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1 SAMMENDRAG  

I kap.2 innledningen til planen redegjøres det for mandat og rammer for planarbeidet 
og koblingen til kommuneplanen. Videre omtales organiseringen av planarbeidet og 
de ambisjoner som har ligget til grunn.

Kap 3 omhandler den verdiforankring planarbeidet bygger på og sentrale definisjoner 
på begreper som benyttes i tilknytning til flyktningarbeidet.

Kap. 4 tar for seg økonomiske rammer for flyktningarbeidet. Inntektene knyttet til 
ulike ordninger for godtgjørelse kommunen mottar, beløper seg til 45,7 mill.kr i 
2010. Videre gjøres det rede for utgiftene og prinsippene som skal gjelde for bruk av 
inntektene. I dette inngår en inndeling på tjenester som fullt ut skal dekkes av 
inntektene. Noen utgifter som for en vesentlig del skal dekkes av midlene. Til sist en 
gruppe tiltak der det skal ytes et bidrag for å gi kommunen anledning til å yte et 
utvidet tjenestetilbud for å følge opp målgruppen flyktninger og asylsøkere.

I kap. 5 avklares omfanget på mottak av flyktninger og familiegjenforeninger i 
planperioden. Det legges opp til en videreføring av nivået på mottak på linje med 
perioden 2006 til 2011, men en reduksjon i tallet på mindreårige flyktninger.
Organiseringen med delt ansvar organisatorisk, der NAV flyktning ivaretar det 
generelle mottaksarbeidet, mens mottak av mindreårige flyktninger blir ivaretatt av et 
eget apparat videreføres så lenge behovet er tilstede. Planen flytter ansvaret for den 
siste gruppen organisatorisk til barnevernstjenesten. Det fastsetter målene for vårt 
flyktningarbeid, og forutsetninger knyttet til boligtilbudet som stilles til rådighet
avklares. Herunder forbedret opplæring av nyankomne i forhold til utfordringer 
knyttet til å ivareta boligen i et kaldt klima. Videre behandles tolketilbudet som står 
til rådighet for flyktningarbeidet. Kapittelet avsluttes med prinsippet om at arbeidet 
med flyktninger skal bygge på målet om at menneskene det gjelder skal kunne vende 
tilbake til sitt opprinnelsesland dersom utviklingen gjør dette mulig.

Kap. 6 omhandler helhetlig opplæringstilbud for målgruppen fra barndom til voksen 
alder. Først omtales tilbudet til førskolebarn og barn i grunnskolealder. Deretter 
opplæringstilbudet for voksne. Planen understreker behovet for styrking av tilbudet 
knyttet til introduksjon til norsk grunnskole. Planen foreslår etablert en intensiv 
kursperiode med vekt på norskopplæring og opplæring i studieteknikk.

Tilrettelegging med sikte på å bringe flyktningene i arbeid omtales i kap.7. Stor vekt 
legges på gjennomføringen av introduksjonsprogrammet, og at dette skal være et 
enhetlig tilbud til alle flyktninger. Videre øremerkes 5 plasser i kvalifiserings-
programmet til målgruppen for planen.

Deretter gis en omtale i kap.8 av helsetilbudet som skal være del av vårt flyktningarbeid.

Vellykket integrering forutsetter et fungerende kultur og fritidstilbud og det omtales i 
kap. 9. En viderefører praksisen rettet mot å integrere flyktninger, og særlig barn og 
unge, i frivillige fritidsaktiviteter.

Planen avsluttes med forslag til tiltak Dette vil måtte utdypes og justeres ved 
utarbeidelse av budsjett og handlingsprogram.
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2 INNLEDNING

2.1 Mandat og rammer for arbeidet
Intensjonen bak planen for Arendals flyktningarbeid er å sikre en 
forutsigbar og systematisk politikk. Flyktningarbeidet blir
gjennom planprosessen forankret politisk og administrativt. Planene 
er utarbeidet i samarbeid med kommunens innvandrerråd og i 
dialog med kommunens innvandrermiljø. Planen bygger på de 
erfaringer kommunen har opparbeidet seg på arbeidsfeltet.

Mandat for flyktningplanrevisjonen:

2.2 Føringer fra kommuneplanen

Faktaboks
I følge FN`s høykommisær 
for flyktninger er tallet på 
registrerte flyktninger i 
verden er om lag 10,0 
millioner ved utgangen av 
2010. Hoveddelen i Asia, 
men en økende andel i 
Afrika.

Mange flykter relatert til 
plutselige eller langsiktige 
endringer i miljøet. Endringer 
i nomaders muligheter til å ha 
dyr grunnet tørke, er et 
eksempel på en langsom 
endringer som fjerne 
menneskers livsgrunnlag. 

Det er fortsatt mange som må 
flykte fra eget land på grunn 
av politisk og/eller etnisk 
forfølgelse. Uroen i det 
nordlige Afrika og Midtøsten 
medfører økt flyktning 
tilstrømning.

Flyktningplanen skal gi føringer for omfang og system for 
mottak av flyktninger og mennesker med opphold på 
humanitært grunnlag og familiegjenforeninger. 
Ressurstilgangen i planen bygger på de økonomiske rammer 
som følger av mottaket.

Omtale i kommuneplanen:
Kommuneplanen har et eget kapittel som omhandler internasjonalisering der hovedmålet er: 
Arendal er en moderne og framtidsrettet kommune i en verden i endring.
Et eget delmål med tilhørende strategier gir styringssignal
Være i landstoppen i forhold til innvandrere og flyktninger i arbeid.
Det vil vi oppnå ved å sikre innvandrere og flyktninger språkkunnskaper på et godt nivå, slik at de 
lettere og raskere kan komme i lønnet arbeid.
Tilrettelegge arbeidstilvenningstilbud som fanger opp de med særlig svake faglige forutsetninger 
for å kunne lykkes i arbeidslivet.

Videre legger planen opp til at kommunen skal Arbeide for å styrke kvinner og barns posisjon i 
innvandrermiljøene for å styrke disse gruppenes utsatte stilling i forhold til levekår. Under punktet 
likestilling, er det pekt på at Det skal være særskilt oppmerksomhet rettet mot levekårene til 
innvandrere og flyktninger, ut fra at antall fattige barn i Norge øker særlig i denne gruppen. 
Kvalifisering til arbeidslivet forebygger at enkeltmennesker får levekårsutfordringer.

Med dette grunnlag fastsettes det følgende mål for planen:
Arendal bidrar til at flyktninger får gode levevilkår og muligheter 
til å ivareta egne evner og interesser. Derved bidrar de til vekst og 
utvikling i kommunen.

Flyktningene skal bevisstgjøres på plikter og rettigheter innenfor de 
sosiale rammer som er vanlig i det norske samfunn. Dette gjelder 
bl.a. i forhold til syn på likestilling, herunder barn og kvinners 
rettigheter. Videre skal innsatsen bidra til forståelse hos den enkelte 
flyktning for at veien til god livskvalitet i Norge går via utdanning, 
arbeid og deltakelse i samfunnslivet.
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2.3 Organisering av planarbeidet
Bystyret har utpekt komite for omsorg til å være styringsgruppe for 
planarbeidet. Arbeidsgruppe for planarbeidet har bestått av 
Geir Svendsen, Dorte Arvesen, Signy Haugen og Anette Åberg Eik 
fra NAV Arendal, Joanna Derdowska fra Arendal voksenopplæring og 
Kristen Gauperaa fra helse og omsorgsenheten. Kommuneleder Torill
Skår og kommuneleder Bente Rist har fulgt opp planarbeidet.
Ole Jørgen Etholm fra stab PUBL har vært sekretær.

2.4 Ambisjoner for planarbeidet
Arendal legger vekt på å tenke globalt og handle lokalt. Vår innsats 
overfor hver enkelt flyktning, inngår i en internasjonal forpliktelse 
knyttet til å hindre nød og elendighet blant mennesker på flukt.

Målet er å legge forholdene til rette for flyktninger som bosettes 
i Arendal, slik at de får et godt liv. Dette skjer i erkjennelse av at det 
å ufrivillig måtte forlate eget land, familie og venner alltid vil 
være en stor påkjenning for det mennesket som opplever dette. 
Det vil derfor være viktig for kommunen å bygge opp under
nasjonalpolitikk for at mennesker skal kunne 
returnere til sine hjemland når politiske eller miljømessige forhold 
gjør dette mulig. (Dette kan skje via informasjon og ved eventuelle
nasjonale insentiver)

Medvirkning i planarbeider ivaretatt gjennom dialog med innvandrerrådet, 
IMDI og politiet. 

Ulike kommunale tjenester bidrar til det samlede tjenestetilbudet 
overfor flyktninger. I dette arbeidet er det noen tjenester som er 
særlig viktige. Disse omtales i planen.  

Ø Arendal kommunes Innvandrerråd er samarbeidspartner 
under iverksetting og evaluering av flyktningarbeidet i kommunen.
Ø Flyktninger som er bosatt i Arendal ivaretas gjennom det 
ordinære tjenestetilbudet knyttet til helse, bolig, barnevern, kultur, 
bibliotek, kulturskole, barnehage og grunnskole.
Ø I planperiodens andre år, nedsettes en arbeidsgruppe med 
mandat å evaluere kommunens innsats overfor flyktninger. Den skal 
redegjøre for bruk av eksisterende ressurser i form av 
medarbeidere, lokaliteter og økonomi. Intensjonen skal være å gi 
anbefalinger for effektivisering og kvalitetsforbedring av dagens 
tilbud, herunder foreslå endret ressursinnsats. I mandatet for 
evalueringen skal det inngå en vurdering av mulighetene for å øke 
samhandlingen mellom ulike kommunale og statlige virksomheter, 
og behov for samlokalisering av tilbud. Evalueringen dekkes av 
midlene til integrering og fremmes i Handlingsprogrammet 2014-
2017.

Bemanning
Sekretariatet for mottak av 
enslige mindreårige består av 
2 personer, totalt 2 årsverk. 
Ut over dette er det tilsatt 
11,5 stillinger i tjenesten, 
fordelt på 17 personer.

NAV-flyktning er delt i to 
team Bosetting og Intro-
duksjonsprogrammet
Bosetting: 4,6 stilling
Intro: 3,75 (0,75 VO)
Helsemedarbeider: 1,0
Økonomifunksjonen har 
NAV internservice.

Innvandrerbefolkning
SSB`s definisjon av 
innvandrerbefolkning er 
innvandrere og deres barn. I 
Arendal utgjorde denne 
gruppen 4164 personer 1.jan 
2011. Dette utgjør 9,9 % av 
befolkningen. Gruppen 
fordeler seg med 4,3 % fra 
Europa, Nord-Amerika og 
Oseania. 5,5 % fordeler seg 
på resten av verden
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3 VERDIFORANKRING AV FLYKTNINGARBEIDET 

Arendal legger vekt på at Norge som nasjon og Arendal 
som kommune har en humanitær og internasjonal 
forpliktelse til å bistå mennesker på flukt. Krig, politisk-, 
økonomisk- og etnisk forfølgelse, miljøødeleggelser og 
naturkatastrofer driver mennesker på flukt. Arendal 
kommune legger FN`s menneskerettighetserklæring og 
FN`s flyktningkonvensjonen til grunn for sin innsats 
overfor mennesker på flukt. Kommunen følger opp den 
nasjonale politikken ved å motta flyktninger slik Stortinget
legger opp til. FN-byen Arendals innsats overfor 
flyktninger inngår i vår samlede internasjonale innsats for 
de verdier som FN`s menneskerettigheter bygger på.

