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1 BOSETTING AV FLYKTNINGER I TANA KOMMUNE 

1.1 INNLEDNING 

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.  

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 det oppnås et 
positivt økonomisk resultat, men dette kan ikke være hovedmotivasjon for å vedta bosetting. 

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.  

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 og 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. 
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IMDi har inntil nylig anmodet Tana om å bosette 15 flyktninger pr. år. På grunn av færre 
bosettingsklare flyktninger har IMDi nå for 2017 nedjustert tallet for Tana kommune til 10 
flyktninger. Hvordan dette vil utvikle seg videre er vanskelig å forutse på nåværende tidspunkt, 
men på grunn av den vanskelige flyktningsituasjonen i verden er det grunn til å anta at tallet på 
sikt vil kunne øke. Tidsperspektivet for denne økningen er usikkert siden de sentrale 
myndighetene har strammet inn sin politikk. 

 Begrepsavklaringer 

Flyktning: er en person som fyller kravene til å få beskyttelse (asyl) i Norge. Denne personen 

har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, 

nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe. 

Hovedsakelig bosettes flyktninger via asylmottak eller ved direktebosetting fra flyktningleirer, 

også benevnt som overføringsflyktninger. 

Overføringsflyktninger/Kvoteflyktninger: (FN flyktninger) kommer til Norge direkte fra 

flyktningleir.  

Familiegjenforening: Personer som bor i Norge kan søke om å få familiegjenforening for 

personer i utlandet som de er, eller skal bli i familie med. Den som får oppholdstillatelse fra UDI 

med hjemmel i vilkårene for familiegjenforening, kan blant annet ha krav på deltagelse i 

introduksjonsprogrammet. 

Asylsøker: En person kalles asylsøker når han eller hun har søkt om beskyttelse (asyl) i Norge, 

og ikke har fått søknaden sin endelig avgjort.  En person er bare asylsøker fra han eller hun har 

meldt seg for politiet i Norge og søkt om beskyttelse, fram til asylsøknaden er blitt behandlet og 

et endelig vedtak er fattet.  Det er UDI eller UNE som behandler disse søknadene.  Når 

asylsøkere har fått endelig svar på søknadene sine, kalles de ikke lenger asylsøkere.  Hvis de får 

positivt svar på søknaden, får de oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag.  

Hvis de får endelig avslag på søknaden fra UDI eller UNE, må de reise ut av Norge. 

Innvandrer: er en person som flytter til et annet land med sikte på varig opphold. I statistiske 

sammenhenger i Norge betegner gjerne innvandrer en person som bor fast her i landet og som 

har to utenlandskfødte foreldre. Det ble tidligere skilt mellom førstegenerasjonsinnvandrere 

som er født i utlandet og har innvandret til Norge, og personer som er født i Norge med to 

foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i utlandet, 

tidligere kalt andregenerasjonsinnvandrere. 

Innvandrerbefolkningen: består av personer med to utenlandskfødte foreldre. Dette kan være 

personer som har innvandret til Norge, og personer som er født i Norge med to foreldre som er 

født i utlandet. 

UDI: Utlendingsdirektoratet er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen. UDI skal sette i 

verk og bidra til å utvikle innvandrings- og flyktningpolitikken til regjeringen. UDI skal legge til 
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rette for ønsket og lovlig innvandring og sørge for at de som oppfyller vilkårene, får komme til 

Norge. Samtidig har de en kontrollfunksjon og skal se til at systemet ikke blir misbrukt. 

IMDi: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. IMDi er et forvaltningsorgan og 

kompetansesenter som skal styrke kommunenes, sektormyndighetenes og andre 

samarbeidspartneres kompetanse på integrering og mangfold. IMDIs hovedoppgaver er blant 

annet å samarbeide med kommuner om bosetting, norskopplæring og grunnleggende 

kvalifisering av flyktninger og deres familiegjenforente, samt følge opp introduksjonsloven. 

Introduksjonsprogrammet: Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram for flyktninger 

og familiegjenforente med flyktninger. I hovedsak består programmet av fagene norsk og 

samfunnskunnskap, samt yrkesrettet språkpraksis eller andre tiltak som forbereder til videre 

opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Målet er at deltakerne skal letter bli økonomisk 

selvstendige og kunne delta i arbeids- og samfunnsliv. 

 

2 TANA SOM BOSETTINGSKOMMUNE – ERFARINGER OG UTFORDRINGER 

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 

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

flyktningene. 

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. 

2.1 TILFLYTTERTJENESTEN – STATUS 
Som nevnt har tilflyttertenesten en prosjektorganisering. Tilflytterkonsulenten er tilsatt i NAV, 

miljøterapeut er tilsatt i hjelpetjenesten og voksenopplæringen, som hører til Tanabru skole, har tilsatt 

tre pedagoger. Avdelingsleder ved hjelpetjenesten er prosjektleder og har økonomi- og budsjettansvar.  
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Denne organiseringen har fungert greit i en oppbyggingsfase, men nå er det behov for en mer effektiv 

organisering for å utnytte ressursene best mulig og samtidig gi et best mulig tilbud til tilflytterne, dette 

forutsatt at det vedtas videre bosetting. Tilflyttertjenesten er samlokalisert med voksenopplæringen på 

Kunnskapens hus. Dette gjør at tjenesten fungerer mer helhetlig og de ansatte kan samarbeide om å 

utforme og tilby god oppfølging av den enkelte tilflytter. Det vil være hensiktsmessig å sikre en fortsatt 

samlokalisering i den organisasjonsformen som velges. 

2.2 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.   

Introduksjonsprogrammet har pr. dags dato 30 deltakere.  

Lov om introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

(introduksjonsloven): 

§ 1. Lovens formål   

Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i 

yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.  

Gode språkkunnskaper er en grunnleggende forutsetning for å kunne fungere tilfredsstillende i 

arbeidsmarkedet. Erfaringsmessig er manglende språkkunnskaper den største barrieren for å 

komme ut i arbeidslivet.  

Hver deltaker i introduksjonsprogrammet skal ha en individuelt tilpasset plan. Denne planen 

skal deltakeren utarbeide sammen med tilflyttertjenesten. Det er behov for å forbedre arbeidet 

med individuell plan i samarbeid med voksenopplæringen og NAV. Dette må sikres for at hver 

deltaker får konkrete mål å jobbe mot, med et tidsperspektiv som er realistisk for hver deltaker. 

Det er viktig å styrke rådgivingskompetansen i tilflyttertjenesten og voksenopplæringen. Dette 
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vil bedre den individuelle tilretteleggingen, og vil informere deltakerne om flere forskjellige 

veier til å nå deres mål. Det er imidlertid viktig at kommunen lager en realistisk plan, og gir 

deltakeren realistiske forhåpninger om hva som er overkommelig over en to års periode. 

Planen bør revideres jevnlig av deltaker og tilflyttertjeneste, og det er viktig å styrke 

deltakernes eierskap til sin egen plan.  

