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Bosetting av flyktninger i Tana kommune 2014-2016 

 

Vedlegg 

1 Bosetting av flyktinger i Tana kommune 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune ønsker ikke å påta seg forpliktelsene med å bosette flyktninger i 2014. Det 

bygges derfor ikke flyktningeboliger i 2013.  

 

 

Saksopplysninger 

Formannskapet vedtok i sak 46/2013: 

1. Tana kommune vedtar å bygge åtte leiligheter for fremtidig mottak av flyktninger innenfor 

en kostnadsramme på kr 15 mill. inkl mva. 

2. Rådmannen gis fullmakt til å iverksette anbudsprosessen umiddelbart, med forbehold om 

vedtak i kommunestyret i juni om bosetting av flyktninger. 

3. Leilighetene skal være innflyttingsklar høsten 2014. 

4. TKE står for bygging og utleie av boligene. 

5. Endring av vedtekten for TKE med hensyn til økning av lånerammen legges fram som egen 

sak. 

 

På bakgrunn av vedtaket har administrasjonen utarbeidet en prosjektskisse som vurderer 

utfordringer og muligheter i forhold til å bosette flyktninger i Tana kommune. I skissen kommer 

det fram at det ikke kan forventes en økonomisk gevinst for kommunen, men regnskapet skal 

kunne balansere hvis integreringen lykkes og flyktningene kommer i arbeid. Det er en del 



forutsetninger som ikke er tatt med: indirekte inntekter som rammetilskudd, skatteinntekter og 

omsetningsvekst; samt indirekte utgifter, for eksempel økt trykk på kommunale tjenester.  

Tana kommune har hatt en negativ befolkningsutvikling de senere årene. Det er lave fødselstall 

og prognosene viser en økning av andelen eldre. Det å bosette flyktninger kan bidra til en positiv 

befolkningsvekst ved antallet flyktninger, familiegjenforeninger og antallet ansatte som jobber i 

forhold til dette. Tana har gode erfaringer med å ta imot tilflyttere, det er mange mennesker fra 

forskjellige kulturer som har etablert seg i kommunen og de bidrar på en positiv måte i 

Tanasamfunnet. 

 

Det å bosette flyktninger er frivillig for kommunen. Det er mange flyktninger som må vente på 

mottakene på grunn av manglende kommunale plasser. Det å bosette flyktninger er derfor et 

solidarisk ansvar som alle kommuner må forplikte seg på å løse i fellesskap.  

 

For å gjøre et overslag på de frie inntektene, er personene i regneeksemplet lagt inn i KS’ 

prognosemodell (Stolp-modellen). Økningen i frie inntekter utgjør for disse personene utgjør ca 

466.000. Dette beløpet er ikke tatt med i regneeksemplet.  

 

Vurdering 

Tana kommune som samfunn og organisasjon vil være i stand til å bosette flyktninger, den 

største begrensende faktoren vil være tilgangen på boliger. Denne utfordringen må løses 

langsiktig slik at det stilles boliger tilgjengelig for 2-4 ”årskull” flyktninger. Boliger kan skaffes 

innenfor forsvarlige rammer så lenge husbanken bruker sine støtteordninger som forutsatt. 

Ansvaret for boligforvaltning ligger hos Tana kommunale eiendomsselskap. 

 

Utredningen viser at det ikke kan påregnes økonomisk gevinst gjennom å bosette flyktninger. 

Det er mange parametre som skaper usikkerhet begge veier, en av de viktigste er i hvilken grad 

de deltar i det ordinære arbeidslivet. Utredningen har ikke hatt som ambisjon å avdekke om 

næringslivet har muligheter for å ansette flere arbeidstakere, eller hvordan eventuell ny tilgang 

på arbeidskraft vil slå ut på sysselsettingen eller lønnsnivå. Det vil neppe være mulig å 

konkludere entydig på en hypotetisk situasjon som kanskje inntrer om mer enn ett år i fremtiden. 

 

Det er krevende å lage økonomiske oppstillinger basert på den informasjonen direktoratet kan gi 

i dag. Uten å vite kjønn, alder, familiær tilknytning, helsetilstand, kompetanse eller nasjonalitet 

vil vi ikke kunne utarbeide gode beregninger, man må derfor basere sine beregninger på 

nasjonale gjennomsnittsberegninger. 

 

Den økonomiske risikoen er til stede, kommunen kan både tjene eller tape millionbeløp. Dersom 

vi antar at vi oppnår samme grad av sysselsetting som de fleste kommuner oppnår, vil 

regnestykkene balansere. Dette er naturlig siden statens økonomiske virkemidler baseres på 

gjennomsnittsbetraktninger. Det innebærer at de økonomiske resultatene vil variere fra år til år, 

avhengig av når på året flyktningene kommer, og om bemanningen kan skaleres helt i takt med 

bosettingen.  

 

De sentrale myndighetene forventer at kommunene skal påta seg et humanitært og solidarisk 

ansvar, og direktoratet antyder at kommunene vil kunne bli pålagt å bosette flyktninger. Slike 

verdivalg må selvsagt gjøres politisk. 

 

Det er usikkerhet omkring økonomien rundt tiltaket, rådmannen kan derfor ikke entydig 

anbefale at kommunen bosetter flyktninger allerede til neste år. På den andre siden er ikke de 

økonomiske konsekvensene så dramatiske at man kategorisk fraråder tiltaket. De økonomiske 



virkemidlene er innrettet på en måte som gjør kommunen avhengig av å ta i mot nye flyktninger 

hvert år, i prinsippet sier man ja til bosetting av nye flyktninger hvert år. 