Definisjoner:
Opphold på  humanitært 
grunnlag:
Vanlig betegnelse på 
tillatelse som gis til en 
asylsøker som ikke fyller 
kravene til asyl, men som har 
en flyktninglignende 
bakgrunn. Kan også gis der 
andre sterke menneskelige 
hensyn taler for at en person 
bør få bli i landet.

Overføringsflyktning-
flyktninger som får komme 
til Norge etter et organisert 
uttak, vanligvis i samarbeid 
med FNs Høykommissær for 
flyktninger (UNHCR). Etter 
forslag fra regjeringen 
fastsetter stortinget hvert år 
en kvote for hvor mange 
overføringsflyktninger Norge 
kan ta i mot. 

Familiegjenforening:
Oppholds- eller 
arbeidstillatelse som 
innvilges til nære 
familiemedlemmer av norsk 
borger eller utenlandsk 
statsborger med lovlig 
opphold i Norge. 
Familiegjenforening gjelder i 
hovedsak ektefeller og barn 
under 18 år.
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4 ØKONOMISK RAMME FOR FLYKTNINGEARBEIDET

4.1 Inntekter
Kommunen har som mål å skape god oversiktlighet knyttet til inntekter 
tildelt for mottak av flyktninger og kompensasjon for at det drives 
asylmottak i kommunen. Herunder sikre administrative rutiner som sikrer 
innhenting av inntekter knyttet til mottaksarbeidet.

Ø Det skal foreligge skriftlige rutiner som fastsetter ansvar for hvem og 
til hvilke tidspunkt ulike tilskuddsordninger skal følges opp.
Ø Framskrivning i inntektsgrunnlaget skal inngå i grunnlagsmaterialet 
for den årlige handlingsprogram prosessen. 
Ø I handlingsprogrammet skal det avklares om det er behov for å 
periodisere inntekter på mottak av flyktninger med sikte på å bidra til godt 
samsvar mellom inntekter og utgifter til tjenester over tid.

Midlene som kommunen mottar til sitt arbeid med flyktninger er ikke 
øremerkede midler, men frie inntekter som imidlertid skal benyttes til 
tjenester for flyktninger.

Viktige finansieringskilder for flyktningarbeidet er:
• Integreringstilskudd (herunder tilskudd til mindreårige flyktninger)
• Øremerket tilskudd for funksjonshemmede flyktninger 

Videre mottar vi deler av kostnader knyttet til mottak av flyktninger fra:
• Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter 
introduksjonsloven

Kommunen mottar i tillegg til dette, kompensasjon for asylmottak:
• Vertskommunetilskudd
• Tilskudd til opplæringstilskudd for asylsøkere i mottak

Oppsummert ga dette Arendal kommune 45,7 mill. kr direkte relatert 
Flyktninger i 2010. Videre ble kommunen tildelt 4,1 mill. kr. knyttet til 
asylmottaket og 10,8 mill.kr. knyttet til voksenopplæring som delvis er 
knyttet til mottak av flyktninger. I vedlegg 2 er det redegjort for 
tilskuddsordningene.

4.2 Utgifter
Utgifter til mottak av flyktninger og bistand til asylsøkere i mottak 
vil være knyttet til ulike deler av kommunens tjenesteapparat. Deler 
av utgiftene er det lett å dokumentere ved at tilbudet som ytes er 
særskilt etablert for å yte tjenester til målgruppen. På mange andre 
felt vil dette være komplisert ettersom flyktningene, og de som bosettes 
på humanitært grunnlag vil benytte det ordinære tjenestetilbudet 
som betjener hele befolkningen. 

Faktaboks
I 2010 mottok Arendal 
kommune 35,3 mill. kr. i 
Integreringstilskudd. 
Videre mottok vi 2,2 
mill.kr. som 
integreringstilskudd for 
funksjonshemmede 
flyktninger og 8,2 
mill.kr. til utgiftsdekning 
for mottak av enslige 
mindreårige flyktninger.

Vertskommune 
funksjonen for 
asylmottak ble 
kompensert med 1,6 
mill. kr.

Faktaboks
Arendal 
voksenopplæring mottar 
tilskudd for å gi 
innvandrere og 
flyktninger 
opplæringstilbud. 
Tilskuddet vi her mottar 
er bare delvis knyttet til 
flyktninger. Totalt 
mottok vi et per 
capitatilskudd på 8,8 
mill. kr. Videre mottok 
vi 3,1 mill. kr. for å gi 
asylsøkere i mottak 
opplæringstilbud.  
Videre ytes det et 
tilskudd til de som består 
eksamen  med 0,7 mill. 
kr. 



7

Flyktningplanen legger til grunn at den praksis som er etablert med å 
overføre midler fra inntekter knyttet til flyktninger til dekking av utgifter 
knyttet til ulike tjenestetilbud skal videreføres. Planen bygger på at 
omfanget på slike overføringer skal være relatert til økt behov for tjenester 
knyttet til mottak av flyktninger. Dette avspeiles gjennom endringer i de 
totale inntekter kommunen mottar til formålet. Eksempelvis vil dette måtte 
innebære at økt mottak av barn skal avspeiles i en styrking av 
oppvekstsektoren, mens en motsatt utvikling må få som konsekvens en 
reduksjon i overføringene til disse tjenestene.

Ø Under arbeidet med handlingsprogrammet skal det lages en 
framskrivning av tjenestebehov knyttet til mottak av flyktninger slik en 
forventer det på grunnlag de som er ankommet og de grupper en forventer å 
motta.

Tjenester som i perioden fullt ut skal dekkes av ulike flyktningtilskudd er:
Ø NAV flyktning
Ø NAV – Introprogrammet (flyktninger)
Ø Team enslig mindreårige flyktninger tilknyttet Barnevernet

Tjenester som i perioden får et betydelig bidrag fra flyktningtilskudd er:
Ø Tolketjenester (også inntekter fra statstilskudd asylmottaket)
Ø Voksenopplæring

Tjenester som i perioden tilføres noe midler fra flyktningtilskuddet er:
Ø Bibliotek
Ø Helsestasjonstjeneste
Ø Barnevern
Ø Østre Agder overformynderi
Ø Internasjonal kultursatsning
Ø Skoler
Ø Mottaksskoler

For å kunne bidra til langsiktighet i kommunens flyktningarbeid skal 
årsresultatet for arbeidsfeltet utjevnes gjennom en ordning med 
disposisjonsfond. Dette skal blant annet kunne dekke opp for 
kommunens utgifter til målgruppen i de tilfeller der etableringsfasen 
er særlig krevende og forutsette oppfølging også etter at statstilskuddet
som følger den enkelte er avsluttet.

Faktaboks
I 2010 brukte Arendal 
kommune innenfor NAV 
team flyktning 
3,5 mill.kr. knyttet til 
klientøkonomi, 10,1 mill.kr 
til introduksjons-
programmet. 6,7 mill. kr.  
til bosetning. Innenfor den 
siste summen ble det 
overført kr. 913 000 til 
tolketjenesten, kr.144.000 
til ivaretakelse av 
økonomifunksjoner, 
boligkontoret kr.65.000, 
kultur og fritid kr.280.000, 
biblioteket kr.285.000, 
mottaksskole Moltemyr og 
Stinta kr.375.000, helse, 
barn og unge kr.500.000, 
Arendal voksenopplæring  
fikk  kr.509.000 fra NAV 
for bidrag til intro-tjenesten 
i 2010.

Kompensasjonsmidlene ble 
benyttet med kr.140.000 til 
administrasjon, barnevern 
kr.400.000, helsesøster-
tjeneste kr.90.000. 
Helsenettverket ble tilført 
kr.149.289. Tolketjenesten 
mottok kr.781.372 .
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5 MOTTAK OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER I ARENDAL

5.1 Bosetting
Arendal kommune skal over tid bidra til den nasjonale bosetningsoppgaven 
i det omfang som kommunens organisasjon har kapasitet og som statlige 
myndigheter ber om.

Ø NAV- Arendal er ansvarlig for uttak og bosetting av voksne og 
familier med status som flyktninger eller mennesker med rett til opphold på 
humanitært grunnlag i kommunen. 
Ø Barnevernet er ansvarlig for bosetting og oppfølging av mindreårige 
flyktninger. Tilbudet må til enhver tid utformes etter omfanget på mottak.
Dersom behovet for tjenesten minsker ved at færre bosettes så bygges 
tjenesteapparatet ned.
Ø Medarbeidere som bistår flyktninger er faglig oppdatert og har 
tilstrekkelige ressurser og tid. Innsatsen til NAV-Flyktning, 
voksenopplæringen, mottakskolen for grunnskoleelever, barnehagene, 
helsetjenesten og tolketjenester er viktige for å få til en god bosetting. 
Ø NAV Arendal har eksisterende kompetanse som kan bidra til mottak 
av flyktninger med spesielle behov i forhold til fysisk og psykisk helse.
Ø Ved mottak av enkeltflyktninger eller grupper av flyktninger der det 
er mulighet for at kommunens utgiftsperiode vil overstige 5 år, drøftes dette 
med rådmannen.
Ø Ved bosetting av enslige unge voksne skal vi ha et særskilt fokus på 
integrering i lokalsamfunnet.
Ø Tverrfaglig arbeid der ulike kommunale tjenester har tett samarbeid 
skal bidra til en vellykket bosetning i Arendal.
Ø Av hensyn til kostnadene knyttet til mottak skal kommunen gjennom 
dialog med IMDI bidra til mottak av flyktninger i ulik alder og 
familiesituasjon.

5.1 Enslige mindreårige 

Mål:
Arendal yter en viktig humanitær innsats for verdens flyktninger 
gjennom:

- bosetting av inntil 260 flyktninger/personer med 
opphold på humanitært grunnlag pluss 
familiegjenforeninger i perioden 2012 – 2015. 
Maksimalt 65 pr år.

- Å bosette inntil 10 mindreårige flyktninger i pr. år i 
planperioden.

- å være en god samarbeidspartner for IMDI 
(Integrerings- og mangfoldsdirektoratet), og bistår med å 
bosette de flyktninger kommunen blir forespurt om 
innenfor rammer fastsatt av bystyret.

Faktaboks
Fra 2002 til 2010 ble det 
mottatt 502 ordinære 
flyktninger/personer med 
opphold på humanitært 
grunnlag og 39 
mindreårige uten 
foresatte på samme 
grunnlag  i Arendal.  
Videre ble det gitt 
tillatelse til 83 personer 
på ordningen med 
familiegjenforening. 
Maksimum ble nådd i 
2005 og 2010 med 92 
personer.  

Mottak av mindreårige
2009: 1
2010: 30
2011: 5

Aldersfordeling ved 
årsskiftet (2011/12):
14år: 1
16år: 3
17år: 6
18år: 14
19år: 12
Dette representerer en 
kraftig økning fra 
tidligere. Barn under 18 
år skal i Norge ha en 
verge som kan være nær 
familie eller følgeperson 
eller en norsk person.

Inntrykket ved starten av 
2012 er at IMDIs behov 
for plassering av  
mindreårige i 
kommunene er vesentlig 
redusert fra få år tilbake.

Mål:
Bidra til at enslige mindreårige flyktninger får en god oppvekst i Arendal.
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Ø Ved bosetting av enslige mindreårige skal kommunen bidra 
til forsvarlig tilsyn og oppfølging i forhold til skole, fritid og helse.
Ø Bosetting av enslige mindreårige skjer i samarbeid med 
overformynderiet. Enslige mindreårige skal ha hjelpeverge.

5.2 Organisering av arbeidet

Etter etableringen av NAV Arendal i 2007 ble flyktningarbeidet 
organisert som en del av denne tjenesten. I 2009 valgte en å skille ut 
arbeidet med mindreårige. Det ble overført til Stab Helse og omsorg. 
Erfaringen med delingen er tilfredsstillende. Planforslaget flytter dette
ansvaret til barneverntjenesten.

