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1 Kommunestyrets vedtak 18.11.2013 
Kommunestyret vedtar «Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016». 

2 Sammendrag 
Alta kommune har relativ lang tradisjon på å bosette flyktninger. Det siste 10-året har det årlige 

bosettingsantallet vært mellom 20 og 30. Anmodning om bosetting av flyktninger behandles årlig i 

kommunestyret. Kommunestyret har vedtatt et bosettingsmål på 25 flyktninger per år i perioden 

2013-2015, i tillegg kommer familiegjenforening. Det er også vedtatt et bosettingsmål på 10 enslige 

mindreårige i 2013. Forutsetningen for bosetting er at det blir utarbeidet en helhetlig plan for 

bosetting og integrering. Planen skal inneholde spesifisering av målsetninger med konkrete tiltak som 

skal gjennomføres, som tidshorisont og ressursbruk. 

I 2011 inngikk kommunen en samarbeidsavtale med IMDi. Avtalen løper i tre år fra 01.08.2011 til 

01.08.2014. Formålet med avtalen er å styrke integrering og inkludering av nybosatte flyktninger og 

innvandrerbefolkningen for øvrig i Alta kommune. Sentrale samarbeidsområder er: 

 Raskere bosetting 

 God kvalitet i kvalifiseringsarbeidet 

 Bærekraftig lokalsamfunnsutvikling 

 Effektiv ressursutnyttelse og virkemiddelbruk 

 Kunnskapsutvikling og god informasjonsflyt 

Organiseringen av flyktningtjenestene i kommunen er fragmentert. Det er behov for en evaluering av 

dagens organisering. Uavhengig av denne bør det iverksettes ulike tiltak for å bedre samarbeidet og 

informasjonen mellom de ulike aktørene som arbeider med flyktninger. 

Kommunen bør prioritere å bruke ressurser i en tidlig fase for å forebygge dyrere løsninger i 

etterkant. Dette gjøres best ved å bruke tilstrekkelig med ressurser den første tiden etter at 

flyktningene er kommet til Alta. Eksempelvis vil god opplæring i språk gjøre at det er enklere å 

komme seg i utdanning eller arbeid, og god kunnskap om å bo i norske boliger vil forhindre kostbar 

renovering i ettertid. 

Alta kommune har i de senere år praktisert en sentrumsnær bosetting av flyktninger. Framover bør 

kommunen endre på denne strategien og heller satse på en mer desentralisert bosetting. Det vil føre 

til bedre integrering i nærmiljøet når ikke alle flyktninger er bosatt samme sted. Fremmedspråklige 

barn blir fordelt på flere barnehager, og ikke bare på sentrumsbarnehagene, og skolebarna kan starte 

direkte i sin hjemklasse. Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, både de som starter i 

velkomstklassen og de som går på hjemmeskolene, evalueres og vurderes omorganisert. 

Det er for liten sammenheng mellom kommunens inntekter og utgifter i flyktningarbeidet, og 

kommunens budsjettsystem er for lite fleksibel i forhold til arbeidet med flyktninger. Det er viktig å 

sikre at kommunen utnytter de inntektsmuligheter som finnes. Det finnes mange ulike 

tilskuddsordninger, men det mangler en total oversikt for kommunen. 

3 Innledning 
Alta kommune har relativ lang tradisjon på å bosette flyktninger. Det siste 10-året har det årlige 

bosettingsantallet vært mellom 20 og 30. I tillegg har det vært flere familiegjenforeninger.  De 

bosatte flyktningene kommer i hovedsak fra Somalia, Afghanistan, Bhutan og Eritrea. I tillegg er det 
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statsløse palestinere. Per 01.08.13 bor det ca 150 flyktninger i Alta, og i tillegg er det bosatt 27 

enslige mindreårige flyktninger. 

I 2011 inngikk kommunen en samarbeidsavtale med IMDi. Formålet med avtalen er å styrke 

integrering og inkludering av nybosatte flyktninger og innvandrerbefolkningen for øvrig i Alta 

kommune. Avtalen løper i tre år fra 01.08.2011 og til 01.08.2014.  

Anmodning om bosetting av flyktninger behandles årlig i kommunestyret. I sak 133/12 vedtok 

kommunestyret et bosettingsmål på 25 flyktninger per år i perioden 2013-2015, i tillegg kommer 

familiegjenforening. Det ble også vedtatt et bosettingsmål på 10 enslige mindreårige i 2013. 

Forutsetningen for bosetting var at det ble utarbeidet en helhetlig plan for bosetting og integrering 

innen 1.februar 2013. 

Kommunestyrets vedtak i sak 133/12: 

”Alta kommunestyre vedtar et bosettingsmål på 25 flyktninger pr. år i perioden 2013-15. 

Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 

For enslige mindreårige vedtas et bosettingsmål på 10 personer i 2013. Tjenesten har et mål om til 

enhver tid å ha inne 30 personer under oppfølging i perioden 2013-15. 

