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Møte i utdanningsforbundet ved Voksenopplæringen i Tana Kommune 

 

Tilstede: Åslaug Storbakk, Tor Morten Hunnes, Bjørn Tapio Kajander 

 

Vi hadde møte med vår leder Jakob Lanto i går der vi ble forespeilet en 

nedleggelse av Tilflyttertjenesten, konsulentstillingen fra 01.10.2019. Vi mener 

at å la tjenesten forsvinne over natten, er galt, selv om vi forstår at Tana 

kommune må spare penger. Vi ønsker at tjenesten opprettholdes 20 % i 

perioden 01.10.2019 – 31.06.2020. Dette fordi våre brukere ikke blir borte selv 

om tjenesten forsvinner. Det er ikke vi lærere som skal gjøre tilflyttertjenestens 

jobb etter 01.10.2019. Det er snakk om oppfølging av deltaker som er i 

introduksjonsordning og også registrering i NIR av disse, trekk i stønad melding 

til lønningskontoret, dialog med andre offentlige kontorer som blant annet 

utlendingsavdelingen hos politiet, sykehus, legesenter og Nav, rapportskriving, 

følge opp individuelle planer vedrørende introdeltakere, oppfølging i henhold 

til arbeids- og språkpraksis etc. Brukere som tidligere har vært i 

introduksjonsprogrammet og familiegjenforente (nye og gamle) utgjør en stor 

gruppe i Tana kommune, bare i målgruppen norsk er det for tiden 63 personer, 

i tillegg kommer alle andre utlendinger og eventuelt nye tilflyttere. 

Tilflytterkonsulenten fungerer også som en person som tilflytterne kommer til 

for hjelp, både de som er i introduksjonsprogrammet og de som er ferdige. Det 

skaper trygghet for tilflytterne. Tilflytterkonsulenten hadde et møte med en 

ansatt i PST for et par uker siden, der påpekte han viktigheten for kommunene 

å ha den trygghetsfaktoren til flykningene. Og viktigheten med å eventuelt se 

endringer i adferd med tanke på radikalisering. Konsulenten gir råd og 

veiledning om hvor tilflytterne kan henvende seg i deres aktuelle saker, blant 

annet hvilke offentlige kontorer de må kontakte for de ulike saker det måtte 

gjelde, og å være behjelpelig til veiledning ved søknader til UDI. Også når det 

gjelder oppfølging etter endt introduksjonsstønads periode og samarbeid med 

Nav. Voksenopplæringen har alt vært en buffer for brukere fra andre land og 

det må det også være i fremtiden, og som man forstår er denne gruppen 

betraktelig større etter at Tana kommune tok imot flyktninger. Så vi krever at 

det opprettholdes en 20 % stilling i gitte periode, for å få en mykere overgang 



enn innstillingen som er gitt. Vi som jobber i voksenopplæringen for 

fremmedspråklige er allerede foreslått kuttet helt ned til beinet og dette 

forslaget om at tilflyttertjenesten skal forsvinne helt over natta, gjør oss veldig 

bekymret. 

 

 

Bjørn Tapio Kajander              Tor Morten Hunnes                     Åslaug Storbakk 