5.3 Barnevernstjenesten

Barnevernstjenesten har ikke tidligere vært involvert i mottaksfasen for 
flyktninger, men har blitt involvert i tilfeller der de blir varslet gjennom 
bekymringsmeldinger eller initiativ fra offentlige tjenester. Tallet på saker 
har vært økende. Slike saker kan være faglig krevende og de krever tid. Ny 
metodikk kan være nødvendig for å kunne gi tilfredsstillende bistand og 
tjenester for eksempel i form av fosterhjem. Gode tolketjenester er 
nødvendig i arbeidet for å gi barnet/ungdommen tilfredsstillende bistand 
og oppnå god dialog med foresatte. Barnevernstjenesten har behov for 
kompetanseheving knyttet til å ivareta disse behov. 

Ø Ettersom ansvaret for mottak og praktisk oppfølging av 
mindreårige flyktninger etter planen vil bli ivaretatt i en seksjon i 
barnevernet, så må forutsetningen være at forvaltningsoppgaver 
knyttet til barnevernslovgivningen skal være knyttet til leder av 
barnevernet. Dette for å unngå sammenblanding av roller.

5.4 Bakgrunn for valg av organisering
Den todelte tjenesten får ansvaret for oppfølging av flyktninger fra de 
bosettes i Arendal og i 5 kalenderår (inklusiv ankomståret). Erfaringene 
med å organisere flyktningarbeidet slik at flyktningene forholder seg til 
noen få personer, som følger opp den enkelt og bringe dem inn i 
samfunnet gjennom råd og veiledning, er gode. Målet for tjenestens 
arbeid er at de senest etter 5 år har forutsetninger for å klarer seg på 
egen hånd. Planen skal bidra til dette gjennom målrettet bruk av 
økonomiske og personellmessige ressurser. Dette skjer innen rammen 
av de statlige overføringene til formålet.

Tjenestene som ytes er mangfoldige. I disse inngår rådgivning i forhold 
til etablering, informasjon om å bo i Norge og økonomi. Det er et mål å 
sikre at flyktninger gjennomfører Introduksjonsprogrammet. Videre får 

Faktaboks
Introduksjons-
programmet
Stortinget  vedtok i juni 
2003 at alle flyktninger 
skal gjennom et 
obligatorisk 
Introduksjonsprogram.
Dette er hovedelementet 
i integreringsarbeidet.  
Ordningen gir dem rett 
og plikt til å delta på et 
individuelt utformet 
program av heldags og 
helårig karakter. Her får 
de en introduksjon til det 
norsk samfunnsliv  
gjennom et sammensatt 
opplæringsprogram der 
språkopplæring og 
språkpraksis er viktige 
ingredienser.
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de bistand med oppfølging i forhold til tiltaksarbeid og i forhold til 
ordinært arbeid. I tillegg kommer alle spørsmålene som er knyttet til 
møtet med en ny og annerledes verden.

NAV Flyktning og barnevernets seksjon for mottak av mindreårige 
flyktninger har mange samarbeidspartnere både offentlige og private. 
Dette for å gi den enkelte en god start i Norge. Målet er hele tiden å 
ansvarliggjøre, bevisstgjøre og få den enkelte til å ta styringen over eget 
liv, slik at de kan klare seg selv eller oppsøke råd og veiledning på lik 
linje med norske borgere. En oversikt over våre viktigste 
samarbeidsparter følger som vedlegg 3.

5.5 Bolig 

En nødvendig forutsetning for at kommunen skal kunne ta i mot 
flyktninger er at det er tilgjengelige boliger. Å skaffe boliger til 
flyktninger er en viktig oppgave for NAV flyktning og 
seksjonens som arbeider med mindreårige flyktninger.
Boligsosial handlingsprogram har også flyktninger som en av 
mange grupper som skal ivaretas.

Ø Kommunen leier inn private boliger for framleie til 
flyktninger. Til grunn for avtaler med private utleiere ligger et ønske 
om langsiktige leiekontrakter.
Ø Kommunen vil samarbeide med private firma som sørger for 
langsiktig leiekontrakter for boliger som oppføres eller erverves 
med offentlige stønadsmidler og lån. Dette forutsetter minimum 10 
års leietid og at boligene skal benyttes til vanskeligstilte i 
boligmarkedet.
Ø Det er en ambisjon om at det kommunale boligforetaket i
Større grad skal bidra til å etablere boliger for flyktninger i årene 
framover.
Ø Flyktninger bosettes i ulike deler av kommunen, men det 
kreves at boligen ligger i et område med regelmessig 
bussforbindelse og tilgang til butikk.  
Ø Nyankomne flyktninger følges opp med grundig opplæring i 
forhold til oppvarming og lufting, system for kildesortering med 
mer, slik at de praktiske sidene ved det å bo i Arendal blir enklest 
mulig.
Ø Flyktninger med særlige boligbehov, for eksempel på grunn 
av funksjonshemming, skaffes tilrettelagt bolig.
Ø Dersom en flyktning velger å flytte internt i kommunen er de 
selv ansvarlig for avvikling av gammel leieavtale og leie av ny 
bolig. 

Faktaboks
Ved bosetting av 
flyktninger bistår 
flyktningkontoret  med å 
skaffe bosted. NAV 
flyktningteam har et tett 
samarbeid med Arendal 
eiendom KF og aktuelle 
private aktører på 
leiemarkedet.

Mål:
Flyktninger som kommer til Arendal skal få tilbud om bolig av 
normalt god standard.
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Ø Flyktninger kan være kvalifisert til å motta bostøtte fra 
Husbanken. Kommunen skal bidra til at de mottar den bostøtte de er 
berettiget til.
Ø Flyktninger som ønsker å kjøpe egen bolig, kan få bistand av 
kommunen, men kommunen skal ikke være part i kjøpeprosessen. I 
dette inngår informasjon om startlån, tilskudd og bostøtteordning.

5.6 Tolk 

Kommunen har i mange år drevet egen tolketjeneste. Erfaringen med 
bruk av kommunens tolketjeneste i forbindelse med flyktningarbeid, er 
en økende utfordring knyttet til å ivareta bredden av språk som 
etterspørres. Det er stor uforutsigbarhet i forhold til hvilke språk det til 
enhver tid er behov for. Dette har ledet til et økende behov både fra 
NAV flyktning og andre kommunale tjenester for å bruke eksterne 
tolketilbud.

Kommunens utfordring er å stille til rådighet tolk for flyktninger for å 
sikre en vellykket bosettingsprosess. Vi må sikre god kvalitet på tilbud.  
Dette må vi klare innenfor fastsatte økonomiske rammer. Det har de siste 
år vært manglende samsvar mellom utførte tjenester og tildelte 
budsjettrammer. Tolketjenesten vil i planperioden måtte endres slik at det 
blir samsvar mellom tildelte rammer og det tilbud om tolking som blir 
gitt.

Ø Tolketilbudet endres. En skal utrede en løsning der kommunens 
tilbud reduseres i omfang. Et alternativ kan være en kombinert 
ordning der behovet for tolking ivaretas gjennom en kombinasjon 
av noen få faste tolker i tolketjenesten. Behov ut over dette kan bli 
dekket ved kjøp av eksterne tolketjenester. 

Ø Tolketilbudet flyktninger mottar må være tilgjengelig når det 
etterspørres og ha høy faglig standard. Det må samtidig 
legges til grunn at tolketjenester er et knapphets gode, og at 
tolketjenesten må foreta prioriteringer innenfor de 
økonomiske rammene tjenesten har. Det benyttes primært 
telefontolking. Når særlige hensyn tilsier det benyttes 
skjermtolking eller tolk ved personlig frammøte.

5.7 ”Det to-sporede løp”

Flyktninger som får opphold i Norge, får dette ut fra en vurdering av 
at de er forfulgt i sitt hjemland. De fleste lengter hjem når det har 
gått en tid, men de har ikke noen mulighet til å reise til hjemlandet 

Faktaboks
Ved bosetting av 
flyktninger må 
kommunen sikre tilgang 
på nødvendige tolke-
tjenester. Tilbudet skal 
være profesjonelt. 

Årlige overføringer til 
dekning av tolkeutgifter 
for flyktninger dekkes 
blant annet av midler 
kommunen mottar som 
kompensasjon for drift 
av asylmottak i 
kommunen. 

I forhold til økonomi i 
tolketjenesten henvises 
det til faktaboks i 
økonomikapittel.Mål:

Flyktninger mottar bistand av tolk slik at de kan gi og motta 
nødvendig informasjon og de får bistand til å oversette dokument 
de har behov for i det norske samfunn.



12

på grunn av krig, uroligheter eller at de er på kant med det styresett 
som er i hjemlandet. ”Det tosporede løp” representerer en strategi for 
å legge forholdene til rette for flyktningene i vårt land, samtidig som 
en hele tiden legger til grunn at de skal ha best mulig forutsetning for 
å kunne vende tilbake til eget land så snart dette er mulig. Ofte er 
personen som har reist ut ressursrike. Landet de kommer fra har 
behov for deres kunnskaper. Premissene for frivillig tilbakevending 
til hjemlandet framgår av rundskriv RS 2004-35. Formål med 
tilskuddsordningen er at Norske myndigheter gir økonomisk støtte til 
flyktninger som ønsker å vende tilbake til hjemlandet. Formålet med 
støtten er å legge forholdene til rette slik at flyktninger i Norge, på 
frivillig grunnlag, skal kunne vende tilbake og bosette seg permanent 
i hjemlandet. Ordningen omfatter alle personer med asyl, kollektiv 
beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag.

Ø Alle flyktninger som bosetter seg i Arendal får informasjon 
om tilbakevending til sitt hjemland.
Ø Kommunen bistår med praktisk hjelp overfor flyktninger som 
ønsker å reise tilbake til hjemlandet.
Ø Flyktninger i Arendal som mottar offentlig støtte gis kr. 
15 000,- fra kommunen (i tillegg til statlige midler) som en 
startkapital dersom de reiser tilbake til hjemlandet.
Ø Arendal kommune informerer om de rettigheter den enkelte 
har for støtte gjennom IMDI (Integrerings- og mangfolds-
direktoratet) ved retur.

Mål:
Arendals innsats for flyktninger skal bidra til at de får best mulig 
forutsetninger til å kunne returnere til eget land.

Faktaboks
Det er et grunnleggende 
prinsipp for mottak av 
flyktninger at den 
enkelte flyktning skal 
tilbakeføres til sitt 
hjemland så snart det kan 
fastslås at vedkommende 
kan gjøre dette uten fare 
for liv og helse. 

Når en flyktning over 
lang tid må oppholde seg 
i Norge fordi situasjonen 
i hjemlandet ikke gir 
mulighet til retur, så kan 
en fravike dette 
prinsippet. 

Dersom det er snakk om 
barn vil en hurtig kunne 
komme i den situasjon at
barnets tilknytning til 
Norge blir sterkere enn 
tilknytningen til 
hjemlandet. Da skal 
hensynet til barnets beste 
legges til grunn for 
vurderingen i henhold til 
FN`s barnekonvensjon.
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6 OPPLÆRING

Kap.6.1 til 6.3 redegjør for det pedagogiske tilbud til flyktninger og personer 
med opphold på humanitært grunnlag som er i førskole og grunnskolealder.
Kap.6.4 til 6.7 omhandler språkopplæring til voksne flyktninger.

Overordnet mål:

Delmål: 

NOU 2010:7, Mangfold og mestring, ble overrakt statsråd Kristn 
Halvorsen i juni 2010.  Utredningen handler om opplæring av
minoritetsspråklige, og flere av forslagene vil berøre kommunens og 
fylkeskommunens opplæringstilbud. 