 

Forutsetning for bosetting er at en helhetlig plan for bosetting og integrering foreligger til 

politisk behandling innen 1. februar 2013.” 

 

«Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere. Alta kommune. 2013-

2016» ble fremmet til kommunestyret i sak 17/13. Kommunestyret vedtok at planen skulle sendes på 

høring. I tillegg ble administrasjonen bedt om å utarbeide tydeligere spesifisering av målsetninger 

med konkrete tiltak som skal gjennomføres, som tidshorisont og ressursbruk. Bosettingsmålet fra k-

sak 133/12 på 25 flyktninger per år i perioden 2013-2015 ble opprettholdt. 

 

Kommunestyrets vedtak i sak 17/13: 

”Planens navn er: Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2013 – 2016. 

1. Kommunestyret sender Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger ut på høring, både 

internt og eksternt i kommunen (eksempelvis SISA, ideelle foreninger, politiet osv.) 

2. Administrasjonen bes utarbeide tydeligere spesifisering av målsetninger med konkrete 

tiltak som skal gjennomføres, som tidshorisont og ressursbruk. 

3. Kommunestyret igangsetter bosettingsmål på 25 flyktninger pr. år i perioden 2013- 

2015. Familiegjenforening kommer i tillegg. 

For enslige mindreårige vedtas et bosettingsmål på 10 personer i 2013. Tjenesten har 

som mål om til enhver tid å ha inne 30 personer under oppfølging i perioden 2013-2015.” 

 

Rådmannen nedsatte en prosjektgruppe for å fullføre arbeidet med planen. Prosjektgruppen har hatt 

følgende sammensetning: 

Per Prebensen, kommunalleder helse og sosial, leder prosjektgruppen 

Svein O. Hansen, leder barn- og ungetjenesten 

Victor Esjeholm, rektor voksenopplæringen 

John Helland, leder NAV 

Ann Roarsen, faglig leder flyktninghelsetjenesten 

Ingunn Torbergsen, nestleder helse og sosial, sekretær prosjektgruppen 
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Rådmannens ledergruppe har vært styringsgruppe for prosjektet. 

«Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016» bygger på følgende 

dokumenter: 

 Handlingsplan – del av samarbeidsavtale mellom Alta kommune og IMDi Nord for perioden 

01.09.11 – 01.09.15, vedlegg 1 

 Forslag til «Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere. Alta 

kommune. 2013-2016», fremmet i k-sak 17/13  

 Alta vil, fokusområdet «Livskvalitet og velferd» 

 Kommunedelplan for helse og sosial 2013-2020, vedtatt i kommunestyret 24.06.13 

 Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune 2010-2014 

 Samhandlingsbeskrivelse helse og sosial og barn/unge 

 Plan for arbeidet med enslige mindreårige flyktninger 

 Kommunestyrets vedtak knyttet til organisering av arbeidet med flyktninger i Alta kommune 

Det har vært avholdt møter med både interne og eksterne samarbeidspartnere i august 2013. Planen 

skal på høring før politisk behandling. 

«Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016» er en temaplan/fagplan under 

«Alta vil». Planen omhandler i første rekke bosetting av flyktninger, jamfør vedtaket i k-sak 17/13. 

Gruppene asylsøkere og innvandrere er omtalt, men målsettingene og tiltakene er i hovedsak rettet 

mot bosatte flyktninger. 

Målsetninger og tiltak i handlingsplanen bygger på en videreføring av dagens bosetting, jamfør 

samarbeidsavtalen med IMDi. En økning i bosettingen vil kreve endret dimensjonering av tjenestene. 

3.1 Begrepsavklaringer 
Flyktning er den som ifølge Utlendingsdirektoratets flyktningregister har flyktningstatus og har fått 

oppholdstillatelse i Norge. Hovedsakelig bosettes flyktninger via asylmottak eller ved 

direktebosetting fra flyktningleirer, også benevnt som overføringsflyktninger. 

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.    

Enslige, mindreårige flyktninger. Med enslige mindreårige asylsøkere menes barn og unge under 18 

år som kommer til riket uten foreldre eller andre med foreldreansvar.  Med enslige mindreårige 

flyktninger menes enslig mindreårig som er innvilget oppholdstillatelse og skal bosettes i en 

kommune. 

Overføringsflyktninger (FN flyktninger) kommer til Norge direkte fra flyktningleir. 

Asylsøkere er mennesker fra andre land som søker om beskyttelse i Norge gjennom asylinstituttet. 

Asylsøkere bosettes i mottak mens de venter på å få sin søknad behandlet. Dersom de innvilges 

beskyttelse vil de få bosetting i en norsk kommune. Dersom de ikke innvilges beskyttelse vil de bli 

sendt ut av landet. I Alta har vi asylsøkere i Hero sitt mottak. Disse bor i Alta mens søknad om 

opphold/beskyttelse behandles. 
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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 utenlandsfødte 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 utenlandsfødte 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 er Utlendingsdirektoratet 

IMDi er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Hero: Alta mottakssenter er et 100 % desentralisert mottak med plass til 187 beboere, og leier hus og 

leiligheter sentralt i Alta. Dette er et frivillig botilbud for asylsøkere mens de venter på behandling av 

asylsøknaden sin. Mottaket er bemannet på dagtid. Beboerne får økonomisk hjelp i form av faste 

beløp til mat og klær, og har også ulike plikter og aktivitetstilbud. 