 

Dersom man skulle vektlegge det humanitære og solidariske i saken, ville det allikevel være 

forsvarlig å gjennomføre tiltakene på lang sikt. Det er ikke grunn til å anta at Tana er dårligere 

rustet til oppgaven enn andre kommuner, slik at man på sikt vil gå i økonomisk balanse. Andre 

gevinster som økt folketall, økt tilgjengelig arbeidskraft, økt mangfold etc etc vil kunne være vel 

så verdifulle for samfunnet som penger. Det er imidlertid en del forutsetninger som måtte være 

på plass, et eventuelt forslag til vedtak ville i så fall kunne være: 

 

1. Tana kommune forplikter seg til å ta imot 10-15 flyktninger hvert år i årene 2014, 2015 og 

2016. Antall flyktninger som bosettes hvert år er avhengig av tilgjengelige boliger.  

2. Tana kommune vedtar å bygge åtte leiligheter i 2013 for fremtidig mottak av flyktninger 

innenfor en kostnadsramme på kr 15 mill. inkl mva i regi av Tana kommunale 

eiendomsselskap. Leilighetene skal være innflyttingsklare høsten 2014.  Tana kommunale 

eiendomsselskap øker i tillegg tilgangen på boliger gjennom leie, nybygg og andre 

samarbeider med private og offentlige aktører. Dette innarbeides i Boligplan 2014-17 

(tidligere kalt boligsosial handlingsplan). Endring av vedtektene for TKE med hensyn til 

økning av lånerammen legges fram som egen sak. 

3. Rådmannen planlegger det kommunale tilbudet gjennom en prosjektgruppe der tillitsvalgte 

også er representert. Bemanningen skaleres etter tilflyttingen, og har en øvre begrensning 

beskrevet i utredningen ”Bosetting av flyktninger i Tana kommune”. Beslutning om 

bemanning gjøres som del av budsjettvedtaket for 2014. 

4. Det søkes om prosjektmidler fra IMDi for å kunne tilsette flyktningekonsulent fra august/ 

september 2013, hvis det ikke innvilges prosjektmidler tilsettes flyktningekonsulent på 

nyåret.  

 

Rådmannen er i tvil om hva som skal anbefales, men lander på at usikkerheten omkring 

økonomien i tiltaket trekker i retning av å ikke bosette flyktninger i 2014. I anbudskonkurransen 

om å bygge flyktningeboliger er det tatt forbehold:  

 

” Det vises til post 1.10 i anbudsgrunnlaget. Det tas forbehold om gyldig vedtak, 

godkjenning og finansiering av prosjektet i kommunestyret den 20. juni 2013.”  

 

Det vil dermed være mulig å avlyse konkurransen dersom kommunestyret lander på at man ikke 

ønsker å bosette flyktninger. Anbudsfristen er dagen før, den 19. juni. 

 

 

 



 

 

  

Norge har vedtatt å ta sin andel av et 

internasjonalt solidarisk ansvar. Bosetting 

av flyktninger er en permanent kommunal 

oppgave som må baseres på en langsiktig 

plan. Skal Tana kommune ta del i dette 

ansvaret og hva vil det innebære? 

Bosetting av 
flyktninger i 
Tana 
Kommune 
 

Hjelpetjenesten v/Jakob Lanto 
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1 BOSETTING AV FLYKTNINGER I TANA KOMMUNE 

Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. IMDi (Integrerings og 
mangfolds direktoratet) har ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune. Hvert år 
anmoder IMDi norske kommuner om å bosette et visst antall flyktninger som får 
oppholdstillatelse i Norge. For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og 
det er kommunene som vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette.  

Den 14.04.13 hadde Tana kommune et møte med IMDi. De anmodet Tana kommune om å 
bosette 10 flyktninger i 2014 og binde seg til en flerårig avtale fra 2014 - 2016. Grunnen til at et 
flerårig vedtak foretrekkes er å skape forutsigbarhet for både IMDi og Tana kommune. Dette 
med tanke på planlegging og tilrettelegging. Tana kommune vil også slippe å behandle saken 
politisk hvert år. 

Den 02.05.13 mottok Tana kommune brev; Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014 – 
2016 (se vedlegg 1). I dette brevet anmoder IMDi Tana kommune om å bosette minst 15 
flyktninger hvert år i 2014, 2015 og 2016. 

Det å bosette flyktninger må ses på som en solidarisk handling overfor storsamfunnet og en del 
av den humanistiske forpliktelsen Tana har for å gi mennesker som har behov et tilbud om 
bosetting. Samtidig er det lagt inn en del økonomiske insitamenter som gjør at kommunen kan 
få dekt vesentlige utgifter. Dersom kommunen lykkes godt med integrering kan de oppnås et 
positivt økonomisk resultat, men dette kan ikke være hovedmotivasjon for å vedta bosetting. 

Vadsø kommune har lang erfaring med bosetting av flyktninger, vi velger å bruke en del 
erfaringer de har gjort i denne prosjektskissen. 

Det har ikke vært tid til å gå i en dialog med alle involverte instanser i kommunen. Dette 
dokumentet er også en prosjektskisse som skal skissere muligheter og utfordringer. Ved et evt. 
positivt vedtak i kommunestyret må det settes i gang prosjekter for å forberede det 
kommunale tjenesteapparatet på å motta flyktninger, samt bestemme hvordan 
flyktningetjenesten skal organiseres. 

2 HVA INNEBÆRER DET FOR TANA KOMMUNE Å VEDTA OG BOSETTE 

FLYKTNINGER I KOMMUNEN 

Tana kommunes oppgave er å hjelpe flyktninger til å etablere en selvstendig tilværelse. Dette 

krever god planlegging, tilrettelegging, samordning, organisering og godt samarbeid mellom de 

ulike tjenestene i kommunen. Integrering av flyktninger innebærer blant annet å skaffe til veie 

bolig, forberede flyktningene på et aktivt arbeidsliv, motivere til utdanning, tilrettelegge for 

barnehage og skole, samt lære flykningene grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk 

samfunnsliv gjennom introduksjonsprogrammet. De ulike instansene og tjenestene i 



Bosetting av flyktninger i Tana Kommune 
 

Side 3 av 16 
 

kommunen må også ha kapasitet og evne til å samarbeide om å gi et helhetlig tilbud til 

flyktningene. 