6.1 Barnehage

Barnehagen er blant de viktigste arenaene for læring av språk, 
sosialisering og integrering av førskolebarn. Barnehagetilbud er også 
meget viktig med tanke på utfordringene i forbindelse med skolestart. 

Barnehagen skal verne om barns identitet. Innlevelse og forståelse for 
egen og andres kultur, har stor betydning både for 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 barnet, så vel som foreldrene 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.

Deltakere i opplæringen får gode norskkunnskaper og en 
opplæring som bringer dem videre i utdannelsessystemet og 
legger til rette for inkludering i arbeidsliv og samfunnsliv.

Faktaboks
Barnehagene har ansvar 
for å gi et pedagogisk 
tilbud til barn i 
aldersgruppen 0 – 6 år. I 
snitt benytter 41,8% av 
innvandrerbarn 
barnehagetilbudet. I 
snitt går 78,9% av alle 
barna i aldersgruppen 1-
5 år i barnehage. 

Mål:
Flyktningbarn skal ha et pedagogisk tilrettelagt tilbud som bidrar til 
rask og god integrering i det norske samfunn.

Tilbudet til deltakere med særlig liten skolebakgrunn (svakt 
skolemessig grunnlag) skal styrkes for å gi dem 
forutsetninger til å kunne lykkes i det norske samfunn.



14

Ø Nyankomne flyktningbarn i førskolealder skal tildeles 
barnehageplass så snart som mulig. Dersom tildelt plass ikke 
ligger i bomiljøet skal barnet ved første mulige anledning 
overflyttes til barnehage i eget nærmiljø. Skolekontoret skal 
bistå NAV flyktning med dette.

Ø Flyktningkontoret kan med bakgrunn i et enkeltvedtak betale 
barnehage for barn i målgruppen de 2 siste årene før skolestart 
dersom dette anses som nødvendig for å sikre barnet en god 
skolestart.

Ø Samtlige barnehagers kompetanse knyttet til å motta 
fremmedspråklige barn styrkes for å møte en økende pågang. 

Ø Skolekontoret skal bistå NAV flyktning for å sikre 
barnehagetilbud til flyktningbarn så raskt det praktisk lar seg 
gjøre. Dette er nødvendig for at foreldre skal kunne starte 
intro-programmet.

Ø NAV flyktning skal få bistand fra PPT til utarbeidelse av 
sakkyndige vurderinger. Dette arbeidet skal prioriteres og 
eventuelle ekstraomkostninger PPT får dekkes av NAV 
Flyktning.

6.2 Grunnskole
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 foreldre er skolen en viktig arena for 
samhandling med andre og en kilde til mye informasjon om norsk 
samfunnsliv.

Ø Nyankomne flyktningbarn får opplæringstilbud ved en av 
kommunens mottaksskoler(Stinta og Moltemyr) i inntil 2 år. 
Opplæringen starter med et intensivkurs både for flyktningbarn og 
barn fra asylmottak. 
Ø Barn som har gått på skole i forbindelse med opphold på 
asylmottak kan etter en vurdering starte direkte på sin nærmeste skole.
Ø Det er et siktemål å gjøre overgangen fra mottaksskole til 
elevens nærmeste skole best mulig. Overføringen skal skje så snart det 
er pedagogisk forsvarlig.
Ø Undervisningen foregår etter læreplanen for grunnleggende 
norsk og individuell kartlegging.
Ø Kommunens skoler er ansvarlig for å ha tilgjengelig 
kompetanse for å kunne tilby grunnleggende norskopplæring og  
tilpasset undervisning for elever med flyktningbakgrunn.

Faktaboks 
Grunnskolen har ansvar for 
opplæring av barn i 
aldersgruppen 6 – 16 år og 
gjennom denne 
utdanningen kvalifisere 
dem for videre skolegang. 

Det bærende prinsipp er at 
kommunen har plikt til å gi 
opplæring på grunnskolens 
område.

Opplæringslovens § 2-8 gir 
elever i grunnskolen med 
annet morsmål enn norsk 
og samisk rett til særskilt 
norskopplæring, morsmåls-
og tospråklig fagopplæring 
til de har tilstrekkelige 
kunnskaper i norsk til at de 
kan følge den vanlige 
opplæringen i skolen.

Grunnleggende 
norskopplæring krever tid, 
normalt 5-7år.

Mål:
Kommunen ivaretar Opplæringslovens krav til innhold og 
gjennomføring av grunnskoleopplæring for elever med 
flyktningbakgrunn på en måte som fremmer god språkforståelse og 
god integrering.
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Ø Nyankomne barn som kommer direkte fra utlandet i 1 til 4 
klasse får tilbud om gratis plass i SFO ved den skolen som ligger 
nærmest eget hjem i inntil 1 år. Intensjonen er å gi det enkelte barn 
mulighet til å bruke store deler av dagen til å tilegne seg 
norskkunnskaper og lære sosiale koder i samvær med andre barn. Ved 
særlige behov kan NAV flyktning sikre barn av flyktninger SFO tilbud 
etter individuell vurdering.
Ø Ungdom som ankommer kommunen etter fylte 15 år skal 
som hovedregel ha grunnskoleopplæring ved 
voksenopplæringen/mottaksskolen.

6.3 Videregående skole
Generelt er det en stor utfordring for samfunnet at unge slutter i 
videregående opplæring. Undersøkelser viser at innvandrer gutter har 
større frafall enn snittet i Norge, mens jenter har mindre. 

Årsaken til frafall blant minoritetsspråklige er mange. Feil valg av 
linje, manglende norskkunnskaper eller manglende kompetanse fra 
grunnskolen, kan medføre at elevene enten dropper ut av videregående 
eller ikke kommer videre på grunn av for dårlige karakterer. 

Erfaringsmessig er det lite frafall i videregående skole blant flyktninger 
som kan godt norsk og har god grunnskolebakgrunn.

Mål:
Arendal kommune bidrar til at
• Flyktninger får god norskopplæring
• Flyktninger får godt grunnlag gjennom 
grunnskoleopplæringen til videregående opplæring.
• Flyktninger får god veiledning ved overgang til  
videregående skole.                                                  

Ø Elever med bakgrunn som flyktninger skal få særlig grundig 
rådgivning i forhold til valg av videregående skole. 

Ø Kommunen samarbeider tett med videregående skoler ved 
overgang fra grunnskole til videregående opplæring for å sikre 
et tilpasset undervisningstilbud. Målet er at kommune gjennom 
dialog med og veiledning i forhold til videregående skole 
bidrar til at elevene får tilpasset opplæring.

6.4 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne  
flyktninger 

Faktaboks: 
Videregående opplæring 
er fylkeskommunes 
ansvar. 

Elever over 16 år med 
flyktning bakgrunn har 
samme rettigheter som 
”norske” elever i 
forhold til videregående 
opplæring.

Mål:
I henhold til ”Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere” (VOX 2005): er det overordnede målet for 
opplæringen at deltakerne skal nå et nivå som setter dem i stand til 
å bruke eller bygge videre på medbrakt kompetanse i utdanning, 
arbeid og samfunnsliv.

Faktaboks: 
Voksne innvandrere har rett 
og/eller plikt til deltakelse i 
gratis opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap i til 
sammen 600 timer, for å få 
varig oppholdstillatelse 
eller norsk statsborgerskap. 
Kommunen har videre plikt 
til å gi opplæring i inntil 
2700 timer hvis det er 
behov for det etter §18 i 
introduksjonsloven.
(fortsatt neste side)
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Den første delen av opplæringen består av 600 obligatoriske timer som 
skal inneholde 250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap på et 
språk deltakeren forstår. Det er mulig å få tildelt flere timer etter 
behovsprøving.

Avsluttende prøver og de ulike opplæringsløpene framgår av 
faktaboksen. Alle flyktninger fortsetter normalt norskopplæringen til 
de har oppnådd norsknivå 2 eller 3. For deltakere på spor 2 og 3 tar 
dette normalt 1 – 2 år. På spor 1 bruker deltakere 2 – 4 år.

Ø Deltakere i norskopplæringen får en individuell 
opplæringsplan som skisserer mål og tiltak for 
norskopplæringen og langsiktige integreringsmål. 

Flyktninger i introduksjonsprogrammet får i tillegg til norskopplæring 
ulike kurstilbud. For spor 2/3 kan dette være uttaletrening, IKT, teori 
til førerprøve, jobbsøkerkurs, lekselesing med mer. Fra 2010 får
deltakere på spor 1 også opplæring i matematikk, naturfag og 
samfunnsfag etter en modell som Oslo kommune benytter (”Lokal 
læreplan i basiskompetanse for voksne i Oslo med lite eller ingen 
skolegang”). 

Flyktinger som fikk opphold i Norge før 01.09.2005 har mistet rett til 
gratis opplæring. Dersom de fremdeles har behov for mer 
norskopplæring for å delta i arbeidslivet, må de henvende seg til NAV 
for å få kartlagt sine behov for videre norskopplæring. Dersom et 
behov er til stede, kan NAV eller deltakeren selv betale 
for norskopplæring på AVO.

Ø Flyktningenes ferdigheter i norsk språk testes og kartlegges 
underveis og ved avslutning av Introduksjonsprogrammet. De
som etter avsluttet Introduksjonsprogram ikke har oppnådd et 
tilfredsstillende kunnskapsnivå i norsk kan søke om flere 
norsktimer.

Ø Flyktninger kan tildeles språkpraksisplass i kommunale 
virksomhet eller private bedrifter.

6.5 Grunnskoleopplæring for voksne flyktninger

Ø For unge og deltakere som har en begrenset skolebakgrunn er 
målet fullverdig grunnskole. Behovet for grunnskoleopplæring 

Mål:
Voksne med manglende grunnskole, får opplæring ut fra deres 
faglige nivå og følger en læreplanen slik at de kan fortsette i 
videregående opplæring eller delta i arbeidslivet.

Norskopplæring etter
”Læreplanen i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere” (VOX 2005) er en 
forskrift til Lov om 
introduksjonsordning (AiD, 
2000). Den innbærer

• Nivådelt 
norskopplæring

• Avsluttende prøver 
på to nivå

• 3 opplæringsløp:

Spor 1 for deltakere med liten 
eller ingen skolebakgrunn 
(herunder analfabeter) som er 
uvant med å bruke skrift som 
redskap fordi de ikke har fått 
tilstrekkelig lese- og 
skriveopplæring på morsmålet. 
Vant til å lære gjennom muntlig 
språk, praktiske erfaringer og 
arbeid. Manglende skoleerfaring 
gjør at de også må arbeide med å 
utvikle læringsstrategier 
samtidig som de tilegner seg 
norsk. Det gir langsom 
progresjon, og målene knyttet til 
NP 2 skriftlig og NP3 muntlig –
oppnås ikke i løpet av intro-
perioden (2 år).

Spor 2 for deltakere med en del 
skolebakgrunn, vant til å bruke 
skriftspråket som redskap, men 
ofte fra skoletradisjoner der 
reproduksjon står sentralt –
derfor viktig å arbeide med 
læringsstrategier som er sentrale 
i norsk skolesystem. Erfaringen 
er at progresjonen er middels. 
Mange oppnår ikke målene for 
NP 3 muntlig og skriftlig i intro-
perioden.

Spor 3 for deltakere med god 
allmennutdanning, gode 
læringsstrategier og ofte ett eller 
flere skolelærte fremmedspråk. 

Erfaringen er rask progresjon og 
mange når NP 3 muntlig og 
skriftlig i løpet av intro-
perioden.

