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Bosetting av flyktninger  

 

 

 

Rådmannens forslag til vedtak 

Tana kommune vil fortsette å bosette minst 15 flyktninger per år, og stiller krav til Imdi om 

dette. Dersom det ikke lykkes må tilflyttertjenesten reduseres. 

 

For å lette på boligsituasjonen og for å gjøre flere praksisplasser tilgjengelig skal de som flytter 

ut av gjennomgangsboligene tilbys hjelp til å finne bolig, også utenfor sentrumsområdet. TKE 

skal kunne vurdere praktisk og økonomisk samarbeid med private aktører for å skaffe 

tilstrekkelig antall boliger. 

 

Det innføres et stimuleringstilskudd for praksisplasser til bedriftene etter modell av Ung-jobb.  

 

Rådmannen har fullmakt til å organisere tjenesten innenfor de eksisterende rammene. 

 

 

 

Saksopplysninger 

Kommunestyret vedtok i møte 20.06.13, PS 35/2013, å bosette inntil 15 flyktninger hvert år i 

årene 2014, 2015, 2016. Det ble også besluttet å bygge 8 flyktningeboliger i 4 bygg, jfr. PS 

36/2013. 

Boligene ble ferdigstilt høsten 2014 og Tana tok imot 15 flyktninger senhøsten 2014. Hele 

gruppen besto av enslige menn / kvinner fra Eritrea. De flyttet inn i de nybygde boligene i 

bofellesskap, to i hver leilighet. I 2015 ble det bosatt 15 flyktninger, i denne gruppen var det 

eritreere, 4 fra Sudan og en familie fra Syria som kom som kvoteflyktninger. I 2016 er det bosatt 

16 flyktninger, ett par uten barn og to familier, alle kvoteflyktninger fra Syria. Tana har dermed 

oppfylt anmodningen fra IMDi om bosetting. Det har også vært familiegjenforening slik at det 

totale antallet flyktninger Tana har mottatt er 48 i løpet av treårsperioden.  



I vedtaket fra kommunestyret, PS 35/2013, ble det besluttet å planlegge det kommunale tilbudet 

gjennom prosjektorganisering. Rådmannen opprettet en bredt sammensatt prosjektgruppe hvor 

avdelingsleder ved hjelpetjenesten ble gitt oppgaven som prosjektleder. Tilflyttertjenesten har 

fram til nå vært organisert som et prosjekt, ved et evt. politisk vedtak om videre bosetting er det 

behov for en fast organisering. 

Imdi har i sitt brev, datert 10.10.16 anmodet Tana kommune å redusere antall om å bosette 

flyktninger fra 15 til 10  for året 2017 

 

"Anmodning om bosetting av flyktninger 2017    

Norske kommuner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og 

kvalifisering av flyktninger, og oppgavene er store også i 2017.  

I 2017 vil det være behov for å bosette 13 000 flyktninger i norske kommuner, hvorav 1 

100 er enslige mindreårige under 18 år. Om lag 40% av de enslige mindreårige er under 

15 år. Bosettingsbehovet er lavere enn tidligere plantall fra IMDi. Færre asylsøkere til 

Norge og færre som innvilges opphold er hovedårsakene til at behovet har gått ned.   

Så langt har kommunene vedtatt å bosette i underkant av 10 000 flyktninger neste år. 

Dermed kreves det fortsatt flere plasser i noen kommuner for å dekke bosettingsbehovet.  

Integrerings- og mangfolds direktoratet (IMDi) anmoder Deatnu-Tana kommune om å 

bosette 10 flyktninger i 2017." 

 

Kommunestyret vedtok 2014 å bosette inntil 15 tilflyttere over tre år, perioden 2014-2016. Fra 

Tana begynte å ta imot flyktninger, høsten 2014, har tjenestetilbudet hatt prosjektorganisering. 

Dette har fungert greit og har vært nyttig for å gjøre erfaringer for hvordan tjenestetilbudet bør 

organiseres. I prosjektorganiseringen er det spesielt tre tjenesteområder som har vært involvert: 

voksenopplæringen som for tiden har tre pedagoger pluss rektor Tanabru skole knyttet til 

tilbudet til tilflytterne. NAV har tilsatt tilflytterkonsulenten og hjelpetjenesten har 

prosjektledelse, samt en miljøterapeut knyttet til tilflyttertjenesten. Tanabru skole har også en 

pedagog tilsatt som spesielt skal følge opp flyktningbarna i grunnskolealder. 

Prosjektorganiseringen har vært hensiktsmessig i tilflyttertjenestens oppbyggingsfase, men nå 

som Tana har bosatt i tre år er det behov for å få en fast organisering av tilflyttertjenesten, 

forutsatt at kommunen vedtar videre bosetting fra år 2017. 

