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Bakgrunn 

Europa har i dag store utfordringer ift flyktninger, spesielt fra Syria. Dette medfører at mange 

flere flyktninger enn tidligere også søker asyl i Norge. Få forutså dagens situasjon for noen 

måneder tilbake, og statlig og kommunalt mottaksapparat er derfor ikke dimensjonert for å ta 

unna for dagens antall av asylsøkere.    

Skiptvet har i en årrekke fattet vedtak om å bosette èn familie på inntil 5 personer per år. Våre 

erfaringer fra dette arbeidet er i all hovedsak gode. Skiptvet kommune etablerte i tillegg en 

bolig for enslig mindreårige flyktninger i 2012.  

Fylkesmannens forespørsel om bosetting for de kommende år vil medføre vesentlige 

endringer av tidligere praksis. 

Fylkesmannens anmodning om bosetting for årene 2016, 2017, 2018 og 2019; 

År Voksene Enslig mindreårige 

2016 15 5 

2017 15 10 

2018 15 10 

2019 15 10 
I overnevnte tabell er anmodningen for 2016 og 2017 videreført inn i 2018 og 2019. I forhold til årene 2018 og 2019 er det 

grunnlag for å anta at dette fremdeles er realistiske tall i forhold til videre planlegging. 

Det totale antall nye flyktninger i Skiptvet kommune i tidsperioden; (akkumulert) 

basert på Fylkesmannens anmodning. 
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Voksne personer (over 18 år) defineres som flyktninger i en femårsperiode fra de blir bosatt i 

kommunen. Etter dette har de de samme rettigheter og plikter som etnisk norske innbyggere. 

Barn som kommer med en eller begge av sine foreldre regnes som voksne i denne type telling. 

Enslig mindreårige regnes som flyktninger frem til og med 18 år (myndighetsalder) Hvis den 

enkelte flyktning og kommunen som sådan ønsker det, kan perioden forlenges frem til 

vedkommende fyller 23 år. 



Alle forhold rundt bosetting av enslige mindreårige er tatt ut av denne planen, da dette ikke er 

en del av kommunestyrevedtaket på nåværende tidspunkt. 

Kommunestyrevedtak  15/089 gir følgende bosetting. 

I tillegg kommer de flytningene som allerede er bosatte i kommunen (disse er ikke medregnet i følgende tabell) 
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Lovgrunnlag.  
Arbeidet rundt bosetting av flyktninger er hjemlet i Lov om introduksjonsordning og 

norskopplæring for nyankomne innvandrere, LOV 2003-07-04 nr 80, med senere endringer.  

Lovens formål er:  

 Å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, 

og deres økonomiske selvstendighet.  

Deltakerne har etter loven:  

 Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag, på lik linje med andre som kommer 

fra land utenfor EØS og engelskspråklige land, og ikke kan nok norsk.  

 Rett og plikt til å gjennomføre et toårig introduksjonsprogram. Programmet skal være 

på full tid og helårlig (min 30 t i uka + hjemmearbeid).  

 

Introduksjonsprogrammet skal vare i inntil to år og inneholde norskopplæring, 250 – 3000 t, 

50 t samfunnskunnskap på morsmålet, og tiltak som forbereder til videre opplæring eller 

tilknytning til yrkeslivet. Senere har Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet 

presisert at programmet skal gi erfaringer fra arbeidslivet. Deltaker har rett på individuell 

plan. Noen av de unge deltakerne har også rett på grunnskole, og kan ta dette innenfor 

introduksjonsperioden.  

Deltaker får utbetalt introduksjonsstøtte ved deltakelse i programmet. Denne er på 2 ganger 

grunnbeløpet i folketrygden, ca. 13 200 kr pr. mnd. Dette blir utbetalt som pensjon uten 

arbeidsgiveravgift. Ytelsen gir pensjonsrettigheter, men ikke rett til lønn ved sykdom, 

fødselspenger og lignende. Det skal trekkes i ytelsen ved ureglementert fravær. Det er mulig å 

ha inntekt i tillegg til introduksjonsstøtten uten trekk i ytelsen. Det er egne regler for 

samordning med eventuelt andre ytelser fra NAV.  