Tema i 50 timer 
samfunnskunnskap
• Innvandring i Norge
• Demokrati, velferd og 

verdier
• Helse
• Skole, utdanning og 

kvalifisering
• Arbeid og arbeidsliv
• Barn og familie
• Befolkningsstruktur og 

naturforhold

NOU 2010:7 Forskning viser 
at det å lære et 2.språk så 
godt at det fungerer som et 
fullverdig opplæringsspråk, 
tar fra 5-7år.
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har økt de siste årene. En ny målgruppe med stort behov for 
grunnskoleopplæring er enslige mindreårige. 

Ø Deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn kan ofte ha 
problem med å komme gjennom hele grunnskolen. De må 
tilbys alternative veier til arbeid. Det må utarbeides egne 
løp for dem. Her har NAV flyktning og skolen et felles 
ansvar.

6.6 Opplæring av flyktninger med behov for norsk på høyere nivå

For å arbeide i visse yrker(for eksempel lærer eller lege) eller for å 
studere på høyskole eller universitet kreves det norskkunnskaper ut 
over det nivået som Norskprøve 3 gir. Denne opplæringen dekkes 
ikke av den offentlige finansieringsordningen og er ikke en lovpålagt 
kommunal oppgave, men Arendal voksenopplæring har tidligere i 
samarbeid med NAV-arbeid arrangert kurs for målgruppen. 

Ø Innvandrere med tilfredsstillende kvalifikasjoner kan delta på 
kurset Norsk på høyere nivå. Deltakere som ikke har 
rettigheter må betale for tilbudet, men dersom det anses som et 
velegnet virkemiddel for å oppnå adgang til yrkeslivet må en 
vurdere å bidra med inntil 50 % studieavgiften.

6.7 Kvalifisering av flyktninger med høy kompetanse
Premissene for å kunne få godkjent slik kompetanse bygger på 
forutsetningene i kap. 6.6. Forutsetningen for å kunne ta i bruk 
kvalifikasjoner og kommet i relevant arbeid er normalt ferdigheter i 
norsk på høyere nivå. I tillegg har også de med høyere utdanning 
behov for støtte og veiledning for å komme inn på arbeidsmarkedet.

Ø Flyktninger med høyere utdannelse får bistand av rådgiveren 
ved AVO (Arendal voksenopplæring) til å søke om godkjenning 
av utdannelsen gjennom NOKUT (Nasjonal organ for kvalitet i 
utdanningen).

Ø I samarbeid med arbeidslivet etableres det en ordning med 
praksisplasser for å bedre den enkeltes forutsetninger for å 
komme inn i arbeidslivet. 

Mål: 
Arendal voksenopplæring tilbyr i samarbeid med NAV et kurs per 
skoleår i norsk på høyere nivå. (Test i norsk – høyere 
nivå/”Bergenstesten”).

Mål:
Arendal kommune bidrar til at flyktninger med høy faglig 
kompetanse får anledning til å bruke sin kompetanse til eget og 
samfunnets beste.
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7 INTRODUKSJONSPROGRAM OG ARBEIDSINTEGRERING

Arbeidsplassen er en viktig arena for å bli en del av fellesskapet i det 
norske samfunn. Arbeid gir i tillegg til inntekt, sosial tilhørighet og 
mulighet for å realisere egne evner. Deltakelse i arbeidslivet gir 
grunnlag for språklig utvikling. Aktiv rekruttering av flyktninger og 
enkelte særtiltak i arbeidssituasjonen er nødvendig for å oppnå like 
muligheter.

Stortinget har uttalt at man skal søke å hindre klientifisering og
passivisering av nyankomne flyktninger. Derfor er det innført et 
Introduksjonsprogram med Introduksjonsstønad som alternativ til 
sosialhjelp for nyankomne flyktninger.

For å formidle at kvalifisering, aktivitet og innsats lønner seg skal alle 
nyankomne flyktninger motta introduksjonsstønad gjennom deltakelse 
i introduksjonsprogrammet.

Innvandrergruppen som også inneholder flyktninger er en gruppe med 
vesentlig høyere ledighet enn gjennomsnittsbefolkningen. Det er 
nødvendig å benytte stimuleringsmidler for å øke gruppens deltakelse i 
inntektsgivende arbeid.

7.1 Arbeid først!
«Arbeid først!» er hovedstrategien i NAV sin langtidssatsing fram mot 2020.
Det vil si at man skal samarbeide enda tettere med næringsliv og virksomheter for å få 
brukerne ut i arbeid. I den første tiden vil likevel norskopplæring være prioritert, men 
overgangen fra introduksjonsprogrammet til arbeid er veldig viktig. Noen brukergrupper 
må ha utvidet bistand fra NAV og noen er i spesielle målgrupper. Flyktninger og 
innvandrere er en slik målgruppe. Arbeid og arbeidspraksis er kanskje det viktigste 
enkeltstående integreringstiltaket. På arbeidsplasser lærer man om det norske samfunn, hva 
som forventes og etablerer sosiale relasjoner. 

Den organisatoriske plasseringen av flyktningarbeidet i NAV skal underbygge denne 
satsingen opp mot målgruppen. Arendal Kommune er også den største arbeidsgiveren i 
regionen og har derfor også et selvstendig ansvar for å ta imot mennesker som trenger 
arbeidspraksis, inkludert flyktninger og innvandrere. NAV veilederne arbeider tett opp mot 
de store arbeidsgiverne i forhold til rekrutering og arbeidspraksis.

Faktaboks
Flyktninger og innvandrere møter 
utfordringer i arbeidsmarkedet. 
Fram til sommeren 2008 var det 
70 til 90 ledige. Deretter vokste 
ledigheten kraftig fram til 
sommeren 2009 da 200 var 
ledige. Ved årsskiftet 2010/11 lå 
en på om lag 250 ledige. 

Fra årsskiftet 2008/2009 til 
2009/2010 økte andelen av de 
ledige med innvandrerbakgrunn 
fra 27,0% til 28,7%. Etter den tid 
har andel økt ytterligere, slik at 
den i mars 2010 var 31,0%. Fra 
juni har nivået ligget på 1/3 av de 
ledigmeldte. Andelen holder seg i 
en situasjon der ledigheten totalt 
er redusert med om lag 150 fra 
juli til november. 235 innvandrere 
var ledigmeldt ved utgangen av 
juli 2011. Ved årsskiftet var det 
225 og de utgjorde 29,1% av de 
ledige.

Ettersom innvandrere utgjør 10% 
av befolkningen er det 3,5 ganger 
mer sannsynlig at de er ledige enn 
innbyggere med norsk 
opprinnelse.

Introduksjonsprogram
AVO (Arendal voksenopplæring) 
har en svært viktig rolle som 
leverandør av innhold i  
INTROPROGRAMMET.

Mål:
Flyktninger skal på linje med andre oppleve at de mottar inntekt 
på grunnlag av egen arbeidsinnsats og deltakelse.
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7.2 Introduksjonsprogrammet
Etter bosetting i kommunen skal flyktninger som er over grunnskolealder
delta i Introduksjonsprogrammet. Målet med introduksjonsprogrammet er
å gjøre det enklere å ta jobb og/eller ta utdanning i Norge. Derfor er det 
vanlig å lære norsk eller å ha praksis på en arbeidsplass mens man er i 
Introduksjonsprogrammet. Deltakere får betaling (introduksjonsstønad) 
mens de deltar. Programmet varer vanligvis i 2 år. Deltakere i Introduksjons-
programmet er flyktninger, personer med opphold på humanitært grunnlag 
og familiegjenforente med disse. 
Det er laget en lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere 
(introduksjonsloven). Loven sier at målguppen (de som har rett til å delta) 
skal få tilbud om introduksjonsprogram. 
I Arendal kommune skal det være en felles introduksjonsprogramløsning for de 
flyktningene NAV flyktning følger opp og for de mindreårige flyktningene som 
Barnevernstjenesten følger opp. Dette innebærer at E.M-midler og ressurser må overføres 
NAV for å finansiere Introduksjonsprogrammet for denne gruppen.

Volumet i introduksjonsprogrammet varierer i samsvar med rettigheter opp mot antall som 
årlig blir bosatt i kommun.

Ø Introduksjonsstønaden skal være hovedinntektsgrunnlag for 
nyankomne flyktninger. Etter endt introduksjonsprogram skal minst 40% 
av flyktningene ha hovedinntekt fra andre instanser enn NAV.
Ø Systematisk arbeid skal bidra til at færrest mulig flyktninger 
mottar sosialhjelp.
Ø Flyktningteamet i NAV skal bidra til å sikre flyktninger stønader 
som de har rett på etter norsk regelverk – bostøtte, barnetrygd, 
kontantstøtte med mer.
Ø Enslige forsørgere med store omsorgsoppgaver krever særlig 
tilrettelagt tilbud for at de skal kunne gjennomføre 
introduksjonsprogrammet. 
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7.3 Kvalifiseringsprogrammet
Kvalifiseringsprogrammet er et viktig nasjonalt virkemiddel i kampen 
mot fattigdom. Programmet skal bidra til at flere kommer i arbeid og 
aktivitet. Dette skal skje ved tett og forpliktende oppfølging. Varigheten 
vil normalt være 1 år, men kan forlenges der det foreligger spesielle 
behov. Programmet kan omfatte kurs, arbeidspraksis, arbeidstrening, 
avklaring av arbeidsevne og individuell rådgivning. Flyktninger med 
behov for styrket norskkompetanse får tilbud om dette. Hvem som får 
delta i programmet baseres på en vurdering av nytten for den enkelte. 
Alle skal ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering. For å kunne delta i 
programmet må en beherske norsk godt. 

Ø Innenfor rammen av kvalifiseringsprogrammet skal 5 
plasser øremerkes tilbud til flyktninger som har fullført 
introduksjonsprogrammet.
Ø Det arbeides systematisk for at flyktninger skal kunne få 
ordinært arbeid. I dette inngår bruk av praksisplass, AMO kurs eller 
annen arbeidspraksis. 
Ø Kommunen som arbeidsgiver skal motta flyktninger i 
arbeidspraksis og til språkpraksis. Arendal voksenopplæring skal 
kunne bistå med rådgivning i forbindelse med dette. De som trenger et 
supplerende tilbud i tillegg, får dette ved voksenopplæringen.
Ø Flyktningteamet i NAV sammen med NAV s Markedsteam kan 
dekke lønntilskudd for flyktninger i inntil 6 måneder for å få til en 
arbeidsplass.
Ø Flyktningteamet i NAV arbeider sammen med NAV 
Markedsteam for å få flere bedrifter til å gi flyktninger en mulighet for 
inntektsgivende arbeid.
Ø Flyktninger med nedsatt arbeidsevne søkes videre til oppfølging 
gjennom NAV.

8 HELSE

Familiens levekår og helse preger barns liv, og flyktningene har ofte 
mange vonde opplevelser med ”i bagasjen”. For å kunne fungere best 
mulig i det norske samfunnet er det viktig å kartlegge og følge opp 
deres helsetilstand. Dersom det avdekkes behov for forebyggende og 

Mål:
Kommunens flyktningpolitikk bidrar til at 

• den enkelte flyktning finner et  arbeid som er tilpasset egne 
evner og kompetanse.

• den enkelte flyktning får arbeid som gir økonomisk grunnlag for 
å ta ansvar for seg selv og eventuelt for sin familie. 

• 40 % av alle voksne flyktninger skal være i jobb eller videre 
kvalifisering etter Introduksjonsprogrammet(2år).

Faktaboks
Flyktninger er likestilt med 
norske borgere når det 
gjelder helsetjenester. 

Arendal kommune har et 
særlig tilrettelagt 
helsetilbud for 
overføringsflyktninger
( de som kommer direkte 
fra utlandet) i den første 
fasen i Norge. 
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behandlende helsetjenester, både somatiske, psykosomatiske og 
psykiatriske så må de bli ivaretatt. Det er nødvendig for alle 
helsemedarbeidere å ha kunnskaper om de spesielle følgene som kan 
oppstå ved migrasjon.