 

Vurdering 

 

Vesentlige erfaringer og utfordringer 

 

1. NAV og arbeid 

 

Språk/arbeidspraksis er et sentralt tiltak for at introduksjonsdeltakerne skal bli kjent med 

lokalsamfunnet, tilegne seg språkkunnskaper så vel som utvikle ferdigheter som trengs i 

arbeidslivet. Både private og offentlige virksomheter har tatt godt imot introduksjonsdeltakerne. 

Det er ressurskrevende for arbeidsplassene å ta imot tilflyttere, og deres velvilje, innsats og 

positivitet er uvurderlig. Flere arbeidspraksisplasser har ført til lønnet arbeid/sommerjobb for 

flyktninger. Samtidig ser vi behov for flere arbeidspraksisplasser, og det er nødvendig med 

tettere oppfølging for å styrke utbyttet. Det er ønskelig at kommunen, som en av de viktigste 

arbeidsplassene i kommunen, forplikter seg ytterligere i å tilby nødvendig arbeidstrening for 

flyktningene.  

 

Introduksjonsprogrammet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige 

grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år.    



Introduksjonsprogrammet forvaltes av tilflyttertjenesten i Tana kommune. Erfaringen hittil viser 

at en del av deltakerne ikke har klart å følge normal progresjon og vil ha behov for mer enn to år 

i introduksjonsprogrammet eller andre ekstra tiltak for å nå tilfredsstillende nivå i norsk. 

 

 

I dag er de fleste introduksjonsdeltakerne ute i arbeids-/ språkpraksis men det er behov for flere 

og mer varierte plasser. Videre er det behov for tettere oppfølging. Det er ønskelig at Tana 

kommune, som en stor arbeidsgiver i kommunen, tar ytterligere flere inn. Nå er det opp til 

velviljen til hver enkelt ledere/avdeling, ønskelig at det blir litt mer formaliserte rammer. Det er 

også behov for å forbedre tilretteleggingen og oppfølgingen for å utnytte læringspotensialet.  

 

Kommunen tilrettelegger arbeidstrening og –praksis til mange grupper (blant annet til studenter 

innen helse- og omsorg, lærlinger, Losa-elever, personer i NAV-tiltak osv.) Aktivitetsplikten 

skal også iverksettes og det betyr ytterligere behov for kommunale og private tilrettelagte 

arbeidsplasser. Det er begrenset antall hvor mange elever, studenter og andre personer i 

forskjellige praksis en virksomhet har mulighet å ha inn samtidig. I tillegg hindrer manglende 

tilgang til politiattest kommunen å tilby nødvendig arbeidstrening /-praksis blant annen innen 

barnehagene og tjenester innen psykisk utviklingshemmede. 

 

Utfordringer vil være, foruten boligsituasjonen generelt i kommunen, et begrenset 

arbeidsmarked isolert sett i kommunen.   

 

Vi ser også at det vil være et behov for arbeidskraft i yrker som nødvendigvis ikke trenger 

lengere studier/høyere utdanning.   

 

I perioden for introduksjonsprogrammet vil det være behov for arbeidsplasser som kan ta imot 

deltakere i arbeids/språkpraksis.  Med et begrenset arbeidsmarked i nærområdet vil det være 

utfordrende å få dette til.  Dette også fordi kollektiv transport ikke er tilrettelagt og dermed er 

flyktningene avhengig av førerkort og økonomi til å skaffe seg bil og drifte denne. 

 

En utfordring til som kommunen står overfor vil være å få til et todelt løp for flyktningene.  Det 

ene løpet er et løp som fører kjappere ut i arbeid – altså et yrkesrettet løp der utdanning skjer 

gjennom arbeidspraksis og relativt korte kurs.  Det andre løpet vil være et utdanningsløp med 

kvalifisering som basis.  Dette løpet vil være lengere, samtidig vil finansieringen kunne penses 

over på ulike låne- og stipendordninger slik øvrig befolkning i utdanningsløp må benyttes seg 

av. 

 

2. Utdanning og opplæring for voksne 

 

Tana kommune har voksenopplæring som består av tre 100% stilling, inkludert 10% stilling til 

administrative oppgaver. Tjenesten er organisert under Tanabru skole. Tanabru skole har i 

tillegg avsatt 20% administrasjonstid til voksenopplæring.  I tillegg er det to årsverk til 

enkeltvedtak til fremmedspråklige med særskilte behov fra høsten 2016, som IMDi har gitt 

tilskudd til. 

 

Deltakerne ved Voksenopplæringa i Tana har svært ulik bakgrunn, fra analfabeter til deltagere 

med universitet – og høgskoleutdanning. Dette betyr at undervisning må tilrettelegges på ulike 

nivåer, fra nybegynnere under A1 til de som er på B1-nivå.  