Ved etablering av bolig til flyktninger som blir bosatt i Skiptvet følges Lov om sosiale 

tjenester i NAV, og dens forskrifter samt. lokal tilpasning når det gjelder ytelser og nivå. 



Dersom forsørgelsesbyrden er så stor at det trengs tilleggsytelser, skjer det også etter denne 

loven. Forvaltningsloven med dens regler om frister, saksbehandling og veiledningsplikt 

gjelder for flyktningarbeidet på lik linje med andre kommunale enheter og virksomheter. 

Staten bruker Husbanken og dens ordninger og virkemiddel når det gjelder boliger til 

bosetting av flyktninger. Det søkes og gis bostøtte etter vanlige regler. Nasjonal politikk er at 

innbyggere i Norge skal eie egen bolig. Flyktninger inngår derfor i Husbankens boligsosiale 

handlingsplan. Det skal forsøkes etablert flyktninger i boliger de etter hvert kan kjøpe. 

Husbankens ordninger, blant annet Startlån, skal brukes effektivt. 

 

Inkluderingsteam 

For å ivareta tverrfaglighet, helhetstenkning og ansvarliggjøring, opprettes det et eget 

tverretatlig samarbeidsorgan/Inkluderingsteam i Skiptvet kommune. Dette inkluderingsteamet 

skal bestå av berørte enheter i kommunen. Andre instanser kan innkalles ved behov. 

Flyktningkonsulent ved NAV leder utvalget. 

Opprettelse av samarbeidsorganet vil: 

 Sikre de forskjellige enheter og samarbeidspartnere større innflytelse i 

flyktningerelatert arbeid. 

 Kvalitetssikre flyktningarbeidet i Skiptvet kommune. 

 Tydeliggjøre virksomhetenes ansvar og medvirkning ved bosetting og 

oppfølging av flyktninger. 

 Hver enhet peker ut en fast deltaker til Inkluderingsteamet. 

 Teamet møtes etter behov, og minst hver annen måned. 

 

 

 

Faser i flyktningarbeidet 

 

Inkluderingsteam 

NAV 

Barnehage 

Skole Helsestasjon 

Kommunelege 



 Forberedelsesfasen 

 IMDI søker ut flyktninger til kommunen. 

 Flyktningkonsulent sammen med Integreringsteamet  avgjør om kommunen kan ta 

imot de aktuelle flyktningene. Ved tvil kan andre aktuelle enheter konsulteres før 

kommunen aksepterer bosettingen. 

 Flyktningkonsulenten besøker om nødvendig flyktningen i mottaket og informerer om 

kommunen. 

 Flyktningkonsulenten sørger for at bolig og husleiekontrakt er klart før ankomst. 

 Flyktningkonsulenten har ansvar for at enheter som vil bli berørt av bosettingen 

som skole, barnehage, helse og Nav involveres, slik at de er forberedt på 

bosettingen. 

 

Etableringsfasen 

 Flyktningene bistås av flyktningkonsulenten ved ankomst til kommunen, slik at de 

kommer i orden i boligen. 

 Ved ankomst får flyktningene informasjon om kommunen som for eksempel 

telefonnummer til lege, politi og brannvesen. Flyktningene tas med på omvisning i 

kommunen og på besøk til for eksempel skole og barnehage. Flyktningkonsulenten har 

det helhetlige ansvaret. 

 Flyktningkonsulenten sørger for at det søkes om fastlege, og at det avtales time hos 

fastlege og tannlege for helsesjekk. 

 Behov for tolk vurderes fortløpende av den enkelte enhet som har kontakt med 

flyktningene. 

 Flyktningkonsulenten avklarer flyktningenes utdanning og arbeidserfaring i samråd 

med Voksenopplæringen ved Delta.  

 Flyktningkonsulenten sørger for kontakt med programrådgivere ved Introsentret. 

