi vil i denne sammenheng bidra
med formidling av kompetanse og nettverk.
Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal gi innvandreren mulighet til
likestilling, deltakelse og integrering i det norske samfunn.
Målet for opplæringen er å bidra til å gi mennesker i voksen alder adgang til
kunnskap, innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og
personlige utvikling. Opplæringen skal også styrke grunnlaget for selvstendig
innsats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv.

10. GENERELT OM HELSE I INNVANDRERBEFOLKNINGEN
Kilder:
- Norsk Folkeinstitutt: Helse i innvandrerbefolkningen - Folkehelserapporten 2014
Om helse og sykdom, risiko- og beskyttelsesfaktorer i innvandrerbefolkningen i
Norge. Stortingsmelding 6: Helhetlig integreringspolitikk (2012 -2013)
Hovedpunkter fra Folkehelserapporten 2014:
Det er store helsemessige forskjeller mellom ulike innvandrergrupper. Fortsatt er
kunnskapen om innvandrerbefolkningens helse mangelfull. Noen av de viktigste
datakildene vi har til kunnskap om innvandreres helse er mer enn ti år gamle.




Diabetes er utbredt blant innvandrere fra Sri Lanka og Pakistan.
Kvinner fra land med høy forekomst av diabetes har spesielt høy risiko for å
utvikle svangerskapsdiabetes.
I flere innvandrergrupper er overvekt og fedme utbredt.
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Ved besøk i tidligere hjemland har særlig innvandrere fra lavinntektsland i Afrika
og Asia økt risiko for å bli smittet med enkelte infeksjonssykdommer.
Voksne innvandrere og barn og voksne med flyktningebakgrunn rapporterer om
mer psykiske helseplager enn etnisk norske.
D-vitaminmangel er utbredt blant innvandrere fra noen lav- og middelinntektsland.

Likeverdige helse- og omsorgstilbud. Følgende er hentet fra Stortingsmelding 6:
« Et likeverdig tilbud betyr at alle må behandles forskjellig ut i fra den enkeltes behov.
De pasientene som trenger det mest, skal prioriteres.
Innvandrere er overrepresentert i lavinntektsgrupper og har gj.snitt lavere
sysselsetting. En relativ stor andel personer i enkelte innvandrergrupper har ingen
eller liten utdanning. Innvandreres helseutfordringer må i hovedsak ses i lys av dette,
selv om det er andre faktorer som spiller inn.»
Undersøkelse blant lavinntektsfamilier viser at personer med innvandrerbakgrunn
rapporterer dårligere egenvurdert helse og dårlig psykisk helse enn personer i
lavinntektsfamilier uten innvandrerbakgrunn. Dette kan indikere at en belastende
livssituasjon på grunn av dårlig økonomi ikke alene forklarer en del innvandreres
dårligere helsesituasjon.
Hva kan gjøres for å skape grunnlag for god helse blant innvandrere:







Ta tak i grunnleggende forhold i samfunnet som: økonomi- oppvekst- arbeid- og
bomiljø.
Samarbeid på tvers av sektorer
Lik tilgang – viktige suksessfaktorer
Tolk!!! Ansvaret for at all formidlet informasjon blir forstått, ligger hos
tjenesteyterne og hos den som organiserer tjenesten
Nødvendig kompetanse blant helsepersonell i forhold til gruppas særskilte
utfordringer
Forståelse blant helsepersonell for at pasienten kan ha en annen
sykdomsforståelse og forståelse av hva som er god behandling, og eller gjensidig
tillit.

Famlieveileding
I enkelte grupper er aborttallene forholdsvis høye. Kvinner med svake
norskkunnskaper drar i varierende grad nytte av prevensjonsveiledning i regi av
primærhelsetjenesten. Det er mangelfulle kunnskaper om egen kropp og prevensjon.
Forebyggende helse- og omsorgstjenester
-skal rette seg mot grupper med særlig risiko- og helseproblemer:
Kvinners fysiske og psykiske helse er dokumentert dårligere enn menn. Kvinner med
innvandrerbakgrunn har større grad enn resten av befolkningen helseproblemer som
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kan knyttes til livsstil, de er mindre fysisk aktive og benytter seg i mindre grad av
organiserte tilbud og kommersielle tilbud.
Tiltak
Frisklivssentral: veiledning/hjelp til endring og mestring av levevaner,
motivasjonssamtaler, fysisk aktivitet kosthold og røykeslutt.
Regjeringen ser det som ønskelig at flere kommuner etablerer frisklivssenteraler som
særlig når ut til innvandrere
Helsestasjoner og skolehelsetjeneste: Skal være et lavterskeltilbud for barn og unge
som bidrar med tidlig hjelp.
Psykisk helse
Enkelte grupper innvandrere har dårligere psykisk helse enn øvrig befolkning. Det
kan være senvirkning av krig, forfølgelse og flukt. Forskning tyder på at
mellommenneskelige traumatiske hendelser (hendelser utført av mennesker mot
andre mennesker) i større grad kan forårsake langvarige posttraumatiske
stresslidelser enn ikke-menneskelige traumer (naturkatastrofer, ulykker, livstruende
sykdommer). Barn og unge med innvandrerbakgrunn ser ut til å ha flere symptomer
på angst og depresjon enn andre barn. Enslige mindreårige har dårligere psykisk
helse enn de som bor sammen med foreldre.
Smittsomme sykdommer
HIV: Nær 50 % av alle ny diagnostiserte var flyktninger, asylsøkere og
familiegjenforening fra enkelte land. MSIS – rapport 2011)
Tuberkulose: Nær 90 % av tilfellene kommer fra land med både høy forekomst av Hiv
og tuberkulose- nærliggende å tro at flere har dobbeltinfeksjon!
Nær 25 % oppdages gjennom tuberkuloseforskriftens rutineundersøkelse ved
ankomst til Norge!
Kommunene har primæransvaret for gjennomføring av tub. kontroll, og skal bl.a. ha
et eget tub. kontrollprogram.
Tannhelse
Dårligere enn blant andre barn:
Årsak: Dårligere kosthold, dårligere tannhygiene, mindre bruk av flurholdig tannkrem.
Lite data blant voksne.
Det er utarbeidet informasjonsmateriell til bruk for foreldre, barn og unge med
innvandrerbakgrunn.
Dette er for de som ikke kan norsk.
Omsorgstjenester
Alt tyder på at norske kommuner må forberede seg på større etterspørsel etter
omsorgstjenester fra innvandrere. Helse- og omsorgstjenestene vil måtte tilrettelegge
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på en måte som sikrer at disse får kvalitativt gode, individuelle, fleksible og helhetlige
løsninger. I en kartlegging i norske kommuner 2011 (Ingebretsen) svarer 1/3 av
kommunene at tilbudet til denne gruppen er tilfredsstillende, en gruppe mener den er
både – og. Blant den siste tredjedelen av kommunene gir de fleste inntrykk av at
spørsmålet er uaktuelt for dem, men et fåtall (5 % av alle) gir uttrykk for at tilbudet er
utilfredsstillende.
Kommunene peker på følgende utfordringer for brukere med innvandrerbakgrunn:
Språk, kommunikasjon og ulikheter i kultur, vaner og religiøs praksis. Noen nevner
spesielt utfordringer i møte med flyktninger med psykiske plager etter traumer.