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. Virksomhetene som benyttes til språkpraksis per i dag er  

-Rema 1000  

-Elva Hotell  

-Elkem  

-Rødberg fiskebutikk  

-Helse og omsorgsinstitusjonene  

-Kommunens elektriker  

-Biblioteket  

-Seida skole  

-Montessoriskolen  

-Tanabru barnehage  

-Tana landbruksskole  

-Harila, Vestre Jakobselv  

-Gårdsdrift 

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.  

Innholdet og omfanget i introduksjonsprogrammet er nærmere beskrevet i introduksjonslovens 

§§ 4-5:    

§ 4. Introduksjonsprogrammet  

 Introduksjonsprogrammet tilrettelegges for person som har behov for grunnleggende 

kvalifisering. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å: a. gi grunnleggende ferdigheter i 
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norsk, b. gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, c. forberede for deltakelse i 

yrkeslivet.    

Programmet skal være helårlig og på full tid.  Programmet skal minst inneholde a. 

norskopplæring,  b. samfunnskunnskap,  c. tiltak som forbereder til videre opplæring eller 

tilknytning til yrkeslivet.  Ved gjennomført eller avbrutt program skal det utstedes et 

deltakerbevis.   

§ 5. Programmets varighet  

 Programmet 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. Erfaringer hittil  

viser at mange 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.  

2.3 NAV 
NAV Deatnu-Tana er bemannet med 2,6 statlig stilling og 3 stillinger på kommunal side.  I tillegg 

har kontoret felles statlig leder med NAV Unjárga-Nesseby. 

NAV behandler krav om statlige ytelser og tiltak etter NAV-loven og Folketrygdloven. NAV 

Deatnu-Tana har en minimumsløsning for NAV-kontor.  

NAV skal videre hjelpe alle som har behov for økonomisk bistand ihht. Lov om sosiale tjenester.  

Dette betyr at dersom flyktninger har behov for økonomisk bistand – både i perioden med 

introduksjonsstønad og etter perioden – vil gruppen ha krav på økonomisk stønad dersom 

kriteriene for stønad er oppfylt.  Dette på lik linje med kommunens øvrige innbyggere. 

Utfordringer: 

 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 
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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. 

 Kommunen tilrettelegger arbeidstrening til mange grupper (blant annet til studenter 

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

Aktivitetsplikten (NAV-tiltak) skal også iverksettes og det betyr ytterligere behov for 

kommunale/private arbeidstreningsplasser, Det er begrenset antall hvor mange elever, 

studenter osv. en virksomhet har mulighet å ha inn samtidig.  

 Manglende tilgang til politiattest hos mange flyktninger hindrer kommunen å tilby 

nødvendig arbeids- og språktrening blant annen inne barnehager og tjenester innen 

psykisk utviklingshemmede. 

 

Mål for perioden 2017-2019 

 Satsingen på å styrke og prioritere NAVs samlede innsats på fagområdet veiledning, 

kvalifisering og oppfølging av brukere med innvandrerbakgrunn skal fortsette i 2017 og 

årene etter.  

 NAV skal samordne sin innsats og kompetanse på integreringsområdet med kommunen 

som har ansvar for introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnsfag av 

flyktninger og innvandrere.  

 NAV skal  bidra til samarbeid som sikrer en bedre utnyttelse av det rettighetsbaserte 

tilbudet innenfor voksenopplæringen, kommunen og fylkeskommunen. Tilbudet kan 

eventuelt kombineres med tiltak i NAV.  

 Samarbeidsmøter mellom NAV og tilflyttertjenesten formaliseres med møter annen 

hver uke. 

 

Introduksjonsordningen:  

 NAV skal bidra til å gjøre introduksjonsprogrammet mer arbeidsrettet, mer fleksibelt og 

mer tilrettelagt ved at NAV-kontoret deltar i et samarbeid om den enkelte deltaker på et 

tidlig stadium av programmet.  

 NAV skal i sitt samarbeid med kommunen være tydelige på hva NAV forventer av 

introduksjonsordningen, som er det sentrale virkemiddelet for å integrere nyankomne i 

det norske samfunn og arbeidsliv.  

o Arbeidsrettede tiltak og arbeidsformidling skal være sentrale elementer i dette 

arbeidet. 
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2.4 UTDANNING OG OPPLÆRING FOR VOKSNE 
Tana kommune har voksenopplæring som består av tre 100% stillinger, inkludert 10% stilling til 

administrative oppgaver. Tjenesten er organisert under Tanabru skole. Skolen har i tillegg avsatt 20% 

administrasjonstid til voksenopplæringen. De tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap til 

bosatte flyktninger i Tana, samt til ordinære innvandrere til kommunen. De tilbyr også 

grunnskoleopplæring til tilflyttere som mangler dette. Voksenopplæringen har vokst kraftig i 

volum etter at kommunen startet bosettingsarbeidet, og det er nå svært krevende å få 

administrasjonsressursen til å strekke til i forhold til de forpliktelsene voksenopplæringen har. 

Status voksenopplæring  
Skolen har følgende hovedansvarsområder overfor fremmedspråklige:  

 Ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for personer som er bosatt i 
kommunen:  

 Grunnskoleopplæring for voksne 
  
Antall deltakere pr september 2016  
 
44 deltakere som inkluderer alle som har rett og plikt til særskilt norskopplæring. 
 
For undervisningsåret 2016/2017 har voksenopplæringa 3 årsverk (inkludert 10% administrative 
ressurser)  til undervisning av fremmedspråklige. I tillegg finnes der 2 årsverk ved enkeltvedtak 
til fremmedspråklige med særskilte behov høsten 2016. Kommunen har mottatt ekstra midler 
fra IMDi til dette.  
 

Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne  
 

 Rett til opplæring betyr at opplæringen er gratis.  

 Plikt til å gjennomføre norskopplæring betyr at man må ta 600 timer (550 timer norsk og 
50 timer samfunnskunnskap) for å få permanent oppholdstillatelse.  

 
§17 Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i tilsammen 600 timer 
gjelder for utlending mellom 16 og 55 år. 
  
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.  
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En grundig innføring for tilflytterne (flyktningene) i forhold til hvilke verdier det norske 
samfunnet bygger på og hvordan samfunnet er organisert, er en sentral del av opplæringen. 
Mangel på sosial integrasjon i det norske samfunn vil gi grunnlag for isolasjon og mistrivsel for 
den enkelte tilflytter. Et 50 timers kurs om det norske samfunn på et språk tilflytterne forstår er 
obligatorisk. I Tana er denne undervisninga tilbudt via lyd- bilde studio, vi kjøper tjenesten fra 
Drammen kommune.  
 
Voksenopplæringa i Tana foretar kartlegging og tilrettelegging av opplæringen. PPT-tjenesten 
bør involveres i dette arbeid.  Voksenopplæringa i Tana har ansvar for opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for alle tilflytterne. Alle voksne tilflyttere begynner norskopplæringen kort 
tid etter at de kommer til Tana. Kommunen har plikt til å iverksette norskopplæringen senest 3 
måneder etter innflytting.  
 