 

 Spor 1 (deltakere med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet)  



 Spor 2 (deltakere med en del skolegang fra hjemlandet)  

 Spor 3 (deltakere som har god allmennutdanning fra hjemlandet)  

 

Antall fremmedspråklige deltakere varierer i antall gjennom skoleåret. Per d.d. er det 44 deltakere 

 som inkluderer alle som har rett og plikt til særskilt norskopplæring. 

 

Utfordringer  

 

Det er knapphet/mangel på kompetente morsmålslærere og tospråklige lærere i grunnskolen. I 

tillegg er det for lite ressurser/for få lærere til å gi undervisning innenfor alle nivå i 

voksenopplæringa. 

 

Mange av de voksne tilflytterne har mangelfull skolegang fra hjemlandet. Dette betyr at denne 

gruppa kan ha behov for 4-6 år skoletilbud med norsk/samfunnskunnskap og eventuell 

grunnskole opplæring.  

 

Voksne analfabeter vil ha behov for et omfattende skoletilbud for å lære å lese og skrive på 

norsk. Dette er ressursmessig utfordrende.  

 

Organisering av 50 timer samfunnskunnskap på et språk som flyktningen forstår kan være en 

stor utfordring. Tilgangen på morsmålslærere er begrenset, og denne tjenesten må kjøpes på 

elevenes eget språk.  

Voksenopplæringa holder til i Kunnskapens hus i dag og her er kapasiteten sprengt med de 

tidsrammene som virksomheten opererer under i dag. Det er ønsker om større og flere 

undervisningsrom, mens garderobe og toalettforhold må utvides. De ansatte ønsker videre bedre 

arbeidsrom og kontor for lærerne. I tillegg bør det være større pauserom/kantine hvor deltakerne 

kan spise.  

 

Som svar på utfordringene mht lokaler, er det planlagt en ombygging på Kunnskapens hus, den 

kan sannsynligvis realiseres første halvår 2017. Ombyggingen vil gi tilfredsstillende forhold for 

det antallet personer som nå bruker lokalene. Dersom tidsrammene for bruken av lokalene kan 

endres noe, vil dette også kunne øke kapasiteten. 

 

Plan for ombygging:  

 

- Garderobe/Toalett: 

Det bygges 4 nye toalett, slik at det vil være 2 toalett for ansatte, 4 toalett for brukerne og 

1 handicaptoalett. 

I tillegg settes det opp 32 Z-garderobeskap 

 

- Studiesenteret: 

Flyttes til det arealet som Digforsk benyttet. Her lages det et stort studio (29) og ett 

kontor (28). Eksisterende kontor(26) på arealet er omdisponert til et mindre studio. 

Det vil også settes opp møtebord på fellesarealet (27) til Studiesenteret som kan benyttes 

som møterom. 

 

- Arbeidsrom for voksenopplæringen: 

To grupperom (19B og 20)  slåes sammen til ett arbeidsrom 

I tillegg disponerer de ett arbeidsrom (18) 

 

- Klasserom: 

Det vil nå være 5 klasserom 



rom 03 = 27,2 m2 rom 19 = 51,2 m2 rom22 = 22m2 

rom23 = 24,5m2 rom24 = 34,7m2 

 

Kontorer til tilflyttertjenesten 

Tilflyttertjenesten vil disponere 2 kontorer (rom 21 og rom 25) 

 

Når det gjelder spiseromskapasitet så er det fult mulig å benytte seg av Galleri Martin med 

kjøkken og det kan etableres som ett tiltak for tilflyttertjenesten å ha kantinedrift for de øvrige 

ansatte på rådhuset og miljøbygget. 

 

Det er kalkulert med kostnad på ca kr 700 000 til ombyggingen. Det er utarbeidet et 

investeringstiltak til formålet i investeringsbudsjettet.  

 

3. Bolig og bosetting 

Den generelle boligsituasjonen i Tana anses å være god, men det er mange som har problemer 

med å komme inn på boligmarkedet. Det synes å være mangel på utleieboliger både i det 

offentlige og private markedet i Tanabru, Seida og Skiippagurra. Utenom nevnte områder er det 

tilgang på utleieenheter, men etterspørselen etter enheter er ikke like stor her. 

 

Det er hensiktsmessig for flyktningene å bo ved Tana bru i introduksjonsperioden, hvor alle 

offentlige instanser er lokalisert. Flyktningene er da ikke avhengig av bil/ førerkort for å kunne 

benytte seg av de offentlige tjenestene de har behov for. For flyktningbarna er både barnehage, 

skole og fritidsaktiviteter tilgjengelige ved å bo i sentrum.   