11. HELSE – NÅSITUASJONEN SØGNE
11.1 STATUS
Enhet for helsetjenesten består av: Helsestasjon/skolehelsetjeneste,
frisklivssentral, familiesenter og avdeling for fysio/ergoterapi.
Det er ingen egen flyktninghelsetjeneste.
Av ressurser har enhet for helse en 8 % stilling/ flyktningelege og 10 %
helsestasjonsarbeid, utover det må en følge ordinær tjenestevei. Dersom det skulle
oppstå ulike hjelpebehov må det søkes via forvaltningstjenesten i kommunen.
Det foreligger ingen faktadel om flyktningehelsen i kommunen, bare generell del om
helse blant innvandrerbefolkningen i Norge (se eget kap.) Det har vært svært
vanskelig å hente ut fakta om helsesituasjonen blant denne befolkningen i
kommunen.
Den generelle utfordringen ligger i å styrke flyktningehelsetjenesten i kommunen, jfr.
tiltakene i handlingsplanen.
Skolehelsetjenesten
Etter gjeldende forskrift (2003) er helsestasjon- og skolehelsetjenestens formål å
- fremme psykisk og fysisk helse
- fremme gode sosiale og miljømessige forhold
- forebygge sykdommer og skader
Helse- og omsorgstilbud i Søgne bør i minst mulig grad være «særskilte» tilbud.
Hovedsatsingen bør være at våre obligatoriske tilbud klarer å håndtere alle brukere
uavhengig om de er flyktninger, har alkoholisme, parkinson eller har amputerte bein.
Dersom det skal etableres særskilte tilbud for flyktninger, så må det være fordi
omfanget av særskilte problem er spesielt høye. Dette kan være tilfelle på følgende
felter:
 Lavinntekt og lav sysselsetting
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Overvekt/fedme/type-2-diabetes
Traumerelaterte psykiske lidelser

Det beste tiltaket for denne delen av befolkningen (og som gjelder alle) er å lykkes
med inkludering i vårt utdanningssystem og i vårt arbeidsliv. Gjennom
yrkesdeltakelse sikres økonomi, språkutvikling og mulighetene for god integrering –
og det øker selvrespekten og styrker den psykiske helsa.
Å avdekke alvorlige traumer ses på som svært viktig, da det hos mange gir
invalidiserende plager som ødelegger mulighetene for skolegang og arbeid dersom
behandling ikke settes inn. Alle flyktninger bør screenes for dette med et egnet
verktøy og tiltak settes inn der traumer fanges opp.
Flyktninglege/helsetjenesten
- Status
Alle flyktninger kalles inn til kommunens flyktningelege (8 % stilling) for å gjøre en
førstegangsundersøkelse ved bosetting i kommunen. Pr. i dag har flyktningelegen
utført undersøkelsen fra legens kontor ved Søgne legesenter. Arbeidet er beskrevet i
en avtale mellom det daværende flyktningkontoret og helseetaten fra 2000.
Undersøkelsen utføres i henhold til oppdaterte faglige veiledere, jfr. siste utgave av
Helseundersøkelse for flyktninger og asylsøkere, se vedlegg. Flyktningelegen følger
opp helseproblemer knyttet til kroppslig sykdom og psykisk sykdom som oppdages
ved førstegangsundersøkelsen. Så snart som mulig etter bosetting velger
flyktningene fastlege. Videre oppfølging av helserelaterte problemer skjer hos den
nye fastlegen.
Flyktningelegen rapporterer til helsesøster ved Søgne helsestasjon om helseforhold
og vaksiner som må følges opp av helsesøster.
Flyktningelegen rapporterer til den offentlige tannhelsetjenesten når det gjelder barn
under 18 år og privat tannlege for voksne over 18 år for oppfølging av tannhelse. Alle
flyktninger tilbys time hos tannlege.
Flyktningelege samarbeider med en rekke instanser i kommunen og i helsetjenesten
for å løse spørsmål knyttet til tuberkulose, andre infeksjoner som MRSA, hepatitt,
HIV, D vitaminmangel, anemi, syn og hørselsproblematikk og psykisk helse.
Ved kartleggingen av psykisk helse finnes flere verktøy. I forbindelse med
førstegangsundersøkelsen gjør legen en enkel kartlegging bestående av to sett
spørsmål som utgjør kortversjoner av større kartleggingsverktøy for psykisk helse.
Det er nødvendig at arbeidet med psykisk helse styrkes for å hindre at psykisk
lidelse blir en vesentlig faktor for at integreringsarbeidet vanskeliggjøres, hemmes
eller stopper opp. Det er avgjørende at kartleggingen av psykisk lidelse kan gjentas
etter ca. ett års botid i kommunen.