Opplæringen skal bidra til at tilflyttere får gode kunnskaper i norsk språk og samfunnsliv, slik at 
de kan skaffe seg jobb og oppnå deltakelse, integrering og likestilling i det norske samfunnet.  
Alle som deltar i norskopplæringen får en individuell opplæringsplan som skisserer mål og tiltak 
for norskopplæringen og langsiktige integreringsmål. Denne planen bør være en del av en felles 
«individuell fremtidsplan», som utarbeides i samarbeid med NAV og tilflyttertjenesten.  
Tilflyttere som etter avsluttet Introduksjonsprogram ikke har oppnådd et tilfredsstillende 
kunnskapsnivå i norsk følges opp med tilbud om behovsprøvd norskopplæring inntil 3000 timer.  
Noen av tilflytterne som kommer mangler helt eller delvis grunnskoleopplæring, og noen er 
analfabeter. I arbeidet med disse må opplæringen bidra til alfabetisering slik at disse kan 
nyttiggjøre seg opplæringen i introduksjonsprogrammet. 
  
Grunnskoleopplæring for voksne  
Grunnskoleopplæring etter § 4-A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne 1 

”Dei som er over opplæringspliktig alder, og som treng grunnskoleopplæring, har rett 
til slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til vidaregåande opplæring etter § 3-1.  
Retten til opplæring omfattar til vanleg dei faga ein treng for å få vitnemål for fullført 
grunnskoleopplæring for vaksne. Opplæringa skal tilpassast behovet til den enkelte.  
Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.”  
 

En stor del av de fremmedspråklige deltakerne ved Voksenopplæringa i Tana har mangelfull 
grunnskoleutdanning fra hjemlandet. Tana kommune har startet et tilbud i grunnskolefag. 
Tilbud gis i fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag. Grunnskoleopplæringen 
bør starte tidligst mulig i introduksjonsprogrammet.  
 
Det legges opp til et 2-årig løp ut fra deltakernes forutsetninger og norskkunnskaper.  
Mestring av grunnleggende ferdigheter på grunnskolens område vil være en viktig forutsetning 
for hele fremmedspråkgruppa med tanke på videre utdanning/jobb/samfunnsliv.  
Mange har behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter før de har mulighet til å følge et 
eksamensrettet løp. Tilbudet må tilrettelegges ut fra de forutsetninger deltakerne har, og det vil 
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for mange være snakk om lang tidshorisont før de har den nødvendige kompetanse på 
grunnskolens område.  
 
Grunnskoleopplæring etter § 4A-2 Spesialundervisning på grunnskolens område - 
Lovgrunnlag:  

§ 4A-2  
Rett til spesialundervisning på grunnskolens område.  
”Voksne som ikkje har eller ikkje kan få tilfredstillande utbytte av det ordinære 
opplæringstilbodet for voksne, har rett til spesialundervisning.  
Voksne som har særlege behov for opplæring for å kunne utvikle eller halde ved like 
grunnleggjande dugleik, har rett til slik opplæring.”  

 
En sannsynlig utvikling fremover kan være at flere fremmedspråklige vil søke 
spesialundervisning dersom det avdekkes ulike lærevansker i denne gruppa. Utfordringer her er 
å ha de nødvendige kartleggingsredskapene/kompetanse for å kunne avdekke spesielle behov. 
Målet er at elevene ved Voksenopplæringa i Tana må fungerer optimalt i henhold til mål og 
intensjoner med tilbudet. Dette for at tilflytterne skal oppnå gode norsk kunnskaper.  
 
Utfordringer  
 

 Knapphet/mangel på kompetente morsmålslærere og tospråklige lærere i grunnskolen. 
For liten ressurs/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 vær 
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. Vi 
trenger større og flere undervisningsrom, garderobe og toalettforhold må utvides, samt 
bedre arbeidsrom/kontor for lærerne. I tillegg bør det være større pauserom/kantine 
hvor deltakerne kan spise. Det er planlagt ombygging på Kunnskapens hus, den blir 
sannsynligvis realisert første halvår 2017, ombyggingen vil gi tilfredsstillende forhold for 
det antallet personer som nå bruker lokalene. 

 
Mål for perioden 2017-2019  

 Kommunen skal sikre Opplæringslovens krav til innhold og gjennomføring av 
grunnskoleopplæring for elever i grunnskolen med flyktning bakgrunn på en måte som 
fremmer god språkopplæring og god integrering.  

 Målet med særskilt språkopplæring er at eleven så raskt som mulig tilegner seg 
ferdigheter i norsk. Når eleven har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å kunne følge den 
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ordinære opplæringen, opphører rettighetene etter § 2-8. Eleven overføres da i sin 
helhet til «egen» klasse og deltar i ordinær undervisning.  

 Kommunen skal heve skolens kompetanse knyttet til arbeid med fremmedspråklige barn.  

 Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal gi innvandreren mulighet til likestilling, 
deltakelse og integrering i det norske samfunn.  

 Målet for opplæringen er å bidra til å gi mennesker i voksen alder adgang til kunnskap, 
innsikt og ferdigheter som fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige 
utvikling. Opplæringen skal også styrke grunnlaget for selvstendig innsats og samarbeid 
med andre i yrke og samfunnsliv.  

 Språkopplæringen skal bygge på rammeverket for språklæring som beskriver og 
definerer ulike språknivå. Beskrivelsen viser hvilke kunnskaper og ferdigheter som er 
nødvendig på de ulike nivåer.  

 Opplæringen skal ha som mål at de fleste av kandidatene skal bestå skriftlig norskprøve 
2 og 3, og de muntlige prøvene.  

 Enda tettere samarbeid med tilflyttertjenesten og NAV for å bedre kunne ivareta en 
helhetlig opplæring til hver enkelt introduksjonsdeltaker gjennom en «individuell 
fremtidsplan».  

 Det bør etableres samarbeid med PPT da en vurderer behov for voksenopplæring til 
tilflyttere 

 Voksenopplæringen må ha undervisningslokaler som tilfredsstiller behovet for 
differensiering og tilstrekkelige ressurser til å gi en god og forsvarlig undervisning iht. 
lovverket.  

 

2.5 BOLIG 
 

Bolig og bosetting 
 
Status 
Med tanke på flyktninger, henvises til «Boligplan for Tana kommune 2014-2017», her særlig 
avsnitt 3.6.8 Boliger for flyktninger: 
 

Det er vedtatt at Tana kommune skal ta imot 3 årskontingenter av flyktninger. Det 
maksimale antallet per år er 15 personer. Boliger for flyktninger defineres i Tana 
kommune under kategorien «boliger for vanskeligstilte». 
 
Tana kommunale eiendomsselskap må gjennomføre bygging av boenheter med enkel 
standard. Primært ser kommunen for seg hybler i tilknytning til eksisterende 
eiendommer foretaket eier. Oppføring av hybler bør ferdigstilles til kontingent nr 2 og nr 
3 av flyktninger. 

 
«Boligplan for Tana kommune 2014-2017» gir også et sammendrag på status i Tana (avsnitt 2 
Sammendrag). 
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Tana kommune har hatt nedgang i folketallet de seneste årene. 
 
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 på det offentlige og private markedet i Tanabru, Seida og Skippagurra. 
Utenom nevnte områder er det tilgang på utleieenheter, men etterspørselen etter 
enheter er ikke like stor her. 
 