Det er et begrenset tilfang av boliger i sentrumsområdet. For å kunne bosette nye flyktninger 

hvert år må botiden i flyktningeboligene begrenses til inntil to år. Etter introduksjonsperioden 

kan flyktningene bosette seg der de ønsker. Det må jobbes for å kunne tilby boliger, private og 

kommunale, utenfor sentrumsområdet til flyktninger som er ferdige med 

introduksjonsprogrammet. 

 

Som grunnlag for rulleringen av Boligsosialplan for Tana kommune 2014-2017 er det utført en 

kartlegging av boligbehovet for vanskeligstilte på boligmarkedet. Kartleggingen er gjennomført 

ved at representanter for hjelpetjenesten og pleie- og omsorgssektoren har besvart et 

kartleggingsskjema. Kartleggingen viste at det fortsatt er utfordringer innenfor boligpolitikken 

både innenfor rus, psykiatri, PU, barnevern m.v. Det er fortsatt behov for økt satsing på 

boligpolitikken. 

 

Utfordringer 

 

Det er bosatt per d.d.48 flyktninger i Tana, tallet inkluderer også familiegjenforening og 

barnefødsler. Det bor ca 40-45 personer i kommunale boliger, resten i private alternativer. 

 

Av de opprinnelige boalternativer for bosettinger av flyktninger, har det vært behov for å frigi 

annen kommunal boligmasse med 8-10 boligenheter underveis. Dette legger press på andre 

grupperinger ift. boligplanen. Vi har fått færre boenheter å tilby gruppene eldre, kommunalt 

ansatte, rusmisbrukere etc. Disse brukergruppene må derfor i større grad enn tidligere ut i det 

private boligmarkedet. Boligproblematikken oppleves som svært anstrengt for tiden.  

 

Om det skal bygges flere boliger i Tana for hovedmål 9 i boligplanen, økes den økonomiske 

risikoen for TKE. Dette vil igjen bety færre muligheter for å nå målsettinger med tanke på 

bygging av boliger under andre hovedmål hvor foretaket inngår. Nybygging av boliger tærer 

direkte på muligheter for løpende vedlikehold av eksisterende boligmasse jfr. hovedmål 8. 

 



Det er kostbart for kommunen å bosette enslige tilflyttere som har behov for egen leilighet, 

siden vi har få slike boenheter. Det er vanskelig å få bosatt familier, siden det ikke er mange 

familier i mottak. En vedvarende utfordring er å bruke få m² per beboer, siden byggekostnadene 

er så høye som de er. 

 

Det er et begrenset privat marked for utleie, og det er liten interesse til stede i det private 

markedet for å bosette denne gruppen. Etterspørselen av boliger i Tanabru/sentrum er allerede 

stor. Et alternativ her er å kjøpe opp eller leie eiendommer utenfor sentrumsområdet for å få tak 

i billigere boenheter. Et annet alternativ er å søke offentlig-privat-samarbeid. Alle alternativene 

betyr at det må settes av økte rammer til boligformål. 

 

Dersom kommunen ikke klarer å bruke «tilflytterleilighetene» som gjennomgangsboliger, vil det 

være helt nødvendig å bruke ca 10-15 millioner årlig for å dekke boligbehovet for nye tilflyttere. 

I realiteten må vi bygge nytt for hvert årlige kull med flyktninger, dersom kommunale boliger 

ikke kan brukes som gjennomgangsboliger. Erfaringer så langt viser at vi må forvente at få 

klarer eller ønsker å etablere seg i private eide eller leide boliger.  

 

Arbeidskapasitet for prosjektplanlegger er også begrenset.  TKE rår over planleggings-/ 

prosjekteringsressurs som gir ett større byggeprosjekt årlig. Det er også begrensninger på de 

økonomiske rammene med tanke på årlige låneopptak framover. TKE har alltid «tidsnød» med 

bygging av boliger. Dersom kommunen går inn i en ny avtaleperiode med IMDI, så må TKE 

vite om dette halvannet i forveien hvis de skal ha en god mulighet å få realisert boliger.  

 

Kommunen har så langt ingen erfaring med «utflytterraten» for flyktningeboliger. Dette vil vi få 

i løpet av primo 2017, TKE har varslet de som har bodd lengst om at de må skaffe seg boliger på 

ordinær måte. Dersom det er mange som ikke kan ta del i det ordinære boligmarkedet, er 

kommunen i knipe med tanke på bosetting av flere års-kull framover. 

 

En videreføring av vedtaket om bosetting av flyktninger vil utløse en eller flere av følgende 

konsekvenser for boligsituasjonen: 

 

 Kommunen må vurdere offentlig-privat-samarbeid med tanke på bosetting av flyktninger 

etter endt introduksjonsperiode. 