Ø Ved ankomst til Arendal får flyktninger en helsesjekk hos lege. 
Det etableres samarbeid med fastlege for alle som er tildelt 
personnummer.

Ø Helsetilbudet til nyankomne overføringsflyktninger er 
kvalitetssikret ved at det er utarbeidet rutinebeskrivelser i 
samarbeid med utøvende privatpraktiserende lege og 
kommunens helsenettverk.

Ø Det etableres samarbeid med helsestasjon i oppvekstområdet 
ved bosetting av barn og/eller ungdommer. Helsesøster er 
sentral i forhold til å ivareta det enkelte barn og ungdoms 
helse.

Ø Helsetilbudet til flyktninger fra 1. og 2.linjetjenesten innenfor 
psykiatrien skal forbedres. Dette skal søkes ivaretatt gjennom 
iverksettingen av samhandlingsreformen.

Ø Avvisning av flyktningbarn av ABUP med begrunnelse 
manglende kartlegging i 1.linjetjenesten skal ikke forekomme. 

Ø Alle bosatte flyktninger skal vurderes av fysioterapeut innen 
et halvt år etter bosetting i regi av NAV. 

9 KULTUR OG FRITID

Dugnadsånd og felles innsats er fortsatt en viktig del av livet i Norge. 
Denne tradisjonen er fremmed for svært mange flyktninger. Det kan 
være en hindring for sosialisering inn i det norske samfunn. Dette er en 
avgjørende del av ”nettverksbyggingen” og vi ser at det ofte er 
vanskeligere enn man tror å bli kjent. Derfor er det viktig at flyktninger 
deltar på fritidsaktiviteter på lik linje med nordmenn.  

Ø Drive opplæring for å skape forståelse for foreldrenes 
ansvar med hensyn til å stimulere egne barn til deltakelse på fritid 
og i forhold til oppfølging av barns skolegang. 
Ø Nyankomne flyktninger informeres om kultur- og 
fritidssektorens betydning for oppvekst, deltakelse og medvirkning i det 
norske samfunnet. Det legges særlig vekt på å gi foreldre forståelse av 
hvor viktig dette er for deres barn og ungdommer. Derfor vurderes 
iverksatt et eget prosjekt for å motivere til økt aktivitet på fritid.
Ø For å stimulere barn og ungdom med flyktningbakgrunn til å 

Faktaboks
I St. meld. nr. 17, ” Om 
innvandring og det 
flerkulturelle Norge” står 
det: ” Kultur er et 
virkemiddel for 
integrering i samfunnet, 
og det er derfor viktig å 
ivareta det kulturelle 
perspektivet på alle 
samfunnsområder. 
Kulturen bidrar til 
innsikt, velferd og 
utvikling av hele 
mennesket. Den er et 

Mål:
• Gjennom deltakelse i frivillig kultur- og idrettsliv oppnår 

flyktninger økt kontakt med det norske samfunn.
• Gjennom et bredt internasjonalt kulturtilbud synliggjør vi at 

vi respekterer og setter pris på kulturelle ytringer fra ulike 
deler av verden.

Mål:
Flyktningers fysiske og psykiske helsebehov ivaretas.
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engasjere seg i fritidsaktivitet, kan en vurdere å gi bidrag dersom ikke 
familiens økonomi tillater dette.
Ø NAV flyktning kan stimulere frivillige organisasjoner til å 
rekruttere flere flyktninger til sine aktiviteter.
Ø Kommunen ønsker å tilrettelegge arenaer der flyktninger 
kan utøve kulturelle egenaktiviteter og synliggjøre dem overfor 
Arendals befolkning.
Ø Etablere samarbeid mellom Voksenopplæring, Vitensenter, 
biblioteket, Frivillighetsbanken, frivillig arbeid for å stimulere til 
økt forståelse og medvirkning for flyktninger i samfunnslivet.

Måltall: Barn og ungdom i flyktningfamilier skal minst delta på en 
aktivitet i uken.

Biblioteket er kanskje den viktigste møteplassen for innvandrere. 
Derfor har biblioteket blitt tilført midler til aviser/tidsskrift. Situasjonen 
i dag er at biblioteket har måttet kutte sterkt på innkjøp, og da også 
aviser/tidsskrifter for disse gruppene. En ønsket løsning i dag vil være å 
kunne tilby fulltekst online aviser på de fleste språk – tilgjengelige 
tjenester tilbyr ca.1000 aviser i slike abonnement. 

En boksamling med bøker på flere språk er viktig, men biblioteket er 
mer enn bøker. Utlån også av musikk og film er viktig for denne 
gruppen. De siste årene er innkjøpet redusert, men fortsatt gir 
biblioteket et meget godt tilbud. Ikke minst fordi tilbudet er gratis og 
målgruppen har svak økonomi! Biblioteket er en meget viktig kanal for 
tilgang til litteratur på førstespråk for mange innvandrere. Det 
flerspråklige bibliotek (Deichman) tilbyr litteratur på de fleste aktuelle 
språk, som kan lånes gjennom det lokale folkebibliotek. Biblioteket er 
et viktig samlingspunkt og integreringspunkt i lokalsamfunnet.
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10 BRUK AV INNTEKTER FOR MOTTAK AV FLYKTNINGER

De løpende inntektene er i stor grad bundet opp. Her dekkes utgiftene til livsopphold og 
introduksjonsstøtte i tillegg til løpende utgifter knyttet til drift av NAV flyktning og til 
tjenestetilbud for mindreårige flyktninger. I tillegg overføres det midler til andre deler av 
kommunens drift, knyttet til tjenestetilbud for målgruppen. Fordelingen av ressurser 
framgår av følgende oppsett.

Konsekvenser av forslagene for det løpende driftsbudsjettet

NAV FLYKTNING

Regnsk. 
2010

Budsjett 
2011

Budsjett 
2012

HP 
prognose 

2013

HP 
Prognose 

2014

HP 
prognose 

2015
Klientøkonomi - brutto utgift 3 641 3 448 5 272 5 272 5 272 5 272 1
Klientøkonomi - brutto inntekt -105 -10

Introduksjonsprogrammet -
Brutto utgift 10 194 10 830 10 357 17 264 16 442 15 610

2

Introduksjonsprogrammet -
Brutto inntekt -85 0

Bosetting - brutto utgift* 6 715 6 640 6 101 8 023 7 973 7 973

Bosetting- brutto inntekt -36 115 -34 719 -37 203 -35 752 -34 982 -36 297 3

Funksjonshemmede - brutto 
utgift 610 500 1100**** 1 100 1 100 1 100

Funksjonshemmede - brutto 
inntekt -2 175 -500 1 100**** -1 100 -1 100 -1 100

3
Flyktningteam (lønn) 4 673 5 098 5 098 5 098 5 098 5 098

Sum inntekter -38 480 -35 229 -38 303 -36 852 -36 082 -37 397
Sum driftsutgifter 
eks.overføringer 22 564 23 319 24 875 32 482 31 710 30 878

Sum overføringer 3 269 3 197 3 053 4275 4175 4175
SUM NAV FLYKTNING -12 647 -8 713 -10 375 -95 -197 -2 344 

* inkludert overføringer til andre formål Arendal Kommune
** Vedtatt budsjett 2011 og 2012
*** Prognose ved innteksframskrivning 
**** Inntekter og utgifter funksjonshemmede skal balansere   
Fargeforklaring: Rødt: Inntekt, Sort: Vedtatt utgift, Blått: Prognose.
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SEKSJON BARNEVERN; ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER

Regnsk. 
2010

Budsjett 
2011

Budsjett 
2012

HP 
prognose 

2013

HP 
prognose

2014

HP 
prognose

2015
Bolig enslige mindreårige -
brutto utgift 761 5 659 5 730 4000 4000 4000 3
Bolig enslige mindreårige -
brutto inntekt -995 -5 659 -5730* -4885** - 4885** -4885** 
Økonomi enslig mindreår. -
brutto utgift 6 938 10 905 8 000 4400 4400 4400 3
Økonomi enslig mindreår. -
brutto inntekt -8 451 -11 905 -10000* -3515** -3515** -3515**

SUM SEKSJ. BARNEVERN -1 747 -1 000 -2000 0 0 0

*Budsjettallet er i samsvar med vedtatt budsjett, men et 
revidert inntekstoverslag pr.feb.2012 for året er 
5738+5172, totalt 10910. 
** Ny beregningen av inntekter er brukt som grunnlag 
for beregningen av 2013-2015. Utgifter tilpasses 
redusert inntektsgrunnlag.

DESENTRALISERT ASYLMOTTAK

Regnsk. 
2010

Budsjett 
2011

Budsjett 
2012

HP 
prognose 

2013

HP 
prognose

2014

HP 
prognose

2015
Adm.kapitlet for 
desentralisert asylmottak 140 140 140 140 140 140 

5Tolketjeneste 781 230 230 300 300 300 
Helse, barn og unge 
(Sentrum helsestasjon): 90 90 90 90 90 90 
Barnevern 400 400 400 400 400 400 
Stab helse (helsenettverket) 149 140 140 140 140 140 

Mottaksskoler- Norsk intro 0 330 330 330 7

Helse forebyggende 0 100 100 100 8

Integreringstilskudd 
asylmottak -1 561 -1 000 -1 000 -1 500 -1 500 -1 500 

SUM DESENTRALISERT 
ASYLMOTTAK 0 0 0 0 0 0
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Overføringer fra NAV flyktning*

Regnskap 
2010

Budsjett 
2011

Budsjett 
2012

HP 
prognos
e 2013

HP 
prognos

e2014

HP 
progno
se 2015

Tolketjenesten 913 913 913 1 000 1 000 1 000 5

Overføring økonomitjenester 144 144
Overføring til NAV Arendal 200 200 200 200 200 200
Overføring Eiendom 65
Kultur 280 280 280 290 290 290 6

Bibliotek 285 285 285 310 310 310 6
Mottaksskoler Stinta/ 
Moltemyr 375 375 375 375 375 375
Helse forebyggende 500 500 500 500 500 500 8

Intro-program AVO 507 500 500 500 500 500 4

Prosjekt mottaksskoler 1 000 1 000 1 000 7

Evalueringsprosjekt 50
Sum overføringer til andre 
formål 3 269 3 197 3 053 4275 4175 4175

Note 1 Før flyktningen kan komme i gang med introduksjonsprogrammet, går det en 
periode der de skal etableres og må ha støtte til livsopphold. Målet er at perioden skal være 
så kort som mulig. Likeledes vil en gruppe som har fullført introduksjonsprogrammet 
kunne være vanskelig å få i arbeid eller i videre tiltak i regi av NAV. I slike tilfelle vil NAV 
flyktning bidra til å sikre midler til livsopphold. I et arbeidsmarked der innvandrere har 
høyere ledighet velger planen å ta høyde for noe økt ressursbehov i planperioden.

Note 2 NAV flyktning er ansvarlig for å etablere og finansiere introduksjonsprogrammet 
for flyktninger. I dette inngår opplæringstiltak og støtte til livsopphold ved deltakelse i 
programmet.