42

Helsetjenesten:
Ledende helsesøster har avsatt 10 % stilling til flyktningehelsetjenesten.
Tjenesten består i følgende oppgaver:
 Samarbeide med introsenteret og flyktningelegen
 Kartlegge vaksinasjonsstatus til barn som kommer til kommunen
 Gi tilbud om etter vaksinering av vaksinasjonsprogram som ikke er fullført
 Gi tilbud om BCG og hep.- vaksinering i henhold til veilederen
 Følge opp barna på helsestasjonen på lik linje med norske barn
 Helsestasjonen benytter NORICOM tolketjeneste
Når det gjelder tuberkulosekontroll følges tuberkuloseveilederen.
Det settes hepatittvaksine på anbefaling fra flyktningelegen. Det er anbefalt fra
folkehelseinstituttet at uvaksinerte voksne flyktninger får tilbud om poliovaksine,
spesielt er dette viktig på flyktninger som kommer fra Syria.
Flyktningbarn følges opp på helsestasjonen på lik linje med norske barn. Barna får en
tettere oppfølging ved behov
Antall flyktninger i 2014 som hadde kontakt/oppfølging: 24 voksne og 9 barn.

11.2 UTFORDRINGER OG MÅL











På bakgrunn av et økt omfattende flyktningarbeid i kommune i årene
fremover, bør flyktningelege stillingen økes til 7,5 t pr uke med 50 % bundet
arbeidstid.
Styrke helsetilbudet innen psykisk helse ved etablering av en 50 % stilling som
psykiatrisk sykepleier/psykolog som et lavterskeltilbud.
Best mulig koordinering av kommunale tjenester tidligst mulig etter bosetting i
kommunen. Det er behov for etablering av et samarbeidsforum som kan
arbeide tverrfaglig over enhetsgrenser i kommunen. Hvordan skal
helsetjenester til flyktninger organiseres? Pr. i dag har vi ikke en
flyktninghelsetjeneste i kommunen.
Sikre nødvendige samtykker, innhenting av tidligere skriftlig informasjon, tidlig
kartlegging og utarbeide en plan for integreringsarbeidet.
Avdekke psykisk lidelse som årsak til vansker og hindringer i
integreringsarbeidet. Det bør etableres en samarbeidsrutine for dette arbeidet
mellom legetjenesten, introduksjonssenteret og Enhet for psykisk helse, (se
tiltak i handlingsplanen).
Sikre en vurdering av psykisk helse tidlig etter bosetting og gjenta
undersøkelsen etter ca. ett års botid.
Etter ca. ett års botid i kommunen bør det avholdes et statusmøte mellom
ulike samarbeidende kommunale enheter for å sikre at tiltakene som er satt i
gang hjelper den enkelte flyktning i positiv retning.
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Hvordan vet vi hvordan det går med flyktninger etter endt program?
To år etter bosetting bør det etableres en rutine for hvordan samarbeidet
mellom ulike kommunale enheter skal fortsette. Tallene vil variere i ulike
kommuner og mange forhold spiller inn. Det bør arbeides aktivt med å påvise
suksesskriterier. Det må sikres planer for hvordan de som ikke er i skole eller
arbeid skal håndteres.

12. NÅSITUASJONEN – ARBEIDSLIV NAV
12.1 STATUS
NAV behandler krav om statlige ytelser og tiltak etter NAV- loven og
folketrygdeloven. NAV Søgne har minimumsløsningen for NAV kontor,
introduksjonsprogrammet og flyktningetjenesten ligger utenfor NAV-kontoret i Søgne.
De av flyktningene som er ferdig med introduksjonsordningen, som ikke er kommet i
jobb blir i dag overført til veiledere på NAV. Veileder kartlegger og søker brukere inn
på arbeidsmarkedskurs, kvalifiseringsprogram eller i praksisplasser hos ordinære
arbeidsgivere.
Mange av flyktningene som kommer til NAV etter introduksjonsordningen i dag har
dessverre så dårlig norsk språk at de ikke kan gjøre seg nytte av kurs via NAV eller
at arbeidsgivere vil ha de i praksis. De vil da bli gående som mottakere av sosialhjelp
over tid på NAV.
I 2015 har vi 20 flyktninger som er i femårsperioden etter introduksjonsprogrammet i
NAV Søgne som vi ikke har klart å få ut i jobb. Det kreves utdannelse (høyskole/
fagbrev) i mange jobber, noe som mange flyktninger mangler. Mangelen på
opparbeidet rettigheter kan gi dårligere økonomi når man ikke er i ordinært arbeid.