 Kommunen må sette av økte rammer med tanke på kostnader for bosetting i form av 

o Tilskudd til private utleiere  

o Bygge nye boliger, hvis bosetting fortsatt kun er aktuelt sentralt i Tana bru 

o Kjøpe eller leie boliger utenfor Tana bru (i distriktene) for bosetting etter 

introduksjonsprogrammet 

 Kommunen må legge til rette for introduksjonstilbud utenom sentrumsområdet. 

 Tana kommune må føre en streng linje for gjennomgangsboligene for å sikre ledige 

boliger til nytilflytterne 

 Kommunen må akseptere mindre tilbud av boliger for enkelte grupperinger i samfunnet, 

her under blant annet eldre, rus, psykiatri, psykisk utviklingshemmede og brukere for 

barnevern. 

 

4. Andre tjenesteområder 

 

Innen områdene barnehage, utdanning og opplæring for barn, kultur og fritid, helsetjenester, 

tannhelsetjenesten og hjelpetjenesten viser erfaringer fra første årene noen mindre utfordringer, 



mest tilknyttet til språk og dermed bruk av tolketjenester og behov for ekstra ressurser i 

skolesektor til særskilt norskopplæring (per d.d. en lærerstilling).  

 

Økonomi 

 

Utgifter (introduksjonsstønad), på lik linje med inntekter (integreringstilskudd), er avhengige av 

hvilke type flyktninger kommunen bosetter. Erfaringer hittil viser at det er ikke lett å få bosatt 

barnefamilier, med unntak av flyktninger som bosettes rett fra flyktningleirer. Ved å redusere 

antall bosatte fra 15 til 10 årlig vil vi i enda større grad oppleve smådriftsulemper. 

  

Nedgangen i antall bosatte flyktninger til 10 vil medføre reduksjon i årlige tilskuddsmidler det 

første året med kr 1 080 000, og det andre året med kr 1 260 000 (beregnet etter årlige tilskudd 

kr 184 000 per flyktning). Tilsvarende reduseres årlige utgifter i form av introduksjonsstønad kr 

925 760 (beregnet etter årlige stønad kr 185 152 per flyktning). Inntektene reduseres mer enn 

utgiftene. 

 

I tillegg til disse utgifter er det andre utgifter i tjenesten: 

- Tilflytterkonsulent  100% 

- Miljøarbeider  100% 

- 2 lærere i 100% stillinger i voksenopplæring tilknyttet til tilflyttertjenesten 

- 20% administrativ ressurs i Tanabru skole  

- En lærer i grunnskole 100% 

- Andre driftskostnader 

 

Til tross at kommunen reduserer antall mottatte flyktninger fra 15 til 10, er det tvilsomt om 

lærer- og andre ressurser kan reduseres tilsvarende. Dette begrunnes blant annet med at 

deltakerne ved Voksenopplæringa i Tana har svært ulik bakgrunn, fra analfabeter til deltagere 

med universitet – og høgskoleutdanning. Dette betyr at undervisningen uansett må tilrettelegges 

på ulike nivåer, fra nybegynnere under A1 til de som er på B1-nivå.  

 

Per dags dato bor det 13 enslige, 2 i parforhold og ett barn bosatt i 2014 i Tana. De som ble 

bosatt i 2015 er i dag 5 enslige, 4 i parforhold og 6 barn. I 2016 har vi bosatt 6 i parforhold og 

10 barn. 

 

Oversikt over tilskudd 

 

Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2016: 

Integreringstilskudd Bosettingsår Sats 

 

 

 

År-1 (2016) kr. 184 000 (voksen)* 

kr. 184 000 (barn)* 

kr. 234 000 (enslig voksen) 

kr. 184 000 (enslig mindreårig) 

År-2 (2015) kr. 220 000 

År-3 (2014) kr. 160 000 

År-4 (2013) kr. 83 400 

År-5 (2012) kr. 70 000 

  Barnehagetilskudd kr. 24 500 (engangstilskudd) 

Eldretilskudd kr. 162 000 (engangstilskudd) 

Særskilt tilskudd enslige mindreårige kr. 207 000 

Personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 1: kr. 181 000 (engangstilskudd)  

 



Tilskudd 2: Inntil kr. 1 111 000 i inntil 5 år 

 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 

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. 

Tilskuddsår Lav sats (3 år) Høy sats (3 år) 

År 1 (2016) 13 100 31 900 

År 1 (2015) 22 600 58 200 

År 1 (2014) 13 300 39 500 

 

Grunntilskudd 

I statsbudsjettet for 2016 er det fastsatt en utbetaling i to satser: høy sats til de kommunen som 

har 4-150 personer i personkretsen, og lav sats til de som har 1-3 personer i personkretsen. 

Høy sats Lav sats 

575 000 185 000 

 

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 2016: 

- 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 

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. 