Som grunnlag for rulleringen av planen 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. 
 
Den kommunale boligmassen viser viss heving på standard, og det er brukt midler over 
flere år til oppgradering av mange boenheter. Det er også fulgt opp tiltak fra den 
kommunale klimaplanen, og her nevnes særlig lavenergi og utfasing av fossilt brensel. 
 
Kommunen har en god utnyttelse av Husbankens bostøtteordning og ordningen med 
startlån. Kommunen har i tillegg benyttet seg av mulighetene som ligger i Husbankens 
virkemidler. I siste planperiode har det blitt utbetalt kommunen ca 5 millioner kroner i 
ulike typer tilskudd som følge av bygge- og utbedringsprosjekter. I tillegg er det gitt 
tilsagn om tilskudd på inntil 3 millioner kroner til bygging av nye boliger for 
vanskeligstilte på boligmarkedet. 
 
Som følge av den generelle boligsituasjonen og kartleggingsresultatene har man valgt å 
beholde de samme hovedmålene som i opprinnelig plan, men med justeringer innenfor 
strategier og tiltak: Planen har følgende hovedmål: 
1. Øke boligtilbudet til alle som ønsker å bo i Tana. 
2. Bedre situasjonen for vanskeligstilte på boligmarkedet. 
3. Bidra til at eldre kan bo i egne hjem eller spesielt tilrettelagte boliger så lenge som 
mulig. 
4. Hensiktsmessige boliger i gode bomiljøer for rusmisbrukere 
5. Psykiatriske pasienter skal få bo i hensiktsmessige boliger i et trygt miljø. 
6. Psykisk utviklingshemmede skal få bo i gode boliger i et trygt miljø. 
7. Fysisk funksjonshemmede skal sikres tilgjengelighet til og i sine boliger. 
8. Gode kommunale boliger. 
9. Boliger for flyktninger. 
Dette er tilsvarende hovedmål som forrige plan, og med nytt punkt 9. 

 
Boligplanen innehar også hovedmål med tanke på flyktninger. 
 

5.9 Hovedmål 9: Boliger for flyktninger 
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Strategi: 

2.5.1.1.1.1.1.1.1 Skaffe hensiktmessige boliger for flyktninger 

Tiltak Ansvar Finansiering  Tidsplan 

Skaffe flere boenheter 

som kan huse flyktninger 

Tana kommunale 

eiendomsselskap  

Innenfor ordinært 

budsjett og 

Husbank -

finansiering 

Hele 

planperioden 

 

Kommunens overordnede mål i boligplanen kan leses enkelt her: 

 

 

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. Boligproblematikken anses 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. 

Øke boligtilbudet til alle som ønsker å bo i Tana.  

 

Bidra til at eldre kan bo i egne hjem eller spesielt 
tilrettelagte boliger så lenge som mulig.  

Bedre situasjonen for vanskeligstilte på 
boligmarkedet. 

   

Hensiktsmessige boliger i gode bomiljøer for 
rusmisbrukere. 

Psykiatriske pasienter skal få bo i hensiktsmessige 
boliger i et trygt miljø.  

 

Psykisk utviklingshemmede skal få bo i gode boliger i 
et trygt miljø.  

Fysisk funksjonshemmede skal sikres tilgjengelighet til 
og i sine boliger.  

 

Gode kommunale boliger. 

 

Boliger for flyktninger. 

OVERORDNET MÅL: 

"Alle skal kunne etablere seg og bli boende i en god bolig i et 
godt bomiljø.”  
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Det er veldig kostbart for kommunen med enslige tilflyttere med behov for egen leilighet. Det 

er vanskelig å få bosatt familier, ikke mange familier som er i mottakelser. Det er viktig og 

tenkte lavest mulig m2 per hode flyktning. Dette gir mest mulig av bygge kostnadene. 

Det er lite privat marked for utleie. Pt. er ikke interessen 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 eiendommer utenfor sentrumsområdet for å få tak i billigere 

boenheter i distriktene. Et annet er å søke offentlig-privat-samarbeid. Siste alternativ betyr at 

det må settes av egne midler til boligformål. 

 Dersom kommunen ikke klarer å få ut tilflyttere fra «tilflytterleiligheter», vil det koste ca NOK 

10-15 millioner å dekke boligbehov for nye tilflyttere per år om det skal bygges nok leiligheter. 

Premissene her er naturligvis at vi må bygge nytt for hvert årlig kull med flyktninger, altså 

relokalisering ut av kommunale boliger ikke er mulig. 

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

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

økonomiske rammer med tanke på årlige låneopptak framover. 

TKE har alltid «tidsnød» på bygging av boliger. Dersom kommunen går inn i et nytt 

avtaleperiode med IMDI, så må vi vite om dette minst ett år i forveien om TKE skal ha en 

mulighet å få bygd boliger.  

Vi har heller ingen erfaring med «utflytterraten» på flyktningeboliger. Dette vil vi få i løpet av 

primo 2017. Om denne er lav, er kommunen i knipe med tanke på bosetting av flere års-kull 

framover. 

 

Mål for perioden 

 Tana kommune vil vurdere offentlig-privat-samarbeid med tanke på bosetting av 

flyktninger etter endt introduksjonsperiode. 

 Tana kommune vil sette av egne midler til budsjett med tanke på kostnader ved 

bosetting 

 Tana kommune vil legge til rette for introduksjonstilbud utenom sentrumsområdet. 

o Tilflyttere må i større grad motivere å ta førerkort. 

 Tana kommune vil vurdere å iverksette kjøp av eiendommer i distriktene for å bosette 

flyktninger etter endt introduksjonsperiode. 

 Tana kommune vil føre en streng linje med tanke på gjennomgangsboliger for å ha høy 

«utflytterrate». 

 Tana kommune vil binde mindre kapital overfor gruppen flyktninger. 

 Tana kommune må akseptere mindre tilbud av boliger for enkelte grupperinger i 

samfunnet. 
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2.6 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 gi kommunen vekst ved 

at kommunen får mulighet til å ansette flere medarbeidere, noe som vil øke kompetansen i 

kommunen. Kommunen får flere brukere/ kjøpere av ulike tjenester og varer lokalt (helse, 

opplæring, næringstjenester, varer etc.), flere brukere av kommunal infrastruktur (skoler, 

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

Ved å bosette flyktningene i sentrumsområdet 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. 

Gjennom introduksjonsprogrammet tilbys språk- og arbeidspraksis. Dette gir nyttig erfaring for 

flyktningene ved at de blir kjent med arbeidsgivere og blir kjent med hvilke krav som stilles i 

arbeidslivet. Det vil kunne være en inngangsport til varig arbeid. Introduksjonsdeltakerne 

oppfordres også til å søke på deltidsjobber og vikariater, slike tilleggsinntekter fører ikke til 

fradrag i introduksjonsstønaden. Målsettingen i introduksjonsprogrammet er å kvalifisere 

flyktningene til å få seg arbeid som vil gjøre de økonomisk selvhjulpne.  

 

2.7 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 flyktningbarn. 