12.2 UTFORDRINGER
Den enkeltes bakgrunn vil være forskjellig i forhold til hvor lett eller vanskelig det vil
være å få seg arbeid. Flere bosatte flyktninger er analfabeter, og de trenger et lengre
og styrket pedagogisk tilbud for å kunne tilegne seg den kompetansen som trengs for
å komme i arbeid.
Det viser seg at ved høy ledighet/permitteringer er det vanskeligere for flyktninger
som mangler nettverk å skaffe seg arbeid.
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12.3 MÅL FOR PERIODEN









Integreringsarbeidet skal bidra til at flyktninger finner et arbeid som er tilpasset
evner og kompetanse. Målet vurderes gjennom å se hvor mange som kommer i
arbeid.
Formidle deltakere ut i arbeid.
Tilbud til alle om aktivitet/tiltak. Vurdere egnede arbeidsmarkedstiltak hvis ikke
direkte formidling til arbeid er mulig. Vurderingen skal bygge på den enkeltes
behov for bistand (§14a) med sikte på å komme i arbeid.
Delta fire ganger i året i introtimen for alle deltakere på introduksjonsprogrammet,
for å gi informasjon om arbeidsliv, arbeidsmarkedet og aktuelle arbeidsmarkeds
tiltak.
Faste samarbeidsmøter med NAV og Intro hver måned.

13. NÅSITUASJONEN – DELTAKELSE OG FRIVILLIGHETKULTUR OG FRITID
13.1 STATUS
Deltagelse i kulturlivet, idrettslag og andre frivillige organisasjoner er en viktig arena
for inkludering og sosialisering. I tillegg til å møte andre mennesker og kulturer
gjennom deltaking på åpne arrangement som forestillinger, festivaler og
idrettsarrangement er aktiv deltaking i frivillige organisasjoner en viktig del av
kulturen i Norge. Er du selv eller dine barn medlem i en organisasjon forventes det
ofte en innsats ut over kun å tegne medlemskap. Dugnadsånden og deltaking i
frivillige organisasjoner er en viktig del av det frivillige organisasjonslivet og en viktig
arena for å knytte kontakter og vennskapsbånd. De forventningene vi tar som en
selvfølge er ikke alltid så lett å forstå for de fra andre kulturer. Derfor er det viktig at
flyktninger deltar i kulturlivet på lik linje med nordmenn.
Kultur er viktig for å oppnå en dypere forståelse av den norske levemåten. Kulturen
bidrar til innsikt, velferd og utvikling av hele mennesket. Kultur er et bærende element
i lokalsamfunnet og skaper felles møtesteder og arenaer for livslanglæring.
Folkebibliotekene er en viktig arena for informasjon, opplysning, opplevelser og
kontakt med andre mennesker. Bibliotekene har en viktig funksjon som en åpen og
inkluderende møteplass for alle. Søgne bibliotek ønsker å være et bibliotek for alle,
og bidra til økt interkulturell forståelse og kommunikasjon mellom ulike kulturer i
Søgne. Den praktiske løsningen i Søgne med kombinert skranke for servicetorg og
bibliotek gjør at mange opplever en god og helhetlig tjeneste. Inngangen til å bruke
biblioteket er et personlig lånekort som er gratis.

45

Søgne bibliotek og servicetorg tilbyr i dag publikumspc’er til fri benyttelse med
mulighet for å få skrive ut og skanne dokumenter. Vi tilbyr også enkel veiledning og
hjelp til ulike problemstillinger som man måtte ha. Det er også tilgjengelig litteratur på
ulike språk, og det er via nasjonale bibliotekssamarbeid mulig å låne inn etter ønske
fra Deichmanske bibliotek v/Det flerspråklige bibliotek. Her er det ingen begrensning.
Biblioteket er også arena for aktiviteter rettet mot språklige minoriteter. Hver torsdag
er det språkkafé i regi av frivilligsentralen og hvert år feires Morsmålsdagen med et
flott kulturarrangement. Tidligere har vi hatt arbeidsuke for flyktninger, utstilling om
ulike religioner og informasjon om valg i Norge. Søgne bibliotek og servicetorg
samarbeider med alle som ønsker å bidra til å styrke biblioteksrommet som en åpen
og inkluderende møteplass.
Mange flyktninger kommer fra samfunn hvor organisasjonslivet er lite utviklet og
dugnad er et fremmedord. Kombinasjonen av manglende informasjon om og
manglende deltakelse i frivillige aktiviteter bidrar til at flyktninger går glipp av en viktig
arena for sosialisering og inkludering. De unge kan falle utenfor på fritiden og voksne
kan miste en anledning til å knytte kontakter og opprette vennskapsbånd.
Idrettslagene og andre frivillige organisasjoner i Søgne gjør en formidabel innsats
med å inkludere flyktninger i sine tilbud. Det er viktig å gi disse mulighetene til å
fortsette dette arbeidet.
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sendte nylig ut en
oppfordring til alle landets kommuner om samarbeid med frivillige organisasjoner for
å møte de utfordringene vi står overfor med den økte flyktningestrømmen til Europa.
Her er mye inspirasjon å hente til det videre arbeidet.

13.2 UTFORDRINGER
For å øke deltakelsen i frivilligheten er det viktig at flyktningene gjøres kjent med det
tilbudet som finnes i kommunen og at det er enkelt å komme i kontakt med aktuelle
lag og foreninger. Samtidig må vi informere om de underliggende forventningene
som finnes. Samtidig er det viktig å informere om fritidstilbudenes betydning for
inkluderingen i lokalsamfunnet.
Vi ser også at mange av kulturtilbudene som tilbys gjennom kommunen som
konserter, kulturskole, utstillinger osv. er alt for lite benyttet av mennesker med
minoritetsbakgrunn. Dette gjelder ikke bare Søgne kommune, men er en trend i
kunst- og kulturlivet i Norge. Utfordringen er hvordan kulturenheten kan legge til rette
for at minoriteters møte med kultur og frivillighet i Søgne blir inkluderende.
En utfordring er også å motivere flyktningene til aktivt å benytte seg av de tilbud som
foreligger og skape en generell forståelse for at enhver involvering i lag og
foreningsliv vil bidra til en inkludering i lokalsamfunnet.
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13.3 MÅL






Gjennom økt deltakelse i kulturelle aktiviteter og frivillige organisasjoner gis
flyktningene mulighet til å skape nettverk og knytte vennskapsbånd.
Bibliotek og servicetorg er en arena for interkulturell forståelse og
kommunikasjon.
Det skal være enkelt å komme i kontakt med frivillige lag og foreninger
Flere flyktninger deltar i Søgne frivilligsentrals aktiviteter
Flyktningene skal gis muligheten til å vise sin egen kultur. Dette bidrar til å øke
forståelse for andre kulturer blant kommunens befolkning.