Tana kommune mottok kr 6 022 800 i integreringstilskudd i 2015. For 2016 er det budsjettert kr 

9 820 000 i integreringstilskudd. En stor utfordring for beregningene er at kommunen får 

vesentlige deler av inntektene på forskudd. Det gjør at regnskapene viser for gode tall i 

begynnelsen av integreringsperioden og gjør at kommunen mangler inntekter for påfølgende år, 

siden det ikke er avsatt noen tilskuddsmidler til fond til senere års bruk.  

 



Oversikt over utgifter 

 

Introduksjonsstønad: 

Alder Sats  Beløp 2016 

Voksen over 25 år 2 * G Kr 185 152 

Voksen under 25 år 2/3 * 2*G Kr 123 434 

Barn under 18 år Ingen stønad  

 

I tillegg kommer utgifter til bemanning, lokaler og drift av tilflyttertjenesten. 

 

De samlede inntektene og utgiftene avhenger blant annet av alder, familiesammensetning, 

utdanningsnivå og tidspunkt for bosetting. Det er dermed vanskelig å sette opp en samlet 

oversikt over inntekter og utgifter. 

 

Organisering av tilflyttertjenesten 

 

Det er fem modeller som kan bli vurdert:  

1. tilflyttertjenesten organisert som en del av NAV 

2. tilflyttertjenesten organisert som en del av hjelpetjenesten 

3. tilflyttertjenesten organisert som egen virksomhet knyttet til voksenopplæringen 

4. tilflyttertjenesten organisert med delt ansvar mellom hjelpetjenesten og 

voksenopplæringen. 

5. en noe større endring som samler tilflyttertjenesten i en virksomhet omkring 

Kunnskapens hus 

 

Alternativ 1: Tilflyttertjenesten knyttet til NAV 

NAV sin struktur gjør det vanskelig å drifte en tilflyttertjeneste. NAV driver saksbehandling ut 

fra ulike lovverk og har problemer med å fremstå så fleksibel som behovet tilsier for å drifte en 

tilflyttertjeneste der utfordringene hele tiden er komplekse og varierte.  

Fordeler; nærhet til NAVs tjenestetilbud og tiltak 

Ulemper; kan vanskeliggjøre integrering da tilflytterne i størst mulig grad skal klare seg uten 

tiltak fra NAV. NAV er dessuten en tungrodd organisasjon som kan ha vansker med å være så 

fleksibel som en tilflyttertjeneste har behov for.  

 

Det vil være svært vanskelig for NAV å drifte voksenopplæringen, administrasjonen har derfor 

sett på denne organiseringsformen som uaktuell. 

 

Alternativ 2: Tilflyttertjenesten knyttet til hjelpetjenesten 

En av fordelene er at vi kan utnytte hjelpetjenestens flerfaglige ressurser. Hjelpetjenesten har 

innsikt og erfaring med temaet. 

 

Det er ikke plass for å ha tilflyttertjenesten samlokalisert med hjelpetjenesten. Det gjør at det i 

det daglige er vanskelig å utnytte flerfagligheten. Det vil også være vanskelig for hjelpetjenesten 

å drifte voksenopplæringen, siden denne er en pedagogisk virksomhet. 

 

Alternativ 3: Tilflyttertjenesten som egen virksomhet knyttet til voksenopplæringen 



Det er denne modellen som innebærer den beste organiseringen for å oppfylle målene i 

introduksjonsordningen. Læring av norsk og samfunnskunnskap er de viktigste elementene i 

introduksjonsprogrammet. Til dette hører språkpraksis og arbeidspraksis. Dette er noe som 

krever ressurser, og en bedre samordning av de ressursene som er tilknyttet tilflyttertjenesten vil 

gjøre at tjenestetilbudet blir mer kostnadseffektivt.  

Slik det er nå er det rektor ved Tanabru skole, som også er rektor for voksenopplæringen, som 

organiserer undervisningstilbudet i norsk og samfunnsfag. Det skjer i stor grad på tradisjonell 

måte med klasseromsundervisning. Men mange av tilflytterne har problemer med å nyttiggjøre 

seg vanlig klasseromsundervisning, de har etter to års språkopplæring ikke nådd 

opplæringsmålene og må få utvidet språkopplæring. Disse vil profittere på å få språkopplæring 

nært knyttet til språkpraksis/ arbeidspraksis.  

Slik det er nå er det tilflytterkonsulent og miljøterapeut som jobber med å tilrettelegge for språk- 

og arbeidspraksis. Med en organisering der rektor/ virksomhetsleder ved voksenopplæringen er 

leder for hele tilflyttertjenesten vil opplæringstilbudet bli mer helhetlig ved at ressursene kan 

utnyttes mer fleksibelt. Det er stor forskjell mellom kommuner for hvordan de lykkes med 

integreringen. Det som er avgjørende for å lykkes med å få tilflytterne ut i arbeid og utdanning 

er funksjonelle norske språkferdigheter. De som lykkes har en god modell for språkinnlæring 

knyttet til språk- og arbeidspraksis.  