Det vil være hensiktsmessig for flyktningene å bo ved Tana bru, hvor alle offentlige instanser er 

lokalisert. Flyktningene vil da uavhengig av bil/ førerkort kunne benytte seg av de offentlige 

tjenestene de har behov for. For flyktningbarna vil både barnehage, skole og fritidsaktiviteter 

være tilgjengelige ved å bo i sentrum.   

2.1 INTRODUKSJONSPROGRAMMET 

Kommunen forplikter seg til å gi tilbud om introduksjonsprogram når det vedtas å bosette 

flyktninger. Introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering av 

nyankomne flyktninger, viser til Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 

nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). (vedlegg 2) 

Bosatte flyktninger har plikt til å delta i programmet og det skal være på full tid. Deltakerne 
mottar introduksjonsstønad som skal sikre dem inntekt til å dekke boutgifter, samt utgifter til 
mat, klær og andre nødvendigheter. Instanser som må samarbeide tett om dette vil være blant 
annet NAV, hjelpetjenesten og voksenopplæringen.  

Programmet skal inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til 
yrkeslivet eller videre utdanning. Formålet er å styrke mulighet for deltakelse i yrkes- og 
samfunnslivet og bidra til økonomisk selvstendighet. Kommunen må i tillegg til å tilrettelegge 
for overnevnte; samordne ulike virkemidler i programmet, registrere opplysninger om 
deltakernes gjennomføring av programmet i Nasjonalt introduksjonsregister, utarbeide 
individuelle planer, utpeke en med hovedansvar for å tilrettelegge for ordningen og etablere en 
skriftlig samarbeidsavtale med Arbeids og velferdsetaten lokalt, etablere tverrfaglig team, gi 
hver deltaker en kontaktperson i kommunen og utarbeide internkontroll.   

2.1.1 Nav og hjelpetjenesten 

NAV Tana er organisert med minimumsløsningen. De er for tiden i en nedskjæringsperiode og 
har ledig en 50 % kommunal stilling.  

NAVs kvalifiseringsprogram er bygd opp på samme måte som introduksjonsmodellen; å 
kvalifisere mennesker til arbeidslivet. Hvis NAV får ansvaret for å følge opp flyktningene 
gjennom kvalifiseringsprogrammet / introduksjonsprogrammet vil de behøve ekstra ressurser i 
form av ekstra ansatt, mulig en 50 % stilling. 

Økonomisk må Nav påberegne økte utbetalinger. Gjennomsnittlig utbetalt sosialhjelp i 2011 er 
på kr 18 200 ifølge beregningsutvalgets sosialhjelpsundersøkelse. Viser til vedlegg 4 
Sluttrapport fra Beregningsutvalget tabell 5.1, s.27. Dette vil bli nærmere beskrevet under 
punkt 4 inntekter og utgifter.  

Ansvaret for introduksjonsprogrammet kan også organiseres under hjelpetjenesten med en 
egen flyktningetjeneste med konsulent og miljøarbeidere. Dette vil kreve ekstra ressurser til 
hjelpetjenesten i form av ansatte.  
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Viser til vedlegg 2 side 124 og vedlegg 5 Analyse fra Rambøll 2011 (småkommuner).  Her vil 
Tana kommune få nyttige anbefalinger og argumenter/ fallgruver og ankepunkter for hvordan 
det er hensiktsmessig å organisere en eventuell tjeneste for flyktninger. 

2.1.1.1 Erfaringer fra Vadsø 

Vadsø kommune har organisert tjeneste for flyktninger i NAV og de mener det er 

hensiktsmessig. Dette fordi at de som arbeider direkte med flyktningene også kontinuerlig kan 

saksbehandle. Dette effektiviserer arbeidet og er positivt både for flyktningene og kommunen. 

Integreringen går raskere og det blir mer lønnsomt for kommunen. Vadsø beskriver 

miljøarbeiderne som nøkkelpersoner i arbeidet med å integrere flyktninger og sier videre at 

dette ikke er stillinger det bør spares på. Jo flere ansatte dess lavere utgift for kommunen. 

2.1.2 Voksenopplæringen 

Tana kommune har voksenopplæring som består av en 100 % stilling, organisert under Seida 

Skole.  De vil måtte tilby opplæring i norsk og samfunnskunnskap til bosatte flyktninger i Tana. 

Dette vil innebære at voksenopplæringen må styrkes noe, trolig med en ekstra 100 % stilling. 

Tana kommune vil motta integreringstilskudd og tilskudd til opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap. Viser til vedlegg 2 punkt 8 rett til introduksjonsstønad og vedlegg 3 

sluttrapport fra beregningsutvalgets, punkt 8.1 og 8.1.3. Det er lønnsutgifter som er den største 

delen av den totale utgiften til voksenopplæringen, landsgjennomsnitt 58,9 %. 

2.2 BOLIG 
Boligkapasiteten i Tana kommune er presset og vil måtte økes for å kunne bosette flyktninger.  

TKE (Tana kommunale eiendomsselskap) ønsker å bygge boliger til dette formålet. De anser det 

som lavrisiko å eie bolig ved Tana bru da boligkapasiteten er dårlig. Husbanken tilbyr flere 

gunstige tilskuddsordninger og låneordninger til dette formålet, noe TKE vil benytte seg av. 

Kommunen kan motta inntil 40% tilskudd. Det kan også oppnås momsfritak.   

Det vil også være mulig for private aktører og eventuelle firmaer å bygge/leie boliger/leiligheter 

til dette formålet. 

Viser til vedlegg 5, formannskapsmøte 02.05.13 saksfremlegg; Bygging av flyktningeboliger. 
 