Hver deltaker i introduksjonsprogrammet mottar en stønad på 2G. Under forutsetning at 
mottak av flyktninger holder seg på 55 pr år, viser prognosen at deltakere på 
introduksjonsprogrammet kan måtte finansiere deltakere tilsvarende:

2011 – 95 flyktninger
2012 – 105 flyktninger
2013 – 95 flyktninger
2014 – 85 flyktninger
2015 – 85 flyktninger

Utgiftene til Introduksjonsprogrammet må sees over en 5 års periode jf. 
Integreringstilskuddet. Variasjonen skaper utfordringer i det enkelte kalenderår, og da er 
det fondsavsetningene som vil gi buffer til å holde budsjettet i enhet 75 NAV.
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Note 3 Planen bygger på inntektsoverføringene som det er redegjort for i vedlegg 2. En 
forutsetning for flyktningarbeidet er at det utarbeides et regneark for inntekter knyttet til 
mottak av flyktninger. Denne oversikten skal gi forutsigbarhet knyttet til inntekter i 
planperioden, slik at variasjoner i inntektsgrunnlaget i planperioden kan forutses og at høye 
inntekter i et år skal kunne avvei lave inntekter et annet år. Intensjonen skal være å kunne 
yte et tjenestenivå over tid tilpasset målgruppens behov.

Note 4 Videreføring av Introstilling knyttet til AVO. 0,75% stilling finansiert av 
flyktningmidler. Planen bidrar til å sikre et tilbud for innvandrere med høyere utdanning for 
å kvalifisere dem for norsk arbeidsliv. Forutsetning for etablering av slikt tilbud er at en 
betydelig del av de som deltar tilhører gruppen kommunen mottar tilskudd for fra 
flyktningmidlene. Dersom en slik gruppe kan defineres skal tilbudet finansieres opp 
innenfor rammen av mottatte statstilskudd.

Note 5 Planen legger til grunn stort behov for tolketjenester knyttet til økt etterspørsel fra 
befolkningen. Evnen til å øke utgiftene på dette feltet er ikke tilstede. Planen erkjenner at 
det er et behov for større fleksibilitet i forhold til om tolketjenester skal leveres av egen 
tolketjeneste eller kjøpes eksternt. Rollen til egen tolketjeneste bør endres fra primært å 
levere egne tolketjenester, til å kunne levere egne tjenester samtidig som kommunen har 
kompetanse i forhold til å innhente eksterne tolketjenester. For å kunne få et bedre grunnlag 
for å vurdere omfanget på leverte tolketjenester skal alle tjenester tolketjenesten leverer 
flyktninger og asylsøkere registreres. Det skal både registrere:

• egen tolkevirksomhet 
• kjøp av eksterne tolketjener til målgruppen
• bruk av tid til formidling av tolketjenester

Om tolketjenesten ytes som oppmøte tolking, telefontolkning eller oversetting av skriftlig 
materiale må være del av registreringen. Intensjonen skal være å ha vesentlig bedre 
grunnlag for budsjettoverføringen fra flyktningarbeidet og fra asylmottaket fra 2014. 
Rammeøkningen til tolketjenester er beskjeden og planens virkemidler vil ikke kunne løse 
tolketjenestens budsjettmessige utfordringer.

Note 6 Overføring til ulikt kulturarbeid kr 600.000. I overføringen inngår bidrag til 
Internasjonale dager, inkludert markering av FN-dagen, Internasjonalt kultursenter, 
Internasjonalt marked, ungdomstilbud gjennom Kilden. Videre tilbud ved biblioteket både i 
form av særskilte tilrettelagte media, tilgang på aktuelle bøker, tidsskrift og aviser via nett, 
særlige fjerninnlån og bruk av nett. 

Note 7 Planen legger opp til en styrking av språkintroduksjon for barn og ungdom med 
flyktningbakgrunn. Begrunnelsen ligger i at vi må legge et vesentlig bedre språklig 
fundament for å kunne gi grunnlag for et økt læringsutbytte under videre skolegang. 
Mottaksskolene får ansvar for et særskilt intensivkurs i norsk og studieteknikk som 
grunnlag for videre skolegang. Varigheten er 8 uker. Intensjonen er at eleven skal kunne 
oppnå et grunnlag for å kunne ha læringsutbytte fra alle fag i den videre opplæringen. 
Modellen for kurset bygger på erfaringer fra Oslo-skolen. Iverksettingen av prosjektet skal 
skje i samråd mellom prosjektledelse og NAV flyktning. Prosjektet skal evalueres etter to 
år med vekt på læringseffekt og sosial integrering. I budsjettet er tiltaket videreført også i 
2014 og 2015, men det forutsetter at evalueringen konkluderer med at tiltaket har effekter i 
samsvar med intensjonen.
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Note 8 Helsesøstertjenesten har vesentlige oppgaver knyttet til helsemessig oppfølging av 
målgruppen flyktninger og asylsøkere. Det er behov for styrket tilbud til yngre mindreårige 
og premissen for å øke overføringen er at det forebyggende arbeidet overfor denne gruppen 
styrkes. Herunder røykeforebyggende tiltak, seksualundervisning og ekstra oppfølging i 
forhold til vaksinasjon med mer. 

10.1 Finansieringsnøkkel for endringer

For 2013 vil en legge til grunn at oppdekning av de foreslåtte endringen vil fordele seg på 
følgende måte. I tillegg kommer videreføring av pågående prosjekt.

Refusjon for asylmottak
Ramme 1,5 mill.kr. som fordeles med 

• 0,3 mill.kr. tolketjenester – økning 0,07 mill.kr
• 0,4 mill.kr. barnevern - videreføring
• 0,33 mill.kr. helsesøster - økning 0,1 mill.kr.
• 0,33 mill.kr. skoleprosjekt intensivkurs (foreløpig begrenset til 2013 og 2014) -ny
• 0,14 mill.kr. administrasjon - videreføring

Flyktningtilskudd mindreårige flyktninger
Alle tilførte statlige tilskuddsmidler vil måtte gå til å dekke de løpende tjenestene til 
mindreårige flyktninger.

Nav Flyktning ordinære tilskuddsmidler
• 0,29 mill.kr. kultur frivilligeorganisasjoner - økning 0,01mill.kr.
• 0,315 mill.kr styrket bibliotektilbud - økning 0,025 mill.kr.
• 1,0 mill.kr. finansiering tolketjenesten - økning 0,087 mill.kr.
• 1,0  mill.kr. skoleprosjekt intensivkurs  (foreløpig begrenset til 2012 og 2013) - ny
• 0,375 mill.kr. Mottaksskoler Moltemyr/stinta – videreføring
• 0,5 mill.kr. Helseforebyggende - videreføring
• 0,5 mill.kr. Intro-program Arendal Voksenopplæring - videreføring
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VEDLEGG 1 – ORDFORKLARINGER

A

Arbeidstillatelse – Tillatelse til å ta arbeid i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer 
over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven. Når det gjelder EØS-
borgere, se Oppholdstillatelse.

Asyl – Fristed for personer som med rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, 
nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe. Asyl innebærer blant 
annet beskyttelse mot å bli sendt tilbake til området der vedkommende har grunn til å frykte 
forfølgelse. Asyl gir også visse rettigheter under oppholdet i asyllandet. Utlendinger som 
innvilges asyl i Norge, får status som flyktninger. 

Asylintervju – Så raskt som mulig etter ankomst til Norge, skal asylsøkeren intervjues. 
Søkeren må forklare grunnen til at han/hun søker asyl. Opplysningene som blir gitt i 
intervjuet danner grunnlag for asylsøknaden.

Asylsøker – Person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og 
anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort.   

Avslag – Vedtak som betyr at vilkårene for den tillatelsen en søker har søkt om ikke er 
oppfylt. Avslag som er fattet av norske utenriksstasjoner eller politiet kan påklages til UDI. 
Avslag som er fattet av UDI som førsteinnstans kan påklages til Utlendingsnemnda (UNE). 

B

Bortvisning – Vedtak om å nekte en utlending innreise til eller opphold i Norge. Vedtaket 
er ikke til hinder for senere innreise.  Bortvisning må ikke forveksles med utvisning eller 
uttransportering fra riket. 

Bosetting i kommunen – Flyktning, person med opphold på humanitært grunnlag eller 
person med kollektiv beskyttelse som flytter ut av statlig mottak og blir ordinær innbygger i 
en kommune. Begrepet omfatter også overføringsflyktninger og andre som ikke er innom 
statlige mottak. Personer som trenger offentlig hjelp må bosette seg i den kommunen som 
staten ved IMDI og kommunen (bosettingskommunen) blir enige om. 

Bosettingstillatelse – Tillatelse som kan gis etter tre år i Norge med gyldig oppholds- eller 
arbeidstillatelse som danner grunnlag for bosettingstillatelse. Tillatelsen er ikke 
tidsbegrenset. Tillatelsen gir rett til varig opphold og generell adgang til å ta arbeid i Norge. 
Den gir også utvidet vern mot bortvisning og utvisning. En bosettingstillatelse faller som 
hovedregel bort ved opphold i utlandet i mer enn to år. 

E

Enslig mindreårig – Asylsøker, flyktning eller person med opphold på humanitært 
grunnlag som er under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i 
Norge. 
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F

Familiegjenforening – Oppholds- eller arbeidstillatelse som innvilges til nære 
familiemedlemmer av norsk borger eller utenlandsk statsborger med lovlig opphold i 
Norge. Familiegjenforening gjelder i hovedsak ektefeller og barn under 18 år. 

Flyktning – I juridisk forstand omfatter begrepet ”flyktning” overføringsflyktninger og 
asylsøkere som har fått innvilget asyl.

Førsteinstans – Den instans som fatter første vedtak i en sak. I asylsaker er det alltid UDI. 
I endel  andre saker kan  politiet i Norge  eller norske utenriksstasjoner  treffe vedtak.

I

Innvandrer – En person født i utlandet og fast bosatt i Norge, med begge foreldre født i 
utlandet. 

Innvandrerbefolkning – Antall personer med innvandrerbakgrunn som bor i Norge. 

Integrering – Gjeldende prinsipp i norsk innvandringspolitikk som vanligvis betyr at 
innvandrere og flyktninger blir funksjonsdyktige deler av majoritetssamfunnet, men uten at 
de mister sin kulturelle eller etniske identitet. 

Integreringstilskudd – Kommuner som bosetter flyktninger mottar et tilskudd som brukes 
for integreringstiltak i kommunene. Tilskuddet fra staten er fordelt over fem år og blir 
forvaltet av IMDI. Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger får i et 
tilleggstilskudd for hvert barn. 

K

Klageinstans – Den instans som behandler klager på vedtak fattet av førsteinstans. Når 
politiet i Norge eller norske utenriksstasjoner avslår en søknad er UDI klageinnstansen.  
Når UDI avslår som førsteinstans, kan vedtaket påklages til Utlendingsnemnda (UNE). 

Kollektiv beskyttelse – Midlertidig oppholds- eller arbeidstillatelse kan innvilges personer 
i en massefluktsituasjon på kollektivt grunnlag, det vil si etter en gruppevurdering. 
Eventuelle asylsøknader kan stilles i bero i inntil tre år. Slik tillatelse danner ikke grunnlag 
for bosettingstillatelse de første fire årene. 

N

Nedstammingsprinsippet – Norsk statsborgerlovgivning bygger på 
nedstammingsprinsippet. Nedstammingsprinsippet betyr at en person får det samme 
statsborgerskapet som det foreldrene har. 

”Ny sjanse” – et forsøk med kvalifiseringsprogram overfor innvandrere som etter flere år i 
Norge ikke har fast tilknytning til arbeidsmarkedet og som er avhengige av sosialhjelp.
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O

Opphold på humanitært grunnlag – vanlig betegnelse på tillatelse som gis til en 
asylsøker som ikke fyller kravene til asyl, men som har en flyktningliknende bakgrunn. 
Kan også gis der andre sterke menneskelige hensyn taler for at en person bør få bli i landet. 

Oppholdstillatelse – Tillatelse til å oppholde seg i Norge utover tre måneder. En slik 
tillatelse gir ikke rett til arbeid, unntatt for EØS-borgere.