En organisering der tilflyttertjenesten er organisert i voksenopplæringen, der en egen rektor/ 

virksomhetsleder er leder for tjenesten vil være den beste måten å nå målene om integrering. 

Rektor ved Tanabru skole har ikke tilstrekkelig kapasitet til å følge opp tilflyttertjenesten i 

tillegg til primæroppgaven som rektor for grunnskolen. Alternativet med egen virksomhetsleder 

medfører ekstra kostnader tilsvarende ca 0,8 årsverk i form av lederressurs. Det vil bli lettere å 

ha oversikt over flyktningregnskapet da alle tilskudd og de fleste utgifter blir knyttet til samme 

virksomhet.  

I forhold til virksomhetene i Tana kommune vil voksenopplæringen komme på samme nivå som 

de andre skolene/ oppvekstsentrene og følges opp av kommunalsjef for oppvekst. 

Voksenopplæringen vil ha eget budsjett hvor inntektene utgjøres av statlige integreringstilskudd 

og opplæringstilskudd. Utgiftene vil være knyttet til introduksjonsstønad, diverse utgifter til 

inventar boliger og kontordrift, og utgifter til lønn.  

Tilflyttertjenestens personalressurs vil da bestå av 100% rektor/ virksomhetsleder, 300% 

pedagoger, 100% tilflytterkonsulent og 100% miljøterapeut. I denne modellen vil rektor jobbe 

anslagsvis 50% administrativt og 50% med å ha ansvar for å tilrettelegg og følge opp språk- og 

arbeidspraksis. 

Hvis alternativ 3 velges, må kanskje dagens lokaler for tjenesten (Kunnskapens hus) utvides 

siden lokalene allerede i dag oppleves som for små. 

 

Alternativ 4: Tilflyttertjenesten med delt ansvar mellom hjelpetjenesten og 

voksenopplæringen 

Det er dette alternativet som innebærer minst endring i forhold til dagens prosjektorganisering. 

Tjenestetilbudet vil fortsette som nå, bortsett fra at tilflytterkonsulenten ansettes i 

hjelpetjenesten i stedet for NAV. Samlokaliseringen mellom voksenopplæringen og 

tilflyttertjenesten vil bli videreført da dette har vist seg som viktig for tilbudet, og de ansatte i 

voksenopplæringen og tilflyttertjenesten anbefaler sterkt at samlokaliseringen blir videreført. 

Det er knapphet på personalressurser både i voksenopplæringen og tilflyttertjenesten, ved 

samlokalisering vil de kunne dra veksler på hverandre og de vil være mindre sårbare ved fravær 

og uforutsette situasjoner. 

Fordeler; praksisen som er etablert blir videreført. 

Ulemper; mangel på tilstedeværende ledere. Verken rektor ved Tanabru skole eller 

avdelingsleder ved hjelpetjenesten har mulighet for daglig tilstedeværelse i tilflyttertjenesten. 

Det vil medføre vansker med å organisere tjenesten effektivt. Det er også utfordrende å forholde 



seg til to ledere. Ledelsen vil ikke bli kjent med de daglige utfordringene og vil ikke bli kjent 

med hver enkelt tilflytter. 

 

Alternativ 5: Større omorganisering omkring Kunnskapens hus 
Dette alternativet er ikke utredet, men det er mulig at en noe større endring av vår organisering 

vil kunne føre frem til målet om å samle tilflyttertjenesten under samme virksomhet samtidig 

som antallet ledere ikke økes. 

 

Dersom dette alternativet velges, må kontorlokaliteter løses i eller ved Kunnskapens hus, og 

man vil i så fall komme tilbake til politisk nivå med slike planer. 

 

 

Samlet vurderinger 

Rådmannen ser at dagens situasjon ikke er bærekraftig. Det er ikke mulig å fortsette på samme 

måte som i dag mht boliger og økonomi. Dagens situasjon er basert på et midlertidig oppdrag 

med å bosette 15 årlig ved Tana bru. Beregningene som ble utarbeidet ifm den første saken om 

bosetting og erfaringene så langt viser også at kommunen må legge inn midler utover 

tilskuddene fra sentrale myndigheter, til tross for at likviditeten i oppgaven er god pga 

periodiseringen. 

 

Boligsituasjonen 

Situasjonen omkring bruken av de kommunal boligene er slik at bosetting av flyktninger delvis 

har skjedd ved at 8-10 andre brukere en henvist til det private boligmarkedet siden økningen i 

den kommunale boligmassen ikke har vært like stor som økningen av behovet. Det er ikke 

praktisk eller økonomisk mulig for TKE å bygge nye boliger til alle som skal bosettes. 