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.  
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I barnehagehverdagen brukes begrepet minoritetsspråklige uavhengig om det er flyktninger eller 

arbeidsinnvandrere. Dette gjøres fordi vi opplever mye av de samme utfordringene hos begge 

gruppene.  

 

Foreldrene søker om barnehageplass, og plass tildeles avhengig av om det er ledig plass. Pr i 
dag er det er ett hovedopptak i året. Barn som søkes inn etter fristen som er 15. mars, mister 
retten til barnehageplass. Barnehagen må fylle opp plassene sine fra høsten, og det kan derfor 
ikke garanteres at det er ledige barnehageplasser for flyktninger som ankommer kommunen 
etter fristen for hovedopptaket. Det holdes imidlertid et suppleringsopptak i oktober/november 
for å fylle opp eventuelle frigjorte plasser fra januar. 
 
At minoritetsspråklige barn i førskolealder får muligheten til å gå i barnehagen sammen med 
andre barn kan være avgjørende for hvordan de mestrer overgangen til skolen. I barnehagen 
jobbes det kontinuerlig med å forberede barna på skolehverdagen og med innhold som bidrar 
til at barna skaper gode sosiale relasjoner til jevnaldrende. 
 
De aller fleste barn tilegner seg fort norsk språk det sosiale samspillet med andre barn og 
voksne. I kommunikasjon med foreldrene brukes telefontolk ved foreldresamtaler.  
 
Utfordringer 
 

 Utfordringer med norsk som språk er i den daglige, uformelle kontakten med foreldrene, 
f.eks ved levering og henting i barnehagen, og ved foreldremøter og andre sosiale 
tilstellinger, da vi ikke har tolker i kommunen.  

 Det kan ikke garanteres barnehageplass til tilflytterbarn som ankommer i etterkant av 
søknadsfristen for hovedopptaket.  

 
Mål 
 

 Fortsette å styrke og utvikle personalets kompetanse slik at flyktningbarna den første 
tiden i banehegen blir ivaretatt av et personale med god kompetanse innenfor arbeid 
med minoritetsspråklige barm 

 
 

2.8 UTDANNING OG OPPLÆRING FOR BARN 
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.  

Nyankomne elever med ingen eller svært begrensede ferdigheter i norsk, får tilbud om 
opplæring på Tanabru skole. Elevene plasseres i de klassene de tilhører i forhold til alder. I 
tillegg får de særskilt språkopplæring i egen gruppe/innføringsklasse noen timer hver dag. 
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Tilbudet skal ha varighet i omlag ett skoleår, og gjelder for alle elever fra 2. – 10.trinn. Barna har 
rett til språkopplæring i inntil 2 år.  
 
Skoletilbud  
 
Opplæringsloven fastsetter retten til opplæring for alle barn som er bosatt i Norge.  
 

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring  
Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskole-
opplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast 
gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.  
Retten til grunnskoleopplæring gjeld når det er sannsynleg at barnet skal vere i Noreg i 
meir enn tre månader. Plikta til grunnskoleopplæring byrjar når opphaldet har vart i tre 
månader. Departementet kan i særlege tilfelle frita elevar frå denne plikta.  

 
All erfaring tilsier at et godt utviklet språk er første bud for en vellykket integrering, derfor er 
det viktig å iverksette tiltak så tidlig som mulig i skoleløpet. For foreldrene er også skolen en 
viktig arena for samhandling med andre og en kilde til mye informasjon om norsk samfunnsliv. 
 
Særskilt språkopplæring i grunnskolen  
Lovbestemmelsen fastslår at kommunen skal tilby opplæring til alle barn dersom det er 
sannsynlig at barnet skal oppholde seg i Norge i mer enn 3 måneder. Barn som har bodd i Norge 
i 3 måneder eller mer har plikt til grunnskoleopplæring.  
 
Organisering  
Når nyankomne og andre minoritetsspråklige elever med svært begrensede ferdigheter i norsk 
flytter til kommunen, er særskilt norskopplæring det første tiltaket som settes i gang. I tillegg 
kan mange av elevene ha behov for tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring i en 
overgangsperiode, for lettere å kunne tilegne seg norsk som redskapsspråk raskest mulig. I 
praksis er det nesten umulig å få til tospråklig fagopplæring og/eller morsmålsopplæring på 
grunn av knapphet/ mangel på kompetente morsmålslærere og tospråklige lærere.  
 
Tana kommune velger å legge til rette for opplæring tilpasset den enkelte elevs forutsetning og 
gjør det ved å organisere opplæringen for de nyankomne minoritetsspråklige elever ved at de 
får tilhørighet i den ordinære klassen de tilhører etter alder. I tillegg får de egen norskopplæring 
i egen gruppe noen timer hver dag. Å få sosial tilhørighet og jevnaldrende venner er viktig for 
alle barn når de kommer til et nytt miljø og alle lærerne blir språklærere i denne sammenheng. 
Fordelene ved en slik modell er at barnet knytter sosiale bånd til sine klassekamerater, får 
venner og sosiale nettverk på fritida og må kommunisere på norsk for å gjøre seg forstått. 
Tilbudet har varighet i omlag ett skoleår og gjelder for alle elever fra 2. – 10.trinn. Alle barn skal 
språktestes ved ankomst til kommunen.  
1.klasse elevene bør starte i den opprinnelige 1.klassen på skolen. Dette for at elevene skal 
følge den ordinære lese- og skriveopplæringa.  
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Elevens rettighet – enkeltvedtak  
 
For å avgjøre om en elev har rett til særskilt språkopplæring etter § 2-8, må skolen kartlegge 
elevens ferdigheter i norsk og foreta en vurdering av hvilke opplæringstilbud elevene skal få for 
å tilegne seg norsk raskest mulig. Verken opplæringsloven eller forvaltningsloven krever at det 
foreligger en søknad om særskilt språkopplæring, men foresatte skal gis anledning til å uttale 
seg før vedtak fattes. Det er ingen plikt til å motta særskilt språkopplæring.  
 

Antall elever 
 Skoleåret 2016/17      

1.klasse 2 

2.klasse  

3.klasse 4 

4.klasse  

5.klasse 2 

6.klasse 1 

7.klasse 1 

8.klasse 1 

9.klasse 1 

10.klasse 1 

 
4 elever har vært ett år i Norge, de andre 
9 er nyankomne høsten 2016. 
 
 
 

Læreplaner  
Etter språktesting avgjør skolen hvilken læreplan som skal følges; Læreplanen i grunnleggende 
norsk for språklige minoriteter eller den ordinære planen i norsk med nødvendige tilpasninger.  
 
Ressursbehov 
1 lærerstilling til særskilt norskopplæring for hele gruppa. Dette utgjør 19 timer i uka fordelt på 
alle elevene. Det betyr at de er delt i mindre grupper. Lærerressursen kan også brukes som 
styrking når elevene er i den ordinære klassen. Tanabru skole har fått innvilget denne stillingen 
fra skoleåret 2015/ 2016. 
 
Skolefritidsordning (SFO) 
Barna tildeles plass fortløpende ved behov. SFO kan være en viktig arena for lek- og 
språkopplæring for barn i alderen 6 – 10 år. 
 