(foto: Pål Bjørkkjær)
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Organisering
Nr. Tiltak
1
Opprette et samarbeidsutvalg for
bosetting og inkludering av
flyktninger (SUF): Kommunalsjefer
for helse- og omsorg og oppvekst,
repr. skole, Introduksjonssenteret,
barnehage, skole, eiendom, kultur,
helse, Frivilligsentralen, flyktninger,
NAV, økonomi
2
Tverrfaglig samarbeidsgruppe:
Introduksjonssenteret, barnehage,
skole, familiekontor, helse, psykisk
helse, Frivilligsentralen, kultur
3
Forberedende bosettingsmøte med
de parter som blir berørt (Helse,
skole, bh, Frivilligsentralen, kultur)
4

Vurdere å opprette et Flyktningråd

5

Samordne informasjonen til
flyktninger og om flyktninger til
kommunens ansatte, politikere og
innbyggere (bl.a. lag og foreninger).
Mediefokus- fokus på «gode
nyheter/gla’ nytt)
Samarbeidsmøter mellom NAV og
Introsenteret

6

Kommentar
Skape sammenheng og struktur – årlig
evaluering og revidering av
handlingsplanen. Årsrapport legges fram

Ansvar /hvem
Kommunalsjef for oppvekst
og helse – og omsorg,
innkaller

Kostnad
-

Når
Januar/febr.
eller når det
oppstår
behov for å
samles

Samordning, informasjon, utfordringer,
rolleavklaring

Introsenter innkaller

-

Sikre at informasjon blir gitt videre, alle
enheter får tydeliggjort sine oppgaver

Introsenter innkaller

-

Sikre dialog med brukere og målgruppe.
Være et rådgivende organ ovenfor
besluttende organer i kommunen i saker
som har betydning for
innvandrerbefolkningen
Tverrfaglig samarbeidsgruppe- se pkt. 2.
Det anbefales å velge ut en person som har
kontaktet med media, både nettsteder,
tv/radio, lokale aviser og eks. Fritidsnytt

Introsenter/frivilligsentralen

-

3x /år.
(Ett i forb.
økonomiplan
vår/høst)
Når
bosettingen
er avklart
med IMDi
Vår 2016

Arr. informasjonsmøter/kvelder
Oppfølging av samarbeidsavtalen av 2014.
Større fokus på tidlig kontakt med
deltakere i introprogrammet

-

Introduksjonssenteret

På oppsatt
møteplan (se
over

Hver md.
eller ved
behov
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7
8
9
10

Resultater og oppflg. av tiltak
rapporteres inn i årsmeldinger i den
enkelte enheter
Flyktningerealterte temaer tas opp
på enhetsledersamling
Vurdere etablering av et «korps» av
frivillige som vil bidra i
inkluderingsarbeidet
Økt bemanning ved Introsenteret Miljøarbeider i 100 %

KULTUR OG FRITID
Nr.
Tiltak
1
Arrangere internasjonale
kulturkvelder i samarbeid med
frivillige organisasjoner
2
Bidra aktivt i ordningen med
flyktningeguider

3

Fokusere på rekruttering av elever
med minoritetsbakgrunn til
kulturskolen

4

Invitere flyktninger og
flyktningeguider spesielt til enkelte
kulturarrangement
Utvikle biblioteket som en

5

En del av den årlige rapporten som legges
fram for SUF

Enhetsledere

-

Rådmann/ enhetsledere

-

1-2 x/år

Tverrfaglig
samarbeidsgruppe

-

Høst 15/ vår
16

Praktisk tilrettelegger/ oppfølging av
boliger, oppfølging i praksis/ kultur- og
fritidsaktiviteter. Samarbeid med kultur

Rådmannen

500 000 (lagt inn i
økonomiplan) –
finansieres ved økt
flyktningtilskudd

1.1. 2016

Kommentar
Legge til rette for at flyktninger kan vise
kunst og kultur fra egne land eller
folkegrupper.
Holde flyktningeguidene informert om
kulturtilbud og inviterer flyktninger og
flyktningeguider spesielt på enkelte
arrangement. Delta på eventuelle
infomøter med guidene.
Tilpasset informasjon om
kulturskoletilbudet. Gjennomføre prosjekt
med elever med minoritetsbakgrunn som
målgruppe
Det sendes en egen invitasjon på enkelt
arrangement

Ansvar /hvem
Kulturenheten

Kostnad
15 000

Når
Oppstart
høst 2016

Kulturenheten/Intro

0

Kontinuerlig

Kulturenheten

0

Vår 2016

Kulturenheten

0

Oppstart vår
2016

Bibliotek/servicetorg

0

Kontinuerlig
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6

7
8

9

10
11

interkulturell arena som har tilbud
tilpasset de nasjonaliteter som bor
i kommunen
Alle nyankomne flyktninger
besøker biblioteket som en del av
introduksjonsprogrammet.
Biblioteket forteller om tilbudet
som finnes og utsteder lånekort til
de som ønsker det
Legge til rette for aktiv deltaking
for flyktninger på den årlige
Elvefestivalen
Bidra på intro timen på Birkelid
med informasjon om Søgnes
frivillighet og om våre stolte
tradisjoner for et aktivt frivillig
samfunn.
Være tilstede på
norsktreningskafeen