 Flyktningkonsulenten påser også at overføringsflyktninger testes for tuberkulose innen 

48 timer etter ankomst. 

 

Integreringsfasen 

 Flyktningkonsulenten følger opp den enkelte flyktning slik at planen for 

integreringsfasen følges og de rette instansene trekkes inn på riktig 

tidspunkt. 

 Flyktningkonsulenten søker om integreringstilskudd. Det fattes vedtak om 

introduksjonsprogram i NIR. (Nasjonalt introduksjonsregister) 

 Oppvekst  søker om tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i NIR-registeret. 

 Flyktningkonsulenten hjelper flyktningene med å søke sosialhjelp frem til 

introduksjonsstønaden utbetales. 

 Flyktningkonsulenten sørger for at flyktningguider tilbys. 

 Flyktningkonsulenten sørger for at flyktningene starter i introduksjonsprogrammet 

ved GIV senest 8 uker etter bosetting, og at det utarbeides en realistisk 

kvalifiseringsplan sammen med den enkelte. 

 Skolen vurderer leksehjelp og morsmålsassistent ved behov. 

 

Oppfølgingsfasen 

 Etter integreringsfasen kan flyktningene fortsatt ha behov for bistand fra 

flyktningkonsulent i forhold til jobbsøking, familiegjenforening og andre gjøremål. 

 Hovedfokus skal være på å søke arbeid og bli selvforsørget. Nav kan bistå den enkelte 

med kurs og andre arbeidsmarkedstiltak i jobbsøkingsfasen. 



 

Tilbakevending 

Dersom det blir aktuelt for flyktningen å vende tilbake til sitt hjemland, vil statens 

retningslinjer og stønadssatser for dette følges. Flyktningkonsulenten bistår i slikt arbeid. 

 

Bolig 

Med Fylkesmannens forespørsel om bosetting er det en åpenbar utfordring med tanke på å 

finne egnede boliger.  

Med tanke på dagens data omkring asylsøker-populasjonen, vil det i hovedsak være enslige 

unge menn kommunen vil bli bedt om å bosette fremover.  

Enslige unge menn kan i hovedsak bosettes på to måter; i hybel, eller i bofellesskap. Et 

bofellesskap for voksene skiller seg vesentlig fra et bofelleskap for mindreårige ved at det 

ikke vil være personale tilstede i boligen og at den enkelte beboer er ansvarlig for seg selv. 

Fylkesmannens anmodning er dessuten uten hensyn til eventuelle familiegjenforeninger.  

En familiegjenforening er en rett en bosatt asylant kan ha. Det er vanskelig å anslå omfanget 

av slike familiegjenforeninger, men det er rimelig å anta at dette vil forkomme. 

Familiegjenforeninger vil i neste instans påvirke boligsituasjonen for kommunen på ny, ved at 

en enslige som eksempelvis bor på hybel vil bli i behov av eks. leilighet med flere soverom. 

Hvis kommunen skal bidra til bygging av nye boliger, vil det være vesentlig å bygge på en 

slik måte at en også kan nytte boligene til andre formål etter at flyktningeperioden er over. 

Alternativt at dette er boliger som lett lar seg avhende. 

En vekst i behovet for boliger til flyktninger vil også sette press på andre grupper som er i 

behov av leieboliger i kommunen. 

Det er behov for å gjennomgå boligmassene kommunen disponerer. Det må bl.a. vurderes 

egnethet og eventuelle kostnader. 

Eventuelle samarbeidsløsninger mellom kommunen og private eller offentlige parter må også 

sees på. Man må vurdere mulighetene for at private aktører kan fremskaffe boliger på eget 

initiativ. 