Behov for ressurser:  
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8-10 % ressurs pr elev til sosialisering og språktrening. Denne ressursen er inkludert i den ene 
lærerstillingen Tanabru skole er tildelt (jfr. Ressursbehov). I tillegg har skolen flyktninger i 
språktrening, disse brukes som en ressurs for å oppnå sosialisering og språktrening. 
 
Utfordringer  

 Utredning av barn med særskilte behov innen det første året de er bosatt.  

 For å bedre integrering av barn i skolen bør det opprettes en fadderordning.  
 

 

2.9 KULTUR OG FRITID 
Tana har et godt kultur- og fritidstilbud med mange lag, foreninger og organisasjoner. Det å dra 

på tur til alle årstider er en viktig del av befolkningens fritidssyssel. Det er ikke selvsagt at 

tilflytterne benytter seg av disse tilbudene. I mange kulturer er fritid og kulturaktiviteter 

ukjente begreper. Det er likevel på disse arenaene folk blir kjent med hverandre og knytter 

sosiale bånd. Det er spesielt viktig for barn og unge å bli en del av det som skjer i kommunen. 

Det vil fremme integrering, samtidig som befolkningen i Tana blir kjent med tilflytterne.   

For at flyktningene skal delta kreves det at lag og foreninger er åpen for å inkludere de nye 

innbyggerne. Det er viktig at lag og foreninger gjør sitt tilbud kjent for tilflytterne, dette kan 

gjøres i et samarbeid med tilflyttertjenesten og voksenopplæringen. Foreldre til barn og unge 

kan tilby sine barns jevnaldrende klassekamerater skyss til trening og aktiviteter.  

Det er også viktig at flyktningene kan få vist fram sin kultur og sine tradisjoner, her kan det 

utvikles arenaer der det kan skje. Det er etablert et samarbeid med Frivilligsentralen om drift av 

fredagskafe, dette er et tiltak som er vellykket og bidrar gjensidig økt forståelse og tillit. 

Samarbeidet med Frivilligsentralen kan utvikles ytterligere ved at flyktningene blir en del av det 

frivillige arbeidet som utføres. 

2.10 HELSETJENESTEN 
Flyktninger har samme rett til helsetjenester som den øvrige befolkningen (jfr. Veileder for 
helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente (IS-1022)).  

Helsetjenestens hovedansvar i forhold til flyktninger  
Helsekartlegging av nyankomne flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente, og enslige 
mindreårige. Med særlig vekt på:  

 Screening av smitteførende sykdom, herunder tuberkulosekontroll.  

 Kartlegging av psykisk helse med særlig vekt på personer med krigsopplevelser, traumer, 
tortur, voldtekt.  

 
Oppfølging og behandling:  
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Gi helsehjelp til personer med fysiske og psykiske helseproblemer. Henvisning til 
spesialisthelsetjeneste. Tverrfaglig samarbeid og koordineringsansvar for bosatte flyktninger 
der det er nødvendig.  
 
Legetjenesten for Tana og Nesseby har ansvar for å gi nødvendig legeoppfølging til overnevnte 
grupper. De blir tildelt fastlege så snart som mulig.  
 
Tuberkulosekontroll av flyktninger og innvandrere.  
Tuberkulosekontroll er en lovpålagt undersøkelse for alle flyktninger, arbeidsinnvandrere, 
studenter, familiegjenforente og au-pairer fra høyendemiske områder.  
 
Helsefremmende og forebyggende arbeid.  

 Undervisning, informasjon og veiledning om:  

 Smitteførende sykdom  

 Prevensjon  

 Kosthold, fysisk aktivitet og livsstilssykdommer.  

 Tannhelse  

 Psykisk helse  

 Kjønnslemlestelse, æresrelatert vold  

 Foreldreveiledning i forhold til barn som har opplevd krig, flukt.  
 
Helsestasjonstjeneste til bosatte barn i den første fasen inntil kartleggingen og påfyll av 
vaksiner er avsluttet, utføres av den ordinære helsesøstertjenesten.  
 
Tverrfaglig samarbeid  
Mange flyktninger har store og sammensatte helseproblemer som krever et godt tverrfaglig 

samarbeid og koordinering av ulike tjenester. Helsetjenesten må opparbeide seg kompetanse 

og erfaring som er viktig i møte med flyktninger. Tjenesten vil i framtiden også være et 

ressursteam og en koordinator i forhold til andre tjenesteområder i kommunen. 

Det er spesielt i den første tiden etter ankomst til Tana det er behov for oppfølging fra leger og 
helsesøstre. I dette er det spesielle utfordringer i forhold til kvoteflyktninger da 
helsescreeningen må koordineres av tilflyttertjenesten i Tana. Dette krever et tett samarbeid 
innenfor helsetjenesten, og det krever også kapasitet til å prioritere disse oppgavene. Dette har 
fungert godt i treårsperioden for tilflytting. Tana har imidlertid hatt utfordringer i det siste på 
grunn av ustabil legedekning, men når leger er på plass forventes det at legetjenesten har 
kapasitet til å dekke dette behovet. Behov for tolketjenester medfører større økonomiske 
kostnader. 

 



Plan for bosetting av flyktninger i Tana Kommune 
 

Side 22 av 32 
 

2.11 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.  

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.  

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

2.12 HJELPETJENESTEN 
Hjelpetjenesten består av pedagogisk- psykologisk tjeneste, tjeneste for funksjonshemmede og 

rus- og psykisk helsetjeneste hvor kommunepsykolog er organisert inn. 

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. 

PPT har en viktig rolle i forhold til tilflytternes opplæringsbehov.  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 er sentral i forhold til 

diagnostisering. PPT bør også komme sterkere inn for å vurdere språkopplæringen til 

flyktninger som ikke klarer å følge forventet progresjon. Det vil være utfordrende å kunne 

prioritere dette arbeidet i tillegg til ordinære oppgaver, på sikt kan det være behov for økte 

ressurser til PPT. 

Tjeneste for funksjonshemmede 

Tjenesten rår over en stillingsressurs på 100%. Tjenesten vil kunne møte behovene for tiltak i 

forhold til flyktninger innenfor eksisterende budsjett.  

Barneverntjenesten 
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Barneverntjenesten er fra 01.09.16 blitt en del av interkommunal barneverntjeneste for 

Nesseby og Tana. Den interkommunale barneverntjenesten består av fem 100 % stillinger 

inkludert barnevernleder. 

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

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

er å jobbe proaktivt med forebyggende tiltak.  

Rus og psykisk helsetjenesten og kommunepsykolog 

Rus og psykisk helsetjeneste består av 200% psykiatrisk sykepleier, 100% ruskonsulent, 40% 

miljøterapeut, 60% utekontakt, 80% miljøarbeider. Tjenesten har kapasitet til å møte de økte 

behovene som kan forventes ved bosetting av flyktninger.  