Engasjere bosatte flyktninger
Rekruttere engasjerte flyktninger

Her kan de i tillegg til å presentere egen
kultur/aktiviteter også bli kjent med
kommunens frivillighet.
Det kan også settes av en dag i halvåret til
dette hvor også andre lag og foreninger
inviteres inn. Denne dagen kan om
ønskelig kombineres med introtimen og
samfunnsfag.
Dele ut informasjon om tiltak og skape
synlighet og forståelse for hvor man kan
henvende seg dersom man har spørsmål
om frivillighet og lag/foreninger. Ta
spesielt i mot personer som deltar for
første gang.
Kontinuerlig
Skape dialog og rekruttere inn engasjerte
flyktninger som kan fungere som en bro
mellom Røde Kors/Frivilligsentralen og
Birkelid med tanke på både
informasjonsflyt og motivering til å være
med som deltaker og frivillig.

Bibliotek og
servicetorg/Intro

0

Oppstart vår
2016

Frivilligsentralen

0

Høst 2016

Frivilligsentralen

0

Hver 3. md.

Frivilligsentralen

0

Kontinuerlig

Frivilligsentralen
Frivilligsentralen

0
0

Kontinuerlig
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BARNEHAGETILBUD
Nr. Tiltak
1
Beredskapsplasser i kommunale
barnehager
2

Informasjon om barnehagen som
institusjon

3

Øke kompetanse på arbeid med
minoritetsspråklige barn

4

Oversette skriv til morsmål

SKOLE- utdanning og opplæring
Nr. Tiltak
1
Særskilt norskopplæring

2

Mange elever kan ha behov for
tospråklig fagopplæring og/eller
morsmålsopplæring i en

Kommentar
Kommunen setter av beredskapsplasser i
barnehagen på bakgrunn av hvor mange
flyktninger under skolepliktig alder de
forventer å motta.
Gjøre det obligatorisk i introprogrammet å
informere nye flyktninger om barnehagens
funksjon og hva som er forventet av
foreldre.
Kompetanseheving av barnehagens
pedagogiske personale i hvordan arbeide
kvalitativt med minoritetsspråklige barn
Oversette nødvendig og viktig informasjon
til barnets morsmål for å unngå
misforståelser i oppstartsfasen.

Ansvar /hvem
Kommunalsjef for oppvekst

Kostnad
184 000 pr. barn
under 3 år
88 000 pr. barn over 3
år
-

Når
Fra høst
2016

Kommunalsjef for oppvekst/
barnehageenheten

55 000

Hele året

Barnehageenheten i
samarbeid med
Introsenteret, eventuelt
eksterne tolketjenester.

1500,- kr pr
maskinskrevne side
hos tolketjenesten.

Ved behov

Kommentar
Lovbestemmelsen fastslår at kommunen
skal tilby opplæring til alle barn som skal
oppholde seg i Norge i mer enn 3 måneder.
Antyder 200-250 årstimer med pedagog i
kombinasjon med tospråklig assistent. Det
vises til sak i kommunestyret 18.6.2015:
«Vedtatt plan for særskilt
språkopplæringstilbud for nyankomne/
minoritetsspråklige elever i Søgne»
I praksis er dette vanskelig å gjennomføre
på grunn av knapphet/mangel på
kompetente morsmålslærere og tospråklige

Ansvar /hvem
Kommunalsjef for oppvekst

Kostnad
110 000 pr. elev det
første året.

Når
Hele året

Kommunalsjef for oppvekst

Økonomiplan

Introduksjonssenteret
sammen med
barnehageenheten

Hele året
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3

4

overgangsperiode, for lettere å
kunne tilegne seg norsk raskest mulig

lærere. Det må sikres av kommunen har
kompetanse.

Alle skolene skal ha lærere som har
kompetanse i å undervise
minoritetsspråklige elever, i norsk
som andrespråk
Fagnettverk i særskilt
norskopplæring,

Kartlegge kompetansen på alle skolene.
Legge til rette for at en har lærere som har
kompetanse på område. Legge til rette for
videreutdanning.
Hver skole har en ressursperson.
Ressurspersonene i kommunen møtes et
par ganger i året, utveksler erfaringer.
Kartleggingssystemet bør si noe om hvilke
tester/prøver skolen
skal ha. Videre bør den si noe om
oppfølging og ansvar
Lekser har en sentral plass i norsk skole og
minoritetsspråklige elever trenger et
hjelpetilbud. Leksehjelpen vil gjøre
overgangen til norsk skolesystem raskere
og gi større faglig utbytte.
Elever som tilhører velkomstklasser skal
også ha tilknytning til egne klasser på
nærskolen.
Ikke tatt stilling til om elevene skal være i
mottaksklasse hele dagen/ deler av dagen/
enkelte dager.
Tilbudet har varighet i om lag ett skoleår.
Oversette nødvendig og viktig informasjon
til barnets morsmål for å unngå
misforståelser i oppstartsfasen. For det som
kan bli oversatt på INTRO-senteret er det
ingen kostnad.