Fra vedtak i kommunestyret sak 15/ 1086 
 «Behovet for å kunne tilby boliger til flyktninger øker. Alle landets kommuner fikk brev 16.11.2015 
(vedlegg) fra Statsministerens kontor og KS der brevet innleder med setningen «Situasjonen i det 
norske asylmottakssystemet kan nå betegnes som en krise» (vedlegg). Brevet ble fulgt opp overfor 
hver enkelt kommune i brev 17.11.2015 (vedlegg) til Skiptvet kommune fra IMDI/Fylkesmannen 
etter samarbeid med KS. I brevet får vi en oppfordring til å bosette minst 20 flyktninger i 2016 og 
minst 25 i de etterfølgende år. Bortsett fra 2-3 boenheter i eiendommen Borgund har ikke 
kommunen tilgjengelige boliger å tilby. I denne sammenheng nevnes at Skiptvet kommune har 
sikret seg videreføring av tildelingsretten i boligsameiet i Brekkeveien og Krokusveien på til 
sammen 20  



boenheter som nå er overtatt av Clyron AS. I og med at overdragelsen gjelder brukte 
boenheter som ved etableringen ble finansiert av Husbanken, vil kommunens tildelingsrett 
bli regulert i en egen Tilvisningsavtale etter mal fra Husbanken som er, etter det 
rådmannen er informert om, kjøper hovedfinansieringskilde. Tilvisningsavtalen (vedlegg) 
med kjøperen Clyron AS ble inngått den 27.11.2015. Avtalen sikrer kommunen en 
videreføring av tildelingspraksisen, men gir ingen nye boliger.  
Kommunen har ferdigregulerte tomter på Finlandsjordet og noen få tomter til salgs i 
Brekkeveien.  
Rådmannen mener at den usolgte delen av Finlandsjordet som grenser til Borgund kan 
egne seg for å bygge boliger for utleie til bl.a. flyktninger. Før rådmannen evt. kan legge 
fram en sak om dette må signaliserte styrkede finansieringsordninger i Husbanken 
klargjøres. Etter dette vil det uvegerlig gå minst ett års tid, dvs. inngangen til 2017 før 
boenheter der er innflytningsklare.  
Formannskapet er tidligere orientert om at eieren av en sentral boligeiendom (S1) vil selge 
denne eiendommen og eieren har allerede inngått avtale om å kjøpe ny boligtomt i 
Brekkeveien av kommunen.  
Videre har rådmannen vært i kontakt med eieren av en annen sentral boligeiendom (S2) 
som vil bli lagt ut for salg umiddelbart på nyåret 2016. Hver av disse eiendommene 
inneholder/kan inneholde 3 boenheter og vil til sammen kunne gi bolig til i størrelsesorden 
20 personer etter en foreløpig vurdering. Sammen med allerede tilgjengelig leilighet(er) på 
Borgund vil Skiptvet kommune ved å disponere over disse eiendommene, i løpet av 2016 
kunne gi bolig etter følgende plan:  
· Borgund: 8-10 personer fordelt på 2-3 boenheter, tilgjengelig 1. kvartal 2016  
· S 1: +/- 10 personer fordelt på 2-3 boenheter, tilgjengelig 2. kvartal 2016  
· S 2: +/- 10 personer fordelt på 2-3 boenheter, tilgjengelig 4. kvartal 2016  
 
Eiendommene S1 og S2 utgjør samlet på lengre sikt et meget interessent kvartal for 
utvikling av ett nytt boligtilbud bygd i flere etasjer der Skiptvet kommune vurderer å bygge 
5-10 moderne omsorgsboliger e.t. som en del av prosjektet.  
Rådmannen har forelagt denne utviklingsplanen til 3 utviklingsaktører som uansett vil 
trenge tid på å konkludere på om de er interessert i å utvikle denne ideen.  
Etter rådmannens vurdering og på bakgrunn av ovenstående, dog noe kortfattede 
saksframstilling, kan Skiptvet kommune ved å sikre seg disse eiendommene både løse et 
forventet kortsiktig behov for utleieboliger spesielt til flyktninger og et langsiktig behov for 
sentrumseiendommer med riktig beliggenhet for en utvikling av det indre sentrum i 
Meieribyen.  
En vesentlig og avgjørende faktor i vurderingen vil uansett være økonomi som kortfattet 
kan beskrives slik:  
Leieinntekter S 1; 3 boenheter a kr 6000 per måned gir årlig leie kr 216.000  