Miljøterapeut for tilflyttertjenesten (100%) er tilsatt i hjelpetjenesten, rus- og psykisk 

helsetjeneste. Erfaringene viser at det er mest hensiktsmessig at miljøterapeuten knyttet til 

tilflyttertjenesten har sitt daglige arbeidssted i tilflyttertjenesten. Det medfører lite samarbeid 

med rus- og psykisk helsetjeneste. Det vil derfor ikke være problematisk om miljøterapeuten 

overføres fra hjelpetjenesten til tilflyttertjenesten i tilfelle ny organisering krever dette. 

3 INNTEKTER OG UTGIFTER 

Inntekter kommunen får ved å bosette flyktninger er primært tilskudd, men det har også en 

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

Inntekter 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) 
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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. 
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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 realismen av beregningene er at vi får 

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

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

Man kan sammenligne dette med at kommunen låner penger av seg selv til driftsoppgavene, men 

uten å kunnen betale tilbake siden pengene allerede er brukt opp.   

Hver voksen som deltar i introduksjonsprogrammet vil motta introduksjonsstønad som tilsvarer 
to ganger grunnbeløpet i folketrygden (2G). Introduksjonsstønaden er ment å dekke familiens 
boutgifter samt utgifter til mat, klær og andre nødvendigheter.  

Andre utgifter er administrasjon, stillinger i tilflyttertjenesten, stillinger i voksenopplæringen og 

utgifter til møbler og inventar.  Dersom flyktningene ikke kommer i jobb eller utdanning vil det 

kunne bli utgifter til sosial stønad. Det er avgjørende for kommunen å arbeide målrettet og 

planmessig for at utgiftene ikke skal bli høyere enn nødvendig. 

3.1 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. 
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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 
 Sosialhjelpsundersøkelsen 
 Introduksjonsstønadsundersøkelsen 

Utgiftene som skal dekkes av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap kartlegges 
gjennom voksenopplæringsundersøkelsen. 

Hovedresultater av kartleggingen for 2015: 

 Samlede utgifter til femårskullet i 2015 var 775 000 kroner.  
 I 2015 dekket integreringstilskuddet over 90 prosent av kommunenes utgifter til 

bosetting og integrering. 
 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dekker utgifter for personer som 

har rett og plikt, eller kun rett, til slik opplæring etter introduksjonsloven. 
Beregningsutvalgets kartlegging viser en gjennomsnittlig utgift per deltaker på kr 
118 000 for 1 100 timer opplæring. 

Tallene viser altså at kommunenes estimerte utgifter var noe 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 flyktningfamilier med barn. Beregningsutvalgets funn antyder også stordriftsfordeler 
ved høy bosetting. 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 årlig bosatte fra 15 til 
10 mister man også muligheten for stordriftsfordeler. 

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 

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

bosettes, hvilken bakgrunn de har, motivasjon for å bli selvberget. I tillegg skaper forskuddsbetalingen 

en meget stor feiltolkning av økonomien. 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. 
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4 ORGANISERING AV TILFLYTTERTJENESTEN 

Organisering av tilflyttertjenesten 

Kommunestyret i Tana 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. Det er fire modeller som blir vurdert: 

tilflyttertjenesten organisert som en del av NAV, tilflyttertjenesten organisert som en del av 

hjelpetjenesten, tilflyttertjenesten organisert som egen virksomhet knyttet til voksenopplæringen og 

tilflyttertjenesten organisert med delt ansvar mellom hjelpetjenesten og voksenopplæringen. 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. Alternativ 4: Tilflyttertjenesten organisert med delt 

ansvar mellom hjelpetjenesten og voksenopplæringen ligner mye på nåværende prosjektorganisering, 

og er et mulig alternativ dersom alternativ 3 ikke velges. Også en mulighet om en noe større endring 

nevnes i alternativ 5.  

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 

Alternativ 2: Tilflyttertjenesten knyttet til hjelpetjenesten 

Fordeler; kan utnytte hjelpetjenestens flerfaglige ressurser 

Ulemper; det er ikke plass/ rom for å ha tilflyttertjenesten samlokalisert med hjelpetjenesten. Det gjør 

at det er vanskelig å utnytte flerfagligheten. Det vil være svært vanskelig for hjelpetjenesten å drifte 

voksenopplæringen. 

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 
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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. Økonomisk vil dette alternativ med egen 

virksomhetsleder medføre ekstra kostnader tilsvarende ca 0.8 årsverk ( leder funksjon ). 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 alternativt 3 velges, må dagens lokaler for tjenesten ( Kunnskapets hus ) utvides. Det finnes ikke 

tilstrekkelig med kontor- og andre lokaler for å samle hele tjenesten inn i lokaler. 

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. 



Plan for bosetting av flyktninger i Tana Kommune 
 

Side 29 av 32 
 

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: Tilflyttertjenesten i en virksomhet omkring kunnskapens hus og miljøbygget 

Dette alternativet vil innebære at vi gjør endringer innenfor vedtatte rammer som sentrerer opplærings-

relaterte aktiviteter sammen med tilflyttertjenesten lokalisert i og rundt kunnskapens hus. Alternativet 

er ikke utredet, og må ha flere prosesser sammen med organisasjonene før det kan konkretiseres 

ytterligere. Det er sannsynlig at dette alternativet vil kunne utløse et behov for utvidelse av kunnskapens 

hus med en håndfull kontorplasser, i tillegg til de endringene som allerede er beskrevet som ønskelige 

for voksenopplæringen og studiesenteret.  

5 HANDLINGSPLAN 2017 – 2020  

 

NR TILTAK KOMMENTAR ANSVAR KOSTN. ÅR 

 Organisering      

1 Samlokalisering av 

flyktningtjenesten og 

voksenopplæringa, muligens 

i sammenheng med annen 

opplæringsrelatert 

virksomhet. 

 Rådmannen  Under 

utredning  

2 Arbeidsmøter i 

bosettingsgruppa 
 Flyktning-

tjenesten  
 Igangsatt 

3 Samarbeid med frivillige lag 

og foreninger  
 Flyktning-

tjenesten 
 Snarest 

 Samarbeid      

1 Temadager for deltakerne i 

introduksjonsprogrammet 

Diskutere temaer som 

«barn og oppvekst», «barn 

og arbeidsliv», «vold i 

nære relasjoner», «frihet til 

egne valg». 

Flyktning-

tjenesten, NAV 

og helse 

 Igangsatt 

2 Utarbeide og ta i bruk ny 

individuell plan for 

introduksjonsdeltakerne; 

Individuell fremtidsplan 

Utarbeide en individuell 

plan med konkrete mål, 

tiltak og tidspunkt for når 

deltakeren skal være ferdig 

i intro.  

Flyktning-

tjenesten, 

voksenopp-

læringen og 

NAV. 

 Snarest/høsten 

2016 

 Flyktningtjenesten     

      

1 Bedre og tettere oppfølging 

av hver enkelt 

introduksjonsdeltaker 

Sikre at hver deltaker deltar 

i et program som fremmer 

kvalifisering mot studier 

eller arbeid.  

Flyktning-

tjenesten, NAV 

og voksenopp-

læringen 

 Igangsatt 

2 Samarbeid med yrkes – og 

studieveiledere i 

Sikre bedre overgang 

mellom 

NAV,  

Studieveileder 

 Igangsatt 
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kommunen/fylke introduksjonsprogram og 

«ordinært liv»  

skole, 

Fylkeskomm. 