Overføringsflyktning – flyktninger som får komme til Norge etter et organisert uttak, 
vanligvis i samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Etter forslag fra 
Regjeringen fastsetter Stortinget hvert år en kvote for hvor mange overføringsflyktninger 
Norge kan ta i mot.

R

Rasisme – Begrunnelse og rettferdiggjøring av forskjellsbehandling av enkeltpersoner eller 
grupper med utgangspunkt i deres rase, hudfarge eller opprinnelse.  

Regionkontor – IMDI har seks regionkontorer som blant annet arbeider med mottak av 
asylsøkere og bosetting av dem som får bli i landet. Regionkontorene ligger i Narvik, 
Trondheim, Bergen, Kristiansand, Gjøvik og Oslo. 

Reisebevis – er et reisedokument som kan gis til personer som har eller får lovlig opphold i 
Norge. Reisebevis skal etter søknad gis til flyktning dersom ikke særlig grunner taler mot 
det. Se også Utlendingspass.

Repatriering – Innebærer at en flyktning reiser tilbake til hjemlandet frivillig. Ble også 
tidligere brukt i Norge om tilrettelegging av frivillig tilbakevending for personer med 
flyktningbakgrunn. Se også Tilbakevending.

S

Statlig mottak – Bosted for asylsøkere mens de venter på behandling av asylsøknaden. 
Etter vedtak blir de normalt boende enda en periode i statlige mottak før bosetting eller 
utreise. Beboere i statlige mottak får hjelp til det nødvendigste av mat og klær, og de har 
ulike plikter og tilbud. Mottakene holder nøktern standard og er fortrinnsvis basert på 
selvhushold. 

T

Tilbakevending – Brukes om personer med flyktningbakgrunn som vender tilbake til sine 
hjemland. Tilbakevending kan skje på eget initiativ eller være organisert av myndighetene. 
Den kan foregå med eller uten offentlig støtte og annen aktiv stimulans eller tilrettelegging. 
Se også Repatriering.

U
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Utlendingsloven og utlendingsforskriften – Utlendingslovens bestemmelser gir rammer 
for utlendingers adgang til Norge og deres opphold her. Utlendingsforskriften angir 
nærmere hvordan utlendingslovens regler skal håndheves. 

Utlendingspass – personer som har fått oppholdstillatelse eller arbeidstillatelse etter å ha 
søkt om asyl kan få utlendingspass. Familiegjenforente til disse kan også få utlendingspass 
selv om de ikke har fått  innvilget asyl. For personer som har fått innvilget asyl. Se også 
Reisebevis.

Utvisning – Vedtak som innebærer at en utlending må reise ut av landet og bare kan 
komme tilbake hvis spesielle vilkår er oppfylt. Se også Bortvisning.
Vedtak – En avgjørelse truffet av et offentlig forvaltningsorgan som er bestemmende for 
rettigheter og plikter til private personer.

V

Visum – Tillatelse til å reise inn i Schengen-området og Norge  og oppholde seg i området 
i inntil tre måneder.  Utenlandske borgere fra visumpliktige land som ønsker å reise til 
Norge eller til de øvrige Schengen-landene skal  søke og få innvilget visum før innreise til 
Schengen. Visum til hvert Schengen-land er tilstrekkelig for å kunne reise fritt i hele 
territorium i tre måneder og besøke ett eller flere land. Statsborgere fra visumfrie land  
trenger ikke visum for innreise til Schengen. 
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VEDLEGG 2 – TILSKUDDSORDNINGER

Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2011:
Integreringstilskudd Bosettingsår Sats

År-1 (2011) kr 150 000 (voksne)*
kr 130 000 (barn)*
kr 200 000 (enslige voksne)
kr 150 000 (enslige mindreårige) 

År-2 (2010) kr 150 000  
År-3 (2009) kr 131 500
År-4 (2008) kr  80 000 
År-5 (2007) kr  70 000

* Personer regnes som voksne det året de fyller 18 år
Skoletilskudd kr 10 500 
Barnehagetilskudd kr 20 700(engangstilskudd)
Eldretilskudd kr 138 700 (engangstilskudd)
Særskilt tilskudd for enslig 
mindreårig

kr 123 144

Tilskudd ved bosetting av personer med kjente funksjonshemminger
Tilskudd 1 kr 155 400 (engangstilskudd)
Tilskudd 2 Inntil kr 776 800 i inntil 5 år (bosatte etter 

01.01.2006)

Bakgrunn for opplæringsytelser knyttet til rett og plikt til 
norskopplæring:

Voksne innvandrere med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig 
oppholdstillatelse, har rett og/eller plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap. Dette gjelder personer som har fått varig oppholdstillatelse etter 1. 
september 2005. Rett og plikt til norskopplæring gjelder ikke for alle innvandrere. 
Fra 1.01. 2012 utvides timetallet fra 300 til 600 timer for personer som kommer inn i 
personkretsen etter denne datoen.

For å få varig oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap, må innvandrere gjennomføre 
hhv. 300 og 600 timer opplæring eller kunne dokumentere tilstrekkelig kunnskap i norsk 
(bl.a. bestått Norskprøve 2 eller 3, både skriftlig og muntlig) eller samisk. Det er 
kommunen som har ansvar for å tilrettelegge opplæringen. Kommunene er videre forpliktet 
til å gi ytterligere opplæring i inntil hhv. 2700 og 2400 timer hvis deltakeren har behov for 
det, jf § 18 i introduksjonsloven.

Personer som har fått varig oppholdstillatelse før 1. september 2005, må fra den 1. 
september 2010 selv betale for norskundervisningen. 
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Tilskuddsordninger norskopplæring (se www.imdi.no) 

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven
I 2011 består tilskuddet av et per capitatilskudd (persontilskudd), et resultattilskudd og et 

grunntilskudd. Det gis i tillegg tilskudd til norskopplæring for asylsøkere i mottak. I 
Arendal kommune er det Arendal voksenopplæring som søker Fylkesmannen om tilskudd.
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til at kommunene oppfyller sin plikt etter 
introduksjonsloven.

Persontilskudd (per capitatilskudd) 

Målgruppe 
Målgruppen er 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 første oppholds- og arbeidstillatelse etter 1. september 2005. 
Tildelingskriterier 
Kommunen vil motta et tilskudd per person i målgruppen for rett og plikt eller bare rett til 
opplæring som har fått oppholds- eller arbeidstillatelse etter 1. september 2005. Tilskuddet 
vil bli fordelt over fem år for de som kom inn i ordningen før 2010. For de som kommer inn 
i ordningen i 2010 eller seinere, vil tilskuddet bli utbetalt over tre år. 

2011 

Utbetaling over 5 år

2011 

Utbetaling over 3 år

2012 

Utbetaling over 5 år

2012 

Utbetaling over 3 år

Tilskotsår Låg sats Låg sats Låg sats Høg sats Låg sats Høg sats Låg sats Høg sats

År 1 9 000 24 400 11 300 28 800 9 000 24 400 11 700 30 300

År 2 13 200 34 200 19 200 50 600 13 200 34 200 19 800 52 000

År 3 11 100 30 000 11 700 31 900 11 100 30 000 12 000 32 800

År 4 3 500 9 400 3 500 9 400

År 5 3 500 9 400 3 500 9 400

Sum 40 300 107 400 42 200 111 300 40 300 107 400 43 500 115 100

Kilde: Barne-, likestillings og inkluderingsdept., Prop. 1 S 2011 – 2012, kap. 822: ”Opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar”

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.
Resultattilskudd

Tildelingskriterier 
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I 2012 vil tilskuddet være på 6500 kroner per beståtte muntlig og skriftlig del av 
Norskprøve 2 og 3. Dette innebærer at resultattilskuddet vil kunne variere fra kr 6500 til kr 
26000 per person, avhengig av hvor mange prøver den enkelte går opp til og består.

Norskopplæring for asylsøkere i mottak 
Vertskommuner for asylmottak har ansvar for å organisere opplæringen.

Målgruppe 
Målgruppen er asylsøkere over 16 år og som bor i ordinære mottak.. 
Følgende grupper er ikke omfattet av ordningen: 
• Asylsøkere som er omfattet av 48-timers-prosedyren 
• Asylsøkere over18 år som er omfattet av Dublin-prosedyren 
• Asylsøkere i transittmottak 
• Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsnemnda 
• Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet og som har fått nektet utsatt 
iverksetting, det vil si at de ikke har fått lov til å utsette utreisen fra landet. 

Asylsøkere kan få inntil 250 timer opplæring i norsk. Asylsøkere har ingen lovfestet rett og 
plikt til opplæring i norsk.

Det vil bli utbetalt tilskudd til kommunene per asylsøker i målgruppen. Tilskuddet for 2011 
er fastsatt til kr 17 500 per person.

Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger(tall fra 
2010)
Skal dekke kommunens gjennomsnittlige utgifter til helse, barnevern, tolk og 
administrasjon i forbindelse med drift av mottak i kommunen.
Grunnsats pr. kommune: 422 000 kr 
Sats pr. ordinære mottaksplass: 4 525 kr 
Sats pr. plass for enslige mindreårige: 11 960 kr 
Sats pr. forsterket plass: 110 000 kr 
Sats pr. plass i omsorgssenter: 29 515 kr
Vertskommuner for omsorgssentre mottar ikke grunntilskudd.
I tillegg gjelder egne satser for å dekke særlige høye barnevernutgifter knyttet til 
omsorgsovertakelser etter barnevernsloven kap. 4. 2010-satsene er:
Sats pr. måned, særtilskudd for medfølgende barn: 21 570 kroner 
Sats pr. måned, særtilskudd for enslige mindreårige asylsøkere: 10 785
Årsaken til differensieringen er at kommunene betaler halv egenandel ved 
omsorgsovertagelse av enslig mindreårige asylsøkere.

Tilskudd til alternativ mottaksplassering(tall fra 2010)
Midlertidig botilbud på lik linje med plass i det ordinære statlige mottaksapparatet.
Tilbudet gjelder fra det tidspunktet avtalen mellom UDI og kommunen spesifiserer og så 
lenge vedkommende har krav på mottaksplass.
Når det er inngått avtale om direktebosetting med en kommune utbetales et tilskudd på kr 
40 000. 
Fra og med fjerde måned etter inngått avtale og til og med måneden etter at den utløper, 
utbetaler UDI et månedlig tilskudd på kr 8 500 pr. person. Tilskuddet gis også for barn født 
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i kommunen i avtaleperioden. Forutsetningen er at avtalen utvides til også å omfatte 
barnet, samt at nødvendig dokumentasjon er framskaffet.

Barnehagetilbud for 4-5 åringer i asylmottak (UDI) (tall fra 2010)
Det gis et tilskudd på inntil kr 2 500 pr. mnd pr. barn (4-5 åringer). Tilskuddet gis til 1/2 
dags barnehagetilbud for barn av asylsøkere. Tilskuddet skal erstatte foreldrebetalingen.
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VEDLEGG 3: SAMARBEIDSPARTNERE

• Arendal voksenopplæring
• IMDI (Inkluderings- og mangfolds Direktoratet)
• UDI (Utlendingsdirektoratet)
• Barnevernet,
• PPT, Pedagogisk nettverk,
• Kulturnettverket,
• Innvandrer / frivillig/organisasjoner, (bl.a. Røde Kors)
• Biblioteket,
• Tjenestekontoret,
• Tolketjenesten
• Skoler / mottaksskoler
• Boligkontoret,
• Trygdekontoret,
• Politiet, Ligningskontoret,
• Folkeregister,
• Sykehusene,
• Helsenettverket / Psykiatrien,
• Økonominettverket,
• Lokalt næringsliv.