-Renter 2 % av 3.500.000 kr, første år og deretter reduseres med 1/30 årlig« 70.000  
-Avdrag, 30 års avdragstid « 117.000  
 
Bidrag til dekning av vedlikeholdsutgifter etc. kr 29.000  
 
Leieinntekter Borgund, 3 boenheter a kr 6000 per måned gir årlig leie kr 217.000  
(Borgund er allerede finansiert, slik at leieinntektene her vil i sin helhet bedre totaløkonomien for 
kommunen.)  
 
Overstående viser at selv om kommunen låner 7 mill. kr for å sikre seg de sentrale eiendommene 
S1 og S2 vil det gi et nettobidrag på i størrelsesorden 275.000 årlig til vedlikehold, 
investeringer/oppgraderinger m.m. eller alternativt betjene et ytterligere lån på inntil ca. 2,5 mill. 
kr.  
Rådmannen anbefaler derfor å overta eiendommene S 1 og S 2. « 

 

Barnehage 

Barnehagen er blant de viktigste arenaene for læring av språk, sosialisering og integrering av 

førskolebarn. Barnehagetilbudet er i tillegg meget viktig med tanke på utfordringer i 

forbindelse med skolestart.  

Barnehagen skal verne om barns identitet. Innlevelse og forståelse for egen og andres kultur 

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

I tillegg til å være en viktig arena for barns språkutvikling er barnehagen en viktig arena som 

kontaktskaper for barn og foreldre overfor norske familier.  

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

språkutvikling, må flyktningbarn sikres barnehageplass så raskt som mulig etter ankomst til 

kommunen. Det er et mål at dette skal skje innen 3 måneder.  

Det bør vurderes å styrke tiltak til barnehagene som mottar flyktningbarn på en slik måte at 

det enkelte barn får en optimalt utvikling ut fra egne forutsetninger. 

Grunnskole 

All erfaring tilsier at et godt utviklet språk er første skritt på veien til en vellykket integrering. 

Det er derfor viktig å å iverksette tiltak så tidlig som mulig i skoleløpet. For foreldre er skolen 

en viktig arena for samhandling med andre i tillegg til av den representerer en kilde til mye 

informasjon om norsk samfunnsliv.  

Skolene vil ivareta Opplæringslovens krav til innhold og gjennomføring av 

grunnskoleopplæring for elever med flyktningebakgrunn på en måte som fremmer god 

språkforståelse og god integrering.  

Introduksjonsordningen  

Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger er (i hovedsak) et 3-årig program for 

opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne. Skiptvet kommune deltar i dag i en 

interkommunal ordning. Introduksjonssentret er lokalisert i Askim, og skolen er en del av 

Deltagruppen. Dette er altså tjenester vi i dag kjøper utenfor kommunen. 



Helse 

Bosatte flyktninger har krav på tilsvarende helsetjenester som etnisk norske innbyggere. 

Erfaringsmessig vil man ha et større behov for helsetjenester i etableringsfasen i kommunen. 

Det er også rimelig å anta at behovet for psykiske helsetjenester vil øke i kommunen. Dette 

med henblikk på de opplevelser noen av flyktningen har med seg fra sine hjemland. 

Helse- og omsorgstilbud til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente  
Helsedirektoratet har utarbeidet veileder IS-1022 (2010) for arbeidet med flyktninger. Den gir 

klare føringer for hvordan kommunene skal legge opp arbeidet med Helse- og omsorgstilbud 

til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente.  

Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente som bor eller midlertidig oppholder seg i 

kommunen har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester på lik linje med alle andre, 

inkludert oppfølging på helsestasjon.  

 

Helsetjenester som SKAL utføres når flyktningen kommer til Skiptvet kommune:  

 

 Helseundersøkelse (direktebosatte flyktninger)  

 Sikre at TBC screening er gjennomført og nødvendig dokumentasjon forefinnes.  