2.3 ARBEID 
Tana kommune har en arbeidsledighet på 3,5 % noe som er å anse som et lavt/middels 

gjennomsnitt på landsbasis.  

Befolkningsutviklingen i Tana har gått ned de siste årene. Tilflytting vil kunne gi kommunen 

vekst ved at kommunen får mulighet til å ansette flere medarbeidere, noe som vil øke 

kompetansen i kommunen. Kommunen vil få flere brukere/ kjøpere av ulike tjenester og varer 
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lokalt (helse, opplæring, næringstjenester, varer etc.), flere brukere av kommunal infrastruktur 

(skoler, barnehager, SFO, etc.) og voksenopplæringen vil utvikles i kvalitet og volum.  

Ved å bosette flyktningene ved Tana bru vil de ha større mulighet til å skaffe seg arbeid enn hvis 

de blir bosatt utenfor sentrum. Flyktningene vil, etter introduksjonsprogrammet, stille på lik 

linje med andre på arbeidsmarkedet. Det er derfor vesentlig at kommunen har et godt 

introduksjonsprogram, slik at de bosatte flyktningene er selvhjulpne etter programmet og 

kommer ut i arbeid og/ eller utdanning. De står fritt til å velge hvor de vil bo og hvor de vil 

arbeide/ ta utdanning.  

Tana har et godt utbygd næringsliv med tilgang til servicearbeidsplasser innenfor handel, bygg 

og anlegg, transport og småindustri. Der vil det være mulig å kunne tilby arbeidsplasser. 

Innenfor barnehage, skole, helse og omsorg vil det være behov for arbeidstakere. For å få til en 

god integrering må det etableres et godt samarbeid med kommunale og private virksomheter/ 

bedrifter i kommunen. NAV er en sentral aktør for å få dette til å lykkes. 

2.3.1 Erfaringer fra Vadsø 

Vadsø kommune kan informere om at det var store variasjoner mellom flyktningene etter endt 

introduksjonsprogram. I de tilfellene hvor miljøarbeiderne hadde fått arbeide målrettet og 

flyktningene var motiverte, var kostnadene for kommunen lave. I andre tilfeller arbeider de 

fremdeles med å motivere og kvalifisere til arbeid/ utdanning. På bakgrunn av dette er Vadsø 

kommune av den oppfatning at det er lavere kostnader ved å integrere barnefamilier enn 

enslige voksne.  

2.4 BARNEHAGE 
Det er tre barnehager lokalisert ved Tana Bru, hvorav to er samiske. Det vil si at Tana Bru 

barnehage vil måtte tildele plass til eventuelle flyktningebarn. 

Tana bru barnehage har pr. i dag full dekning, samtidig som alle barn som har krav på 

barnehageplass har fått tildelt plass. Barnetallet i kommunen er varierende og uforutsigbar, 

dette med tanke på tilflytting og fraflytting, samt fødselstall. De siste årene har barnetallet i 

kommunen gått ned, noe som tilsier at det vil være ledig kapasitet i barnehagen i framtiden. Fra 

høsten 2014 er det beregnet to ledige plasser på småbarnsavdelingen og 7 på stor avdelingen.  

Bosetting av flyktninger vil på bakgrunn av dette ikke skape de store endringene for 

barnehagen.  (Viser til sluttrapport fra beregningsutvalget punkt 6.3.2.9 figur 6.1 -   barnehage 

utgjør 4 % av utgiftsfordelingen i administrasjonsundersøkelsen.) 

2.5 SKOLE 
Elevtallet i Tana kommune har vært synkende de siste årene og skoleklassene har blitt mindre. 

Samlet elevtall på skolene i Tana har gått fra 414 skoleåret 97/ 98 til 349 skoleåret 07/ 08, 

videre til 300 i 12/ 13 og antatt 240 i 18/ 19.  
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Seida skole er aktuell skole for eventuelle flyktninger, da den er lokalisert nærmest Tana Bru og 

er en norsk skole. Seida skole vil ha kapasitet til å ta imot flere elever. Det vil bli utbetalt 

skoletilskudd pr. flyktning i skolealder. Det er antakelig behov for en 100 % ekstra lærerstilling 

ved skolen. 

Det vil være behov for ressurser til ekstratiltak til spesielt norsk og morsmål. (Viser til 

sluttrapport fra beregningsutvalget kap. 6.3.2.9 figur 6.1 - ekstratiltak i grunnskole utgjør 7,1 % 

av utgiftsfordelingen i administrasjonsundersøkelsen.) 

I de tilfellene hvor flyktningebarn er utagerende og/ eller behøver ekstra ressurser i skolen kan 

det søkes om særskilt tilskudd. Se kap. 4 inntekter og utgifter. 

2.5.1 Erfaringer fra Vadsø 

Flyktningebarn i skolepliktig alder begynner i klasse etter alder. De er har egen innføringsklasse 

hvor de samler flyktning elever til ekstra norskundervisning og morsmålsundervisning flere 

ganger i uken. 

2.6 HELSETJENESTEN 
Flyktninger med oppholdstillatelse har krav på fastlege. Tana kommune har leger med ledig 

kapasitet, jfr. Helfo (Helseøkonomiforvaltningen). 

Vadsø kommune har i perioder erfart stor pågang av flyktninger på legestasjonen. Dette har 

medført lange ventelister. 

Helsestasjonen i Tana består av to helsesøstre. Det antas å være kapasitet på helsestasjonen da 

barnetallet i kommunen har gått ned de siste årene.  

Beregningsutvalget har kommet fram til at det er noe høyere utgifter til helse enn forventet, 

helseutgifter pr. person på landsbasis i målgruppen over femårsperioden var 27 300 kroner i 

2011, se kap. 3.6 Sluttrapport Beregningsutvalget. 