3 Kafe Galleri Martin fredager Det skal jobbes for å utvide 

kafetilbudet til flere 

ukedager 

Flyktning-

tjenesten  

Frivilligsen-

tralen 

 Igangsatt 

4 Opprette flere 

språkpraksisplasser 

 Flyktning-

tjenesten og 

NAV 

 Kontinuerlig 

 Introduksjonsprogram     

1 Sikre kvinners deltakelse i 

samfunnslivet gjennom 

tiltak i introprogrammet. 

 Flyktning-

tjenesten 

 Kontinuerlig 

2 Forbedre veiledning for hver 

enkelt deltaker så 

individuelle fremtidsplan 

blir gjennomførbar 

 Flyktning-

tjenesten, 

voksenopp-

læringen 

 Kontinuerlig 

3 Yrkesrettet 

norskundervisning i 

forbindelse med praksis 

 Flyktning-

tjenesten, 

voksenopp-

læring, NAV 

 Kontinuerlig 

4 Bedre oppfølging og 

veiledning av 

språkpraksiskandidater og 

språkpraksisplasser  

 Flyktning-

tjenesten 

 Kontinuerlig 

5 Fysisk aktivitet som del av 

introduksjonsprogrammet 

Tilbud om treningsstudio, 

trening i hall 

Flyktning-

tjenesten 

 Kontinuerlig 

6 Boveiledning  Flyktning-

tjenesten 

 Kontinuerlig 

 Barnehage     

1 Sikre barnehageplasser ved 

ankomst for nyankomne 

flyktninger 

 

Sikre at foreldre kan starte 

tidligst mulig i 

introduksjonsprogrammet/ 

norskopplæring 

Tilflytter-

tjenesten og 

barnehagestyrer 

 Kontinuerlig 

2 Styrke de ansattes 
kompetanse 

Tilby og gi anledning til 

deltakelse på relevante kurs 
Virksomhets-

leder og 

barnehagestyrer 

 Igangsatt 

 Grunnskole     

1 Tilpasse og tilrettelegge 

undervisningen  

Elevene begynner i sine 

ordinære klasser ved 

ankomst 

Rektor Tanabru 

skole 
 Igangsatt 

2 Styrke de ansattes 

kompetanse 
Slik at flyktningbarna den 

første tiden i kommunen 

blir ivaretatt av lærere som 

har stor kompetanse på 

arbeid med 

minoritetsspråklige barn 

Rektor Tanabru 

skole 
 Igangsatt 

 SFO     

1 Tildele plass fortløpende i 
eksisterende tilbud 

Arena for lek og styrking 

av språk 
Rektor  Igangsatt 

 Voksenopplæring     

1 Tilpasse og tilrettelegge 

undervisningen 
Kartlegge elever 

Plassering på rett nivå ut i 

fra språkferdigheter 

Rektor Tanabru 

skole og lærere i 

VO 

300 % 

lærerstil-

linger 

Igangsatt 
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2 Styrke de ansattes 

kompetanse 
Slik at de elevene får godt 

tilrettelagt undervisning, og 

kan komme raskt ut i 

arbeid eller videre 

utdanning 

Rektor Tanabru 

skole 
  

3 Gi tilbud om grunnskole-

utdanning 

Elever i VO vil ha behov 

for dette i årene som 

kommer 

Rektor Tanabru 

skole og lærere i 

VO 

 Kontinuerlig 

4 Tilpasning av lokaler i 

kunnskapens hus 

Bedre tilpasset lokaler, 

ombygging av eksisterende 

lokaler i kunnskapens hus  

Bygg- og 

anleggsavdel-

ingen 

700 000 Første halvår 

2017 

5 Utvidelse av lokaler i 

kunnskapens hus 

Dersom større endring i 

organiseringen vil det også 

kunne være behov for 

kontorplasser i eller ved 

kunnskapens hus 

Bygg- og 

anleggsavdel-

ingen 

? Ses i 

sammenheng 

med tiltak nr 4 

 NAV     

1 Samarbeidsmøter med 

tilflyttertjenesten  

Viktig med en løpende 

kontakt for å få til 

samarbeid på tvers og på et 

tidlig stadium for å fange 

opp ulike utfordringer 

Tilflytter-

tjenesten NAV 

 Hver 14. dag  

2 Behovsavklaring av hver 

enkelt flyktning på et tidlig 

stadium etter ankomst til 

kommunen 

Avklaring er viktig på et 

tidlig stadium slik at 

integreringen blir best 

mulig og uten tidstap 

Tilflyttertj.  Innen 3 mnd. 

etter ankomst 

3 Aktiv samarbeidspartner for 

å skaffe praksisplasser 

(arbeid) 

Nav vil være en viktig 

samarbeidspart for å skaffe 

tilveie tilstrekkelig med 

praksisplasser 

NAV  Kontinuerlig 

 Bolig og bosetting     
1 Bosetting utenfor sentrum 

område 

Det må jobbes med å kunne 

tilby boliger utenfor 

sentrumsområdet til 

flyktninger 

Tilflytter-

tjenesten / TKE 

 Kontinuerlig  

2 Vurdere offentlig- privat 

samarbeid om boliger 

Det må jobbes med å kunne 

tilby boliger utenfor 

sentrumsområdet til 

flyktninger 

TKE  Kontinuerlig  

3 Botiden i "flyktninge-

boliger" begrenses til inntil 

2 år eller introduksjons-

programmets varighet 

Det må jobbes med å kunne 

tilby boliger utenfor 

sentrumsområdet til 

flyktninger 

Tilflytter-

tjenesten / TKE 

 kontinuerlig 

4 Tana kommunale 

eiendomsselskap 

tilrettelegger egnede boliger 

Bygge boliger og frigjøre 

kommunale boliger som er 

egnet 

TKE  Kontinuerlig 

5 Lære flyktningene å ivareta 

bolig og ivareta økonomi 

knyttet til bolig 

Tilflyttertjenesten har tett 

oppfølging den første tiden 

Tilflytter-

tjenesten 

 Kontinuerlig 

6 Samarbeid med Husbanken 

for å ivareta 

bosettingsmålene 

Det er nødvendig med 

flere boliger for at 

kommunen skal kunne ta 

imot flyktninger.  

TKE  Kontinuerlig 

7 Aktiv bruk av de virkemidler 

som finnes innenfor 

Kommunen skal bidra til 

realisering av boligmål for 

Tilflytter-

tjenesten 

 Kontinuerlig 
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Husbankens ordninger flyktninger bygningsleder 

 

6 AKTUELLE LINKER 

1; Lov om introduksjonsordning 

http://www.lovdata.no/all/nl-20030704-080.html 

2; Revidert rundskriv til Introduksjonsloven  

http://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/revidert-rundskriv-til-introduksjonsloven/ 

3; Sluttrapport fra Beregningsutvalget september 2015 

http://www.imdi.no/om-imdi/aktuelt-na/rapport-fra-beregningsutvalget-2015/ 

4; Inkluderings- og mangfoldighetsdirektoratet (IMDi)  

http://www.imdi.no/ 
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