5

Felles kartleggingssystem for
minoritetsspråklige elever

6

Leksehjelp for minoritetsspråklige
elever

7

Ny ankommende elever med ingen
eller svært begrensende ferdigheter i
norsk, får tilbud om opplæring i egne
grupper på nærskolen. Elever i
ungdomsskolealder får tilbud om
opplæring i velkomstklasse på
Tangvall skole.
Oversette skriv til morsmål

8

Kommunalsjef for oppvekst/
rektorkollegiet/enhetsledere

50 000 pr. pedagog

Innen
1.3.2016

Kommunalsjef for oppvekst/
den enkelte rektor på hver
skole
Kommunalsjef for oppvekst

-

Opprettes
innen
1.5.2016
Fra skoleåret
2016/2017

Den enkelte rektor på hver
skole

Skolene har tilførte
midler, 100 000,/skole

Hele året

Kommunalsjef for oppvekst
/den enkelte rektor på hver
skole

-

Hele året

Skoleenheten i samarbeid
med Introsenteret, eventuelt
eksterne tolketjenester.

1500 pr
maskinskrevne side
hos tolketjenesten.

Ved behov

25 000 kr
Frikjøp av pedagoger
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HELSETJENESTER
Nr. Tiltak
1
Sikre avdekking av psykiske lidelser
ved oftere screening og oppfølging
av traumer
2
Økt psykiske helseressurs, 40-50 %
stilling
3

Styrke flyktningelege stillingen.

4

Familieveileding

5

Tverrfaglig samarbeidsgruppe

6

Etablere ny helsefaggruppe for best
mulig koordinering helsetiltak og
oppfølging av flyktninger

7
8
9

Prosedyrefeste
Introduksjonsprogrammet.
Vurdere en ny organisering av
helsetjenester for flyktninger
Etablere

Kommentar
Ny vurdering og kartlegging etter 1 år Gode rutiner/prosedyrer for hvordan
fastlegene følger opp.
Ressursen er foreslått lagt inn under Helse.
Evt. en del av oppgavene til ny
psykologstilling- Helse
Styrke flyktningelege stillingen 7,5 t pr. uke
(20 %) med 50 % bundet tid.
Sammenheng med økt mottak.
Familierådgivning/samtaler. Tettere
samarbeid med Introsenteret. Samarbeid
om foreldreveiledn. ICDP-kurs
Best mulig koordinering av tjenester tidligst A
mulig etter bosetting. Sikre nødvendige
samtykker og informasjon. Øke det
tverrfaglige samarbeidet. Se tverrfaglig
samarbeidsgruppe under organisering
Flyktningelege, ledene helsesøster, psykisk
helseressurs, psykolog, Introsenteret.
Statusmøter etter 1 år og etter 2 år ved
uttreden av introprogrammet. Lage gode
rutiner/prosedyrer for samarbeid flykt.lege
- fastlege
Kvalitetssikre integreringsarbeidet.

Ansvar /hvem
Kostnad
Lege/helsestasjon/ABUP/DPS I ramme

Når
2016

Helse/ psykisk helse

325 000,- Lagt inn i
økonomiplan
Kvalifiseringsenheten
170 000 legges inn i
økonomiplanen

2016

-

2016

-

2016

-

Innen 1.3.
2016.
Hele
perioden

-

Høst 2016

-

Innen 1.3. 16

Rådmannen /enhetsleder
helse
Familiesenter og
Introduksjonssenteret

Enhetsleder i helse og
Psykisk helse
Intro /helsefaggruppe
Helsefaggruppe

Drøftes i ny helsefaggruppe
Tilrettelegge for fysisk arbeid

Frivilligsentralen, private
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Aktivitetsgruppe/arbeidsgruppe for
menn.
INTRODUKSJONSPROGRAMMET
Nr. Tiltak
1
Evaluering/revidering av
innhold/organisering i dagens
introprogram
2
3

Tidlig info til NAV om deltakere med
behov for tjenester fra NAV i
forbindelse med arbeid og utdanning
God integrering med ICDP
(Foreldreveiledningsprogram)

4

Tiltak som hindrer/begrenser
radikalisering

5

Benytte frivillig organisasjoner bedre
i inkluderingsarbeidet.
Opprette et «korps»
Tilgjengelig info til flyktninger- ulike
språk. Benytte bosatte flyktninger
Gode og realistiske
kvalifiseringsplaner for
introdeltakere
Fadderordning for flyktninger

6
7
8

med inkludert
sosialtrening/samtaler/språkstimulering
Med henblikk på god samfunnsintegrering.

engasjement, Kultur,
Introduksjonssenteret, NAV.

Kommentar
Gjøres i sammenheng med deltagelse i «KS
EffektiviseringsNettverk i
Introduksjonsordningen» organisering av
oppfølg. i kommunen. Hvem skal gjøre hva i
oppfølgingen?
Sikre god overføring av informasjon til NAV.
Sluttrapport på introdeltakere v/overgang

Ansvar /hvem
Alle på introsenter/NAV

Kostnad
-

Når
Høst 2015 Innen 1.2.16

Alle på Intro sammen med
NAV

-

Månedlig

To fra enheten og to med
flyktningebakgrunn har kurset som en del
av introprogrammet
FLEXID kurs – bevisstgjøring for flerkulturell
ungdom.
Samarbeide med Røde Kors Kristiansand.
Samarbeid med miljøarbeider Kultur/ Open
Mind.
Samarbeid mellom kultur og
Frivilligsentralen samt andre frivillige org.
Bruke ledsagere ut til frivillig arbeid
Oppdatere etableringsavtalen
Lage boligperm
Utvikle realistiske planer sammen med
deltakere. Tett oppfølging hver 3. md.,
evaluering etter 1 år
Tidligere bosatte flyktninger hjelper nye

En person fra introsenter

20 000,- (ansatt
utenom intro)innenfor rammen
Innenfor rammen

Hver vinter
fra januar

Kultur/Frivilligsentralen.