2.7 DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN 
Den offentlige tannhelsetjenesten er lokalisert ved Tana bru og Seida, og de beskriver tjenesten 

som under mye press. Tana kommune er et knutepunkt i Finnmark og kommuner som Båtsfjord 

Berlevåg, Lebesby ønsker å benytte tannlege i Tana når deres hjemkommune i perioder er uten 

tannlege/ har lang venteliste.  

Tannhelsetjenesten i Tana sier ikke nei til akutte tilfeller, uavhengig av hjemkommune. Ofte må 

de likevel be brukere om å forsøke å få behandling hos private eller i Finland, Ivalo. Mange 

hytteeiere i Tana ønsker også tannbehandling i Tana, noe tannhelsetjenesten i Tana har vært 

nødt til å avvise når det ikke er akutt.  

Videre er tannhelsetjenesten i Tana med på et forskningsprosjekt som de prioriterer tid til.  
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Flyktninger med oppholdstillatelse stiller på lik linje med andre. De vil i tillegg ha behov for tolk, 

noe som gjør det mer tidkrevende å gi behandling.  

Når folketallet i kommunen øker, vil ventelistene bli lengre. Vadsø kommune har per i dag lange 

ventelister på tannhelsetjenesten, noe de tilskriver den høye andelen bosatte flyktninger i 

kommunen, samt asylmottak.   

Den offentlige Tannhelsetjenesten er administrert av fylkeskommunen som er klar over presset. 

2.8 HJELPETJENESTEN 
Hjelpetjenesten består av pedagogisk- psykologisk tjeneste, tjeneste for funksjonshemmede, 

barneverntjeneste og rus- og psykisk helsetjeneste hvor kommunepsykolog er organisert inn. 

2.8.1 Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) 

PPT Tana har per i dag to stillinger i tillegg til leder i 20 %. PPT arbeider tett med alle skolene og 

barnehagene i Tana, blant annet med samarbeid skole/ barnehage – hjem og barn med 

spesielle behov. Tjenesten er sakkyndig organ for å vurdere behov for spesialundervisning i 

barnehage og skole. PPT har også tatt på seg en del andre oppgaver som foreldrerådgivning, 

direkte klientarbeid, forskjellige utredninger. Det har medført at saksbehandlingstiden har økt. 

Det foreslås at stillingsressursen til PPT økes med en 100% stilling for å kunne møte de 

utfordringer det vil innebære å få flyktningbarn med ukjent bakgrunn og fremmedspråk 

integrert i skole og barnehage på en tilstrekkelig måte. Det kan gis betydelige tilskudd til 

personer med atferdsproblemer og funksjonshemmede, for at tilskuddene skal kunne utløses 

må dette være diagnostisert innen ett år etter bosettingsdato. PPT vil være sentral i forhold til 

diagnostisering. 

2.8.2 Tjeneste for funksjonshemmede 

Tjenesten rår over en stillingsressurs på 120%. Tjenesten vil kunne møte behovene for tiltak i 

forhold til flyktninger innenfor eksisterende budsjett. Konsulent for flyktninger 

2.8.3 Barneverntjenesten 

Barneverntjenesten i Tana består av tre 100 % stillinger i tillegg til leder i 20 %. 

Barneverntjenesten i Tana må være forberedt på økt press i perioder, og arbeide forebyggende 

i samarbeid med andre instanser i kommunen. Det er kapasitet i barneverntjenesten i Tana, 

nøkkelen er å jobbe proaktivt med forebyggende tiltak.  

Barneverntjenesten i Vadsø har erfart stor økning i antall barnevernsaker og 

omsorgsovertakelser blant flyktninger. Disse barnevernsakene har vært både tidkrevende m.h.t 

språk og kultur og svært omfattende i omfang. Pr. i dag er barneverntjenesten i Vadsø under 

press, dette kan skyldes at barnevernet har kommet for sent inn i sakene, det forebyggende 

arbeidet kunne ha vært bedre, miljøarbeiderne har ikke vært gode nok på å bevisstgjøre 

flyktningene på norsk barneoppdragelse og norske regler og krav.  
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2.8.4 Rus og psykisk helsetjenesten og kommunepsykolog 

Rus og psykisk helsetjeneste består av 200% psykiatrisk sykepleier, 70% ruskonsulent, 100% 

miljøterapeut, 60% utekontakt, 160% miljøarbeider.  

Tjenesten har kapasitet til å møte de økte behovene som kan forventes ved bosetting av 

flyktninger. Miljøarbeidertjenesten består i dag av 3 miljøarbeidere som arbeider dagtid som 

utekontakt. Det vil være økt miljøarbeiderbehov for å kunne møte de utfordringene det er å 

integrere flyktninger. Viser til erfaringer fra Vadsø, som beskriver miljøarbeiderstillingene som 

nøkkelstillinger for målrettet og god integrering. Det må vurderes om to miljøarbeiderstillinger 

knyttet til flyktninger etableres innenfor en egen flyktningetjeneste.  

Vadsø kommune har erfart at det er lite henvisninger av flyktninger til psykiatritjenesten de 

første årene. Dette kan skyldes at psykiske lidelser ennå er tabu i mange kulturer. Flyktningene 

hverken prater om psykiske lidelser eller ønsker hjelp. Dette er viktig at de som arbeider tett 

med flyktningene er bevisste på. 

Det finnes tilskudd til ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger 

med fysiske og/eller psykiske funksjonshemninger, personer med voldelig adferd og 

rusproblemer, alvorlige atferdsproblemer og lignende.  Se punkt 4 Inntekter og utgifter. 

2.8.5 Flyktningetjenesten lagt inn i hjelpetjenesten 

Hjelpetjenesten har god tverrfaglig kompetanse og vil kunne administrere en flyktningetjeneste 

på en god måte. Det vil være behov for en 100 % stilling flyktningekonsulent. Konsulentens 

oppgave blir å organisere tjenesten og sørge for at de formelle forholdene ivaretas, etablere 

samarbeid, rådgivning, behandling, samt en del praktisk oppfølging. Det vil også være behov for 

to 100% miljøarbeidere. 