 Sikre at barnevaksinasjonsprogrammet gjennomføres.  

 Sikre medisinsk oppfølging av infeksjonsmedisinske sykdommer  

 Språklig tilrettelegging skriftlig og muntlig i alle møter med helsepersonell. Det skal 

brukes tolk når det er nødvendig.  

 Tilbud om legeundersøkelse selv om fastlegekontakt ikke er etablert.  

 Tilby helsehjelp til jenter og kvinner som har blitt kjønnslemlestet før ankomst.  

 Sikre hørselscreening for barn som ikke har gjennomført dette rett etter fødselen, og 

bidra til at foreldrene følger opp resten av screeningprogrammet og evt. habiliteringen.  

 

Helsetjenester som bør/kan utføres når flyktningen kommer til Skiptvet kommune:  

 

 Gjennomgang av helsetilbud fra ankomst til Norge (flyktninger fra mottak)  

 Gi tilbud om HIV-test  

 Sjekke vaksinasjonsstatus  

 Hjelpe til å opprette fastlege  

 Gi foreldre med innvandrerungdom informasjon om barn og unges oppvekstvilkår, 

plikter og rettigheter  

 Tilbud om samme screening som gjøres på nyfødte, til barn som ikke har tidligere fått 

en slik screening.  

 Tilbud om samtale og frivillig underlivsundersøkelse til jenter og kvinner som 

kommer fra områder WHO definerer som risikoområde.  

 Gi tilbud om hepatitt-B sprøyte til barn  

 

Flyktningkonsulent 

Tidligere praksis med bosetning av èn familie på inntil 5 personer har vært at dette er utført 

gjennom den kommunale tjenesten i NAV. I dag er det hjemmel for 200% stillinger, hvor en 

skjematisk har beregnet at 30% stilling har medgått til flyktningarbeidet som sådan. Det er 



vedtaket fra kommunestyret besluttet et styrking av flyktningetjenesten, slik at det er opprettet 

en ny 100% stilling. Stillingen ble besatt den 11.04.16. 

Økonomi. 

I forbindelse dagens flyktningsituasjon er tidligere ordninger i all vesentlighet videreført i 

kommunene - med noen endringer; 

 Det er lagt inne et engangstilskudd pr. enslige mindreårige på kr. 100.000,-. 

 Det er lagt inn et engangstilskudd på kr 25.000,-. / 50.000,-. pr voksen der kommunen 

bosetter over anmodet antall. 

 Husbankens rammer og tilskudd er økt. 

 Integreringstilskuddet til kommunene har en svak økning. 

 

Satser for integreringstilskudd i 2016:   

Integreringstilskudd      Bosettingsår Sats 

År 1 (2016) kr. 184 000 (voksne)* 

kr. 184 000 (barn)* 

kr. 234 000 (enslige voksne) 

kr. 184 000 (enslige mindreårige) 

År 2 (2015) kr. 220 000 

År 3 (2014) kr. 160 000 

År 4 (2013) kr.   83 400 

År 5 (2012) kr.   70 000 

Barnehagetilskudd  kr.   24 500 (engangstilskudd) 

Eldretilskudd  kr. 162 000 (engangstilskudd) 

Personer med kjente Tilskudd 1: kr. 181 000 

(engangstilskudd)  

http://www.imdi.no/Tilskudd/Tilskudd-for-personer-med-funksjonshemminger/


funksjonshemminger   

Tilskudd 2: Inntil kr 1 111 000 i 

inntil 5 år 

 

Alle tilskudd i forbindelse med flyktningarbeidet føres i Skiptvet på en sentralt styrt konto. 

Utfra dette gjøres det videre en tildeling til den enkelte virksomhet/enhet. 

I forbindelse med bosetting 2016 og fremover vil det være behov for å gjøre budsjettendring. 

Virksomheten vil da legge inn det de mener er relevante kostnader for å kunne bidra til en god 

integrering av våre nye sambygdinger.  