-

Introsenter/miljøarbeider

-

Fra vår 2016
Jevn. møter
med frivillige
2016

Programrådgivere med
introdeltakere og skole, evt.
med NAV og helse
Intro, Frivilligsentralen og

-

Hele
perioden

-

Fra vår 2016

Kvalifisert FLEXID-kursholder
fra kommunen

1-2 x/ år fra
2016
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9
10
11
12

Flere kvalifiserende kurs i
introprogrammet, sikre helårlig
program
Sikre gode språkpraksisplasser og
arbeidspraksisplasser i kommunen
Vedtak om 2 språkpraksisplasser i
alle kommunale enheter
Flere språk- og arbeidsplasser i det
private næringsliv

13

Mer arbeidsrettet norskundervisning

14

Exit - introkurs

15

Brukerundersøkelse annet hvert år

NAV
Nr. Tiltak
1
Delta i introtimene (Birkelid) for å gi
informasjon til deltakere om
arbeidsmarkedet
2
Faste samarbeidsmøter med
saksbehandlere på Intro

flyktninger. Blir en del av
etableringsavtalen.
Gi tilbud om kurs som kan føre til jobb i
introprogrammet – kan også være «kurs».
fra private tilbydere
En gjennomgang av hva som defineres som
gode språkpraksisplasser i alle kommunale
enheter.

Arbeidsgruppe opprettet oktober 2015.
Leder for næringsforeningen, fagansvarlig
/Intro.senter, NAV-repr., enhetsleder
Kvalifisering.
Implementere erfaringene fra Trappetrinns
prosjektet med «SKILLS» Samarbeid skole –
språkpraksis. Sees i sammenheng med pkt.
10
Bevisstgjøre deltaker på målet i sin plan.
Ansvarliggjøring.
Sikre tilbakemelding fra brukere. Bruke
aktivt for å bedre kvaliteten på tjenestene
på introsenter

Kommentar
Gi god informasjon om arbeidsmarkedet og
hva som arbeidsgivere forventer av
arbeidstakerne.
Gå gjennom brukere for å se på hvem som
kan være klar for tiltak/kurs

flyktningene
Programrådgiver/NAV/ skole

Lagt inn i
økonomiplanen

Hele
perioden

Introduksjonssenter, skole
og enhetsleder

-

Rådmannen/tas opp på
enhetsledermøte
Fagansvarlig
Introduksjonssenteret

-

Vår 2016
-Hele
perioden
Vår 2016

-

Fra høst
2015

Intro i samarbeid med
Birkelid

Fra 1.1. 2016

Intro / NAV

350 000, pedagogressurs
Birkelid lagt inn i
økonomiplanen 2016
-

Introsenter

-

Ansvar /hvem
NAV Rekruteringsrådgiver

Kostnad
-

NAV og Kvalifiseringsenheten -

siste 6
mnd.på intro
2016
2018

Når
4 ganger pr.
år
Hver mnd.
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3

Formidle deltakere ut i arbeid.

4

Vurdere egnede
arbeidsmarkedstiltak og søke
brukere inn til disse.
Tiltak der språkopplæring og
praksisplass er hovedelementer

5

Arbeid for sosialhjelp.
7

Sikre praksisplass/lærlingplass innen
helse og omsorg i kommunen for de
som utdanner seg om
helsefagarbeider

BOSETTING- BOLIGER
Nr. Tiltak
1
Selge eldre boliger, kjøpe nye

Brukere som er klar for arbeid.
Informasjonsmøter på NAV jobbsøkerkurs,
praksisplasser, lønnstilskudd.
Brukere som fremdeles er i
introduksjonsprogrammet kan også
vurderes til egnede tiltak
Dette gjøres for å stoppe økningen av
flyktninger over på sosialhjelp etter
avsluttet Introprogram

Veileder på NAV

-

Hele
perioden

NAV

-

Hele
perioden

NAV, Kvalifiseringsenheten
og enhetsledere.
Samarbeidsgruppe med
næringslivet

-

Hele
perioden

Koordinator ansatt på NAV for å koordinere
utplasseringen av brukere i de ulike
NAV koordinator
enhetene. Alle skal ut å jobbe for
sosialhjelpen eller i statlig tiltak.
Brukere som har fått AMO kurs innen
Kommunalsjef for helse og
helsefagarbeiderfaget, får en lønnet
omsorg/ NAV/enhetsledere
assistentstilling i 2 år i kommunen, slik at de
kan ta et fagbrev i etterkant.

-

Hele
perioden

Legges inn i
økonomiplan

Høsten hvert
andre år

Ansvar /hvem
Eiendom

Kostnad
Lagt inn i
økonomiplanperioden

Når
Hele
perioden

Eiendom

Lagt inn i
økonomiplan 2016

2016/17

Intro og eiendomsenheten

2

Ombygging av Tomtebo barnehage

Kommentar
I samråd med Eiendom. Benytte
Husbankens 40 % tilskudd. Ved økt
bosetting må det investeres i langt flere
boliger i årene fram over. De bør ligge
sentralt ifh til kommunikasjon/barneh. og
skole
Hybler for enslige flyktninger

3

Sikre en god og rask tilgang på
boliger tilpasset de som bosettes

Vurdere ny organisering av arbeidet med å
få nye boliger til bosetting. Kan dette

2016
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ansvaret i større grad overtas av Eiendom?
TOLKETJENSTER
Nr. Tiltak
Kommentar
Organisering av tolk må gjøres av den Ansvaret for at all formidlet informasjon
enkelte tjeneste i kommunen
blir forstått, ligger hos tjenesteyterne og
hos den som organiserer tjenesten

Ansvar /hvem
Enhetsleder/tjenesteyter

Kostnad
Legges inn i ordinær
drift

Når
Hele
perioden