Det er også mulig å etablere flyktningetjenesten innenfor NAV, organiseringen av 

flyktningetjenesten må vurderes grundigere i etterkant av et evt. positivt flyktningevedtak. 

2.9 NAV 
NAV Tana har i tillegg til de statlige ressursene 250% kommunale ressurser. Tana har valgt 

minimumsløsningen der rus- og psykisk helsetjeneste er holdt utenfor NAV. NAV vil ha en svært 

sentral rolle i forhold til å bosette flyktninger. Det vurderes at NAV har behov for å styrkes med 

en 50% stilling slik at NAV har 300% kommunale ressurser.  

Det må vurderes om flyktningetjenesten skal legges inn under NAV. Fordelene med dette er at 

NAV da får tilført økte ressurser til å kunne jobbe med integrering og klare å få flyktningene inn 

i faste jobber. Erfaringene fra andre kommuner er at en vellykket integrering i forhold til arbeid 

er det som gjør at kommunen kan ha et økonomisk overskudd i flyktningeregnskapet. Vadsø 

kommune har svært gode erfaringer med å ha flyktningetjenesten i NAV.  

I denne prosjektskissen er det imidlertid vanskelig å anbefale hvor flyktningetjenesten bør 

organiseres. Dette må det jobbes med i etterkant av et evt. positivt vedtak i kommunestyret om 
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å bosette flyktninger. I forhold til økonomi har det ikke noe å si for kommunen hvor 

flyktningetjenesten blir organisert, men på sikt vil det være helt avgjørende for kommunens 

inntjening at det blir en god og hensiktsmessig organisering. 

3 INNTEKTER OG UTGIFTER 

Inntekter kommunen vil få ved å bosette flyktninger vil primært være tilskudd, men det vil også 

ha en langsiktig innvirkning på kommunens økonomi i form av det befolkningsvekst medfører. 

Viser til vedlegg 4, sluttrapport fra beregningsutvalget som er sentral og som gir et så korrekt 

bilde som mulig av kommunens utgifter til bosetting av flyktninger. 

3.1 INNTEKTER TILSKUDD 
 

Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2013: 

Integreringstilskudd Bosettingsår Sats 

 

 

 

År-1 (2013) kr. 165 000 (voksen)* 

kr. 145 000 (barn)* 

kr. 215 000 (enslig voksen) 

kr. 165 000 (enslig mindreårig) 

År-2 (2012) kr. 166 800 

År-3 (2011) kr. 135 000 

År-4 (2010) kr. 80 000 

År-5 (2009) kr. 70 000 

Skoletilskudd kr. 11 400 

Barnehagetilskudd kr. 22 900 (engangstilskudd) 

Eldretilskudd kr. 147 600 (engangstilskudd) 

Særskilt tilskudd enslige mindreårige kr. 130 900 

Personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 1: kr. 165 100 (engangstilskudd)  

 

Tilskudd 2: Inntil kr. 825 700 i inntil 5 år 



Bosetting av flyktninger i Tana Kommune 
 

Side 10 av 16 
 

Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt 
bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg 
selv. Tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i 
bosettingsåret og de fire neste årene. 

 

Oversikt over norsktilskudd 

 

 

 

 

 

 

 Integreringstilskudd utgjør sammen med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag i stor 

grad det økonomiske grunnlaget for kommunenes bosettings- og integreringsarbeid. Dette er 

ordninger som har mer varig karakter, og hvor satser og enkelte elementer kan justeres. Hvert 

år ser et beregningsutvalg på kommunenes integreringsutgifter i forhold til de tilskuddene de 

får. 

Andre tilskudd er i større grad rettet inn mot satsningsområder og politiske prioriteringer som 
kan endres over tid ut fra skiftende behov. Dette er tilskudd hvor innrettingen av midlene kan 
variere fra år til år. 

IMDi forvalter følgende tilskudd til kommunene i 2013: 

- Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 
- Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 
- Bosetting av personer med alvorlig funksjonshemminger og adferdsvansker 
- Tilskudd til kommunale innvandrertiltak – utviklingsmidler til kommunene 
- Tilskudd til Jobbsjansen 
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Tilskudd til frivillig virksomhet; frivillige organisasjoner som kan bidra til å øke innvandreres 
deltakelse i samfunnet. Dette omfatter både innvandrerorganisasjoner og annen frivillig 
virksomhet. Det kan gis støtte både til drift og til tiltak og prosjekter. 

3.1.2 Introduksjonsstønad  

I tillegg til tilskuddene nevnt ovenfor vil hver voksen som deltar i introduksjonsprogrammet 
motta introduksjonsstønad som tilsvarer 2G. Introduksjonsstønaden er ment å dekke familiens 
boutgifter samt utgifter til mat, klær og andre nødvendigheter. 

3.2 UTGIFTER 
Tana kommunes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger vil være utgifter til 

administrasjon og sosial stønad, samt de stillingene som vedtas. Det er avgjørende for 

kommunen å arbeide målrettet og planmessig for at inntjening skal være mulig og/ eller at 

utgiftene ikke skal bli høyere enn nødvendig. 

3.2.1 Beregningsutvalget 

Beregningsutvalgets fulle navn er Beregningsutvalget for kartlegging av kommunale utgifter til 
bosetting og integrering av flyktninger. Utvalget kartlegger kommunenes gjennomsnittlige 
utgifter til bosetting og integrering av flyktninger og personer med opphold på humanitært 
grunnlag. Kartleggingen dekker perioden kommunene mottar integreringstilskudd og tilskudd til 
norskopplæring – det vil si året personene bosettes, samt de fire påfølgende årene. Formålet 
med kartleggingen er å se om faktiske utgifter til bosetting og integrering stemmer overens 
med hvor mye kommunene mottar i støtte fra staten. Siden det er vanskelig å hente ut 
nøyaktige regnskapstall for alle utgiftene, beregner utvalget hvor stor andel som går til å dekke 
behovene til personene som bosettes. Det beregnes en gjennomsnittsutgift pr person, slik at 
veldig mange kommuner vil i realiteten ha utgifter som er høyere eller lavere enn det 
kartleggingen viser. 