 

Kommunen bør derfor som strakstiltak vurdere hvem som kan tilbys boliger utenfor 

sentrumsområdet, gjerne i samarbeid med private aktører for å lette presset i boligmarkedet i 

Tana bru. Flyktninger som bosettes skal som hovedregel tilbys gjennomgangsboliger. 

 

Kommunestyret må også være inneforstått med situasjonen vi er i med dreining i hvilke grupper 

som kan tilbys kommunale boliger. 

 

Dersom disse tiltakene ikke er tilstrekkelig, må TKE vurdere å fremme egen sak, og vurdere om 

boligsosial handlingsplan skal rulleres. 

 

Organisering 

Alternativ 3, Tilflyttertjenesten organisert som egen virksomhet knyttet til voksenopplæringen, 

er den organiseringen de ansatte sterkt anbefaler, og er den som vil gi best styring av 

tilflyttertjenesten. Alternativ 3 vil medføre noe ekstra kostnader, tilsvarende ca 0,8 årsverk 

(lederressurs). Alternativ 4 innebærer at tilflyttertjenesten er organisert med delt ansvar mellom 

hjelpetjenesten og Tanabru skole (voksenopplæringen) og ligner mye på nåværende 

prosjektorganisering, og er et mulig alternativ dersom alternativ 3 ikke velges. 

 

Det er et uttalt mål å ikke øke antallet ledere i kommunen, alternativ 3 utløser egen 

virksomhetsleder, med økte kostnader til ledelse og muligens også økt behov for kontorlokaler. 

Rådmannen ser at det beste og sikreste med hensyn til å ha kontroll over utgifter og inntekter er 

å etablerte en egen tilflyttertjeneste, dersom rammene tillater det. I et slikt tilfelle må man også 

vurdere hvordan kapasiteten mht lokaler kan løses, kanskje sett i sammenheng med miljøbygget. 

Dersom man lander på å samle mer aktivitet omkring Kunnskapens hus og/eller miljøbygget, vil 

alternativ 5 raskt kunne komme på banen. 

 



En eventuell endring av organiseringen krever prosesser med organisasjonene, og videre prosess 

bør derfor tas administrativt innenfor de til enhver tid gitt rammer. Det er av den grunn heller 

ikke konkludert med hensyn til organisering, man har bare løftet frem en del mulighetsrom. 

 

Økonomi 

Vedtaket i KST i juni 2013 understreket at økonomi ikke skal ha avgjørende betydning. 

Rådmannen gjør derfor ikke nærmere vurderinger omkring dette temaet som ble godt belyst i 

angitte sak. Det kan allikevel fremmes forslag til justeringer og endringer ifm budsjettbehand-

lingen. 

 

Boligsituasjonen vil kunne utløse behov for økte rammer, primært gjennom TKE. 

 

Andre utfordringer  

Det er utfordrende å få tilstrekkelig antall språk- og arbeidstreningsplasser. Det bør derfor 

vurderes om det skal innføres økonomiske virkemidler, jf Ung-jobb eller på annen måte. 

Dersom man tar i bruk boliger utenfor sentrumsområdet, vil man samtidig kunne bruke flere 

arbeidsplasser til språk- og arbeidstrening. 

 

Det har vært fremmet ønsker om å ta en pause i bosettingen et par år for å kunne gi en kvalitativt 

bedre tjeneste. En av effektene av et slikt forslag er at inntektene vil stupe, samtidig som 

utgiftene i stor grad videreføres. Det er i den økonomiske situasjonen kommunen er i nå ikke 

gjennomførbart. 

 

Smådriftsulempene er betydelige allerede med den bosettingstakten vi har vedtatt, og vil 

forsterkes av færre som skal bosettes. Slik rådmannen ser det er det allerede for knapt å bosette 

15 årlig, en nedgang til 10 vil være svært negativt og man vil fort komme i en situasjon hvor 

man må vurdere hele satsingen på grunn av smådriftsulempene.  

 

Kommunen bør derfor stille krav til at det vedtatte nivået med bosetting av 15 årlig må 

videreføres for å dempe den negative effekten av reduksjon. Dersom det ikke lykkes, bør 

politisk nivå gi signaler til administrasjonen om å nedskalere tilflyttertjenesten for å oppnå 

bærekraft. 

 

Vadsø kommune har fremhevet at en av deres suksessfaktorer har vært at flyktningene raskt har 

blitt integrert, og dermed kunne flytte til andre, større byer. De har derfor mekanismer som har 

understøttet at kommunen integrerer tilflytterne for nasjonen og ikke nødvendigvis bare for 

kommunen. Tana bør vurdere lignende mekanismer.  

 

 