Solidaritetsmodell 

Dagens bosetting av flyktninger baserer seg på en avtale mellom KS og staten. Dette betyr at 

hvis en kommune svarer nei til bosetting eller ja til et lavere antall enn anmodningen, må dette 

antallet fordeles på de øvrige kommuner. Videre peker også Fylkesmannen på Norges 

internasjonale forpliktelser mht å ta imot mennesker som er utsatt for forfølgelse i sitt eget 

hjemland. 

Flyktninger - en ressurs 

Tall og prognoser fra bl.a NAV viser et underskudd av arbeidskraft i arbeidsmarkedet sett i et 

lengre perspektiv. Dagens flyktninger kan i et slikt perspektiv være en viktig ressurs. 

Dagens befolkningsvekst i Skiptvet kommune er stabilt/svakt økende. En tilvekst av 

befolkningen i en størrelsesorden som Fylkesmannen anmoder om, vil være av en betydelig 

større art en hva en kan forvente at fødselsraten vil kunne være, eller hva en normal tilflytning 

til kommunen vil kunne gi. 

Frivillig sektor. 

Bosetting av flyktninger handler om mer enn skole/arbeid og «tak over hodet». Det handler 

også om identitet og tilhørighet. Dette er viktige menneskelige verdier, som i stor grad 

utvikles i lokalsamfunnet og i frivillig sektor.  

Det er derfor vesentlig at kommunen kan legge til rette for integrering i lag og foreninger, og 

at lag og foreninger ser nytten av og gleden av å ønske nye landsmenn velkommen inn i sine 

ulike aktiviteter.  

Det har vært avholdt informasjonsforedrag hos både Lions og Bygdekvinnelaget våren 2016. 

Begge lag har stilt seg positive til å bidra ift våre nye sambygdinger.   

Dette arbeidet skal fortsette gjennom hele bosettingsperioden. 

 

http://www.imdi.no/Tilskudd/Tilskudd-for-personer-med-funksjonshemminger/


Målsettinger i integreringsarbeidet er nådd på følgende områder nå dette er oppfylt: 

Områder Mål 

Overordnet 

integrerings mål 
 Flyktningene har kommet i jobb eller videre studier, og klarer 

seg uten kommunal støtte etter 3-5 år. 

 Flyktningen opplever at de blir godt mottatt av Skiptvets 

befolkning. 

Iverksette 

kommune 

styrevedtak 

 Plantallet for bosetting er nådd. 

 Balanse ift budsjett for den enkelte virksomhet ift flyktninger. 

 

Introduksjons-

ordning 
 50% av alle som har gått på introduksjonsprogrammet er helt 

eller delvis i jobb/utdanning innen1 år etter avsluttet 

introduksjonsprogram. 

 Alle som har kvalifisert seg for arbeidslivet er økonomisk 

selvstendige innen 5 år. 

 De fleste har bestått språkprøve 2 innen 2 år på 

introduksjonsprogrammet, og dette er registrert i NIR. 

Fritid  Alle som ønsker det deltar i en fritidsaktivitet. 

 Alle som ønsker det har en kontaktperson/kjent person i ett eller 

flere lag/foreninger. 

 Alle har en form for sosialt nettverk i kommunen. 

Skole / barnehage 

/SFO 
 Alle barn i barnehagealder/skolealder får raskt tilpasset 

barnehageplass/skoleplass/SFO plass, og seinest innen 3 mnd. 

 Barna har en aktivitet på fritiden. 

 Foreldre gir tilbakemelding om at de, i samarbeid med 

skole/barnehage/SFO, kan ivareta barnas opplæringsbehov. 

 

Bolig  Kommunen har fremskaffet tilstrekkelig antall boliger ift å 

kunne bosette plantallet. 

 Alle flyktninger i kommunen bor i egnede boliger. 

 Flyktninger flytter ut av de kommunalt tildelte boligene etter 5 

år, og inn i egeneide eller privatleide boliger. 

Helse  Flyktningene opplever at de har så god psykisk og fysisk helse 

og at de kan delta i vanlige samfunnsaktiviteter.  

 

 