Funnene til Beregningsutvalget er en del av beslutningsgrunnlaget når neste års satser for 
tilskudd skal fastsettes. Kartleggingen foregår på våren, og endelig rapport legges frem rett over 
sommeren hvert år. 

Integreringstilskuddet skal dekke kommunenes utgifter til integreringstiltak og administrasjon 
av disse, samt utbetalinger av sosial stønad. For å kartlegge disse utgiftene gjennomføres tre 
ulike undersøkelser: 

 Administrasjonsundersøkelsen Figur 6.1 
 Sosialhjelpsundersøkelsen Figur 5.1 
 Introduksjonsstønadsundersøkelsen Fig 5.2 

Utgiftene som skal dekkes av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap kartlegges 
gjennom voksenopplæringsundersøkelsen, punkt 8. 
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Hovedresultater av kartleggingen for 2011: 

 Samlede utgifter til femårskullet i 2011 var 736 500 kroner.  
 Integreringstilskuddet i 2011 var på 581 500 kroner for voksne og 561 500 kroner for 

barn. 
 Gjennomsnittlig utgift per undervisningstime var på 1120 kroner når drift uten lokaler 

(utgiftsbegrep A) legges til grunn, og 1380 kroner når man benytter drift med lokaler 
(utgiftsbegrep B).  

Tallene viser altså at kommunenes estimerte utgifter var høyere enn tilskuddene fra staten. 

Siden tallene er basert på beregninger og dermed ikke er eksakte, er det imidlertid vanskelig å 

si noe sikkert om hvor stort gapet er. Dette vil også variere fra kommune til kommune. Det viser 

seg at det er lettere å integrere familier enn enslige. Det vil derfor være en fordel at kommunen 

får tildelt flyktningefamilier med barn. Tanasamfunnets holdninger og motivasjon til å integrere 

flyktninger vil være av vesentlig betydning. 

3.3 ET REGNEEKSMPEL PÅ ET TENKT TILFELLE 
 
Forholdet mellom utvalgskommunenes estimerte utgifter og 
integreringstilskuddet 
 
I kapittel 7 i beregningsutvalgets rapport (vedlegg 4) sammenlignes de totale utgiftene til målgruppen 
med integreringstilskuddets satser. Det gis også her en sammenligning mellom utvalgskommunenes 
utgifter til sosialhjelp og introduksjonsstønad mot landssnittet for alle kommunene som er med i 
sosialhjelpsundersøkelsen og introduksjonsstønadsundersøkelsen. 
 
Samlede utgifter til målgruppen av utbetalt sosialhjelp (77 100), utbetalt introduksjonsstønad (175 
000), utgifter til administrasjon (447 400) samt helseutgifter (27 300). Til sammen ble kommunenes 
utgifter dermed estimert til 726 800 kroner per flyktning over femårsperioden. 
 
Utvalgskommunenes utbetalinger til sosialhjelp og introduksjonsstønad var på henholdsvis 78 300 og 
160 500 kroner. Utvalgskommunenes samlede utgifter var dermed noe lavere enn landssnittet; 713 600 
mot 726 800 kroner. 
 
Utgifter til administrasjon av kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønad utgjorde til sammen 11 
300 kroner per flyktning over femårsperioden. Samlede utgifter til femårskullet i 2011 var dermed 738 
200 kroner. Det er dette beløpet som er lagt til grunn som resultat i Beregningsutvalgets kartlegging i 
2011. 
 
Integreringstilskuddet i 2011 var på 581 500 kroner for voksne og 561 500 kroner for barn. Fra 2011 
utløser barn som blir født inntil seks måneder etter at mor er bosatt i en kommune også 
integreringstilskudd. Kommunenes beregnede utgifter til de fem årskullene i 2011 var med andre ord 
høyere enn mottatt integreringstilskudd 

Tabell 7.1 Resultat av Beregningsutvalgets kartlegging 2011. Kroner8 
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 2011 
Administrasjonsundersøkelsen (ekskl. utgifter til kvalifiseringsprogram) 447 400 
Sosialhjelpsundersøkelsen 77 100 
Introduksjonsstønadsundersøkelsen 175 000 
Samlede utgifter 699 500 
  
Utgifter til helsetjenester 27 300 
Samlede utgifter inkl. utgifter til helsetjenester 726 800 
  
Utgifter til kvalifiseringsprogram inkl. kvalifiseringsstønad 11 300 
Samlede utgifter inkl. kvalifiseringsprogram 738 200 
 

Tabellen viser utgifter pr person i målgruppen over femårsperioden. For første året vil de kommunale 

utgiftene vanligvis være høyere fordi det tar tid å få satt inn introduksjonsstønaden, noe som fører til 

høyere sosialutgifter. Men for å kunne anslå kommunale utgifter pr år kan kr 738 200 deles på fem, noe 

som da tilsier en utgift på kr 147 640 pr flyktning. 

Introduksjonsstønaden er en statlig ytelse som kommunen administrerer. Stønaden tilsvarer to ganger 

folketrygdens grunnbeløp, noe som tilsvarer kr 158 432 pr 01.05.2011. Dette beløpet skal dekke 

boutgifter, mat, klær og andre husholdningsutgifter. Det må påregnes at de som mottar 

introduksjonsstønad kan ha behov for sosial stønad i tillegg.  

Vi har gjort et forsøk på å vise et regneeksempel på et tenkt scenario med bosetting av 15 personer. Det 

er vanskelig å gi et presist eksempel da vi ikke vet forutsetningene på forhånd.  

   Inntekter 
  Beregnet ut fra 15 personer, 8 voksne og 7 barn,  

 hvorav to i barnehage og 5 i skolealder. To av de voksne er enslige. 

   Integreringstilskudd voksen kr 990 000,00 

 Integreringstilskudd barn kr 1 015 000,00 

 Integreringstilskudd enslig voksen kr 430 000,00 

 Skoletilskudd kr 57 000,00 

 Barnehagetilskudd kr 45 800,00 

 En voksen atferdsproblemer, tilskudd 1 kr 165 100,00 

 Et barn atferdsproblemer, tilskudd 2 kr 825 700,00 

 Norsktilskudd voksne, grunntilskudd kr 540 000,00 

 Norsktilskudd, persontilskudd kr 251 200,00 

 Inntekter kr 4 319 800,00 
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Utgifter til lønn beregnet ut fra gjennomsnitt på kr 550000 pr år, inkl. sosiale utgifter: 

      Stillinger Kostnad 
    NAV 50% kr 275 000,00 
    Voksenopplæring 100% kr 550 000,00 
    PPT 100% kr 550 000,00 
    Skole 100% kr 550 000,00 
    Flyktningekonsulent 100% kr 550 000,00 
    Miljøarbeidere 200% kr 1 100 000,00 
    Lønnsutgifter samlet kr 3 575 000,00 
     

Utgifter for 15 flyktninger pr år, jfr tabell 7.1, utgjør kr 2 214 600 

I forhold til tabellen for lønnsutgifter tas stillingene NAV, PPT og miljøarbeidere med, da stillingene 

flyktningekonsulent, voksenopplæring og skole kommer inn under utgifter knyttet til 

administrasjonsundersøkelsen. Utgifter til lønn utgjør da kr 1 925 000. 

Samlet utgift pr år for 15 flyktninger anslås da til kr 4 139 600. Sett i relasjon til inntektene vil netto 

inntekt utgjøre kr 180 200. 

Det at kommunen mottar økte tilskudd på grunn av befolkningsvekst, at det ansettes folk som betaler 

skatt og bidrar til positiv befolkningsvekst, det at flyktningene betaler skatt og kjøper varer og tjenester i 

kommunen, gjør at samfunnsregnskapet vil kunne vise en positiv balanse. 

Det må presiseres at regneeksemplet er basert på usikre forutsetninger, men det kan gi et bilde av at 

flyktningeregnskapet kan balansere. Usikkerhetsmomentene er bl.a. om det er familier eller enslige som 

bosettes, hvilken bakgrunn de har, motivasjon for å bli selvberget. Tanas innsats for å integrere 

flyktninger vil bidra til et positivt resultat. Bedrifter, både private og offentlige, må være villige til å ta inn 

flyktninger slik at de lærer språket raskt og får nødvendig arbeidstrening. 

 

4 AVSLUTNING 

Bosetting av flyktninger krever god og langsiktig planlegging. Det vil være kontinuerlige utfordringer som 

kommunen må håndtere på en hensiktsmessig måte. Hvis Tana kommune vedtar å bosette 15 

flyktninger årlig, i tre år framover, vil kommunen være beriket med totalt 45 nye innbyggere i 2016, i 

tillegg kommer et ukjent antall familiegjenforeninger. Flyktningene vil etter endt introduksjonsprogram 

stå fritt til å velge hva de vil foreta seg videre og om de vil etablere seg permanent i kommunen. Dette 

vil avhenge av hvor dyktig vi har vært til å ta imot flyktningene og hvor godt integrert de er i 

Tanasamfunnet.  

Kommunen vil kunne ansette fagpersoner i seks stillinger, totalt 6,5 årsverk, noe som vil gi 

arbeidsplasser til flere som ønsker å bo i Tana. Det vil på mange måter skape vekst i kommunen, noe 

som vil gagne alle innbyggere i Tana.  
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Økonomisk viser beregningsutvalgets rapport at utgiftene med å bosette flyktninger er estimert til å 

være høyere enn tilskuddene fra staten. Disse tallene er et gjennomsnitt for landet. Tana kommune vil 

selv kunne påvirke tallene i positiv eller negativ retning, ettersom hvor dyktig vi er på integrering. 

Denne rapporten har på mange måter et ensidig perspektiv på økonomi og ressurser og tar i liten grad 

for seg de sosiale aspektene ved å bosette flyktninger i Tana kommune.  Tana er en liten kommune med 

små forhold. Integrering av flyktninger handler om mer enn kapasitet i de offentlige tjenestene og om 

sammenhengen mellom tilskudd og utgifter.  

En økning på 45 personer vil si at disse trenger å kjøpe tjenester fra næringslivet i Tana, de vil bli brukere 

av tilbudene i Tana, denne gevinsten er ikke tatt med i de økonomiske beregningene i denne 

prosjektskissen. 

5 VEDLEGG OG AKTUELLE LINKER 

Vedlegg 1; Brev fra IMDi; Anmodning om bosetting av flyktninger, datert 26.04.2013. 

Vedlegg 2; Rundskriv Q-20/2012 Introduksjonsloven. 

Vedlegg 3; Rambøll Rapport "Analyse av resultatoppnåelse i introduksjonsordningen" (pdf) 

Vedlegg 4; Sluttrapport fra Beregningsutvalget september 2012 

http://www.imdi.no/Documents/Rapporter/Beregningsutvalgets_rapport_2012.pdf 

Vedlegg 5; Formannskapets sak 2013/902-2 Bygging av flyktningeboliger. 

Vedlegg 6; Tana kommune – IMDi Nord 17.04.2013 Power Point presentasjon. 

 

Aktuelle linker: 
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