Kultursenteret Sisa ble etablert i 2007 og er en ideell organisasjon med fokus på koblingen mellom 

kultur og folkehelse. Sisa er også et foreningshus hvor til sammen 10 ulike organisasjoner bruker 

lokalet til møter og festlige arrangementer. 

Fritt arbeidsmarked: I medhold av EØS-avtalen er det et fritt arbeidsmarked innenfor EØS området, 

og EØS borgere kan bosette seg i et annet EØS land forutsatt at de har arbeid i det nye landet. EØS 

borgere kan flytte fritt innenfor EØS området, og de står fritt i å bosette seg i et EØS land når de har 

arbeid. Andre, bosatt utenfor EØS området, kan komme til Norge som arbeidsinnvandrere, men disse 

må få godkjenning av norske myndigheter for å bosette seg her. Slik godkjenning bygger på at 

bedrifter i Norge har arbeidskraftbehov som kan dekkes av slik innvandring, og slik innvandring skjer i 

hovedsak som følge av søknader fra norske bedrifter. 

3.2 Innvandrere i Alta 
Det statistiske materialet som gjengis i denne planen omfatter flyktninger, asylsøkere og andre 

innvandrere. Den kommunale tjenesteproduksjon skiller ikke ytelser til de ulike gruppene, og det 

rapporteres heller ikke særskilt. 

Flyktninger utgjør en relativt liten gruppe i Alta samfunnet. Samlet er alle innvandrere til Alta en 

viktig tilvekst kulturelt og viktig i forhold til å betjene deler av arbeidsmarkedet. Innvandrerne er en 

ressurs for Altasamfunnet, og det er viktig å sikre at vi driver et integreringsarbeid som er effektivt og 

som gir flyktningene godt grunnlag for å velge Alta som bosted. Alta trenger flyktningene fordi de er 

en ressurs kompetansemessig og arbeidskraftmessig. Flyktningene utgjør derfor et innsatsområde 

der vi fortsatt har behov for å lykkes. 

Statistikk fra 2011 viser at 12.2 % av befolkningen i Norge er innvandrere. De største gruppene 

kommer fra Polen, Sverige, Pakistan, Somalia, Tyskland, Irak og Danmark. Innvandrerne utgjør et 

svært sammensatt mønster når det gjelder integrering, utdanningsnivå, religion, sysselsetting og 

likestilling. Et hovedtrekk er at graden av integrering og tilpasning til norsk levemønster øker med 

lang botid, og at andre generasjon er mer tilpasset enn sine foreldre.  
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Innvandrere som flytter til Alta representerer primært land som Sverige, Finland, Thailand, Russland, 

Latvia, Litauen, Estland og Polen. Primært utgjør dette arbeidsinnvandring. Alta kommune teller per 

1.1.12 i overkant av 1400 innvandrere etter SSBs definisjon av innvandrere. Det er en dobling på 7 år. 

Vel 950 av disse kommer fra Europa unntatt Tyrkia.  

 

  
Figuren viser innvandrere etter verdensdel bosatt i Alta kommune, kilde: SSB 

Figuren foran viser at innvandring til Alta fra Europa utgjør knappe 1000 innbyggere, og den øvrige 

innvandringen har kommet fra Asia med Tyrkia og noe fra Afrika. Den ikke vestlige innvandringen til 

Alta utgjør samlet ca 400 personer. Mange av disse er bosatte flyktninger. 

Altas befolkningsvekst i samme periode er slik: 

 

Figuren viser befolkningsvekst, detaljert, Alta kommune, kilde: SSB 

Figuren over viser at nettoinnflytting til Alta har betydning for befolkningsveksten. Flyktninger utgjør 

en del av kommunens netto innflytting. Innvandringen utgjør en varierende del av Alta samfunnets 

vekst. Andelen av befolkningen som er innvandrere vil avhenge av arbeidsmarkedet og i noen grad av 

flyktningstrøm til Norge. 
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Tabellen viser andelen innvandrerbefolkning i Alta i forhold til total folkemengde: 

  Alta Harstad Narvik 

Kristian-  

sund 

Finn-  

mark 

Kostragr. 

12 

Folkemengde i alt 19 282 23 640 18 473 23 813 73 787 104 632 

Antall 0-16 år 4 771 4 831 3 593 4 791 15 602 22 795 

       

Andel innvandrerbefolkning i % 7,5 6,6 8,3 9,2 9,8 7,9 

Innvandrerbefolkning 0-5 år 111 121 99 214 468 608 

%-andel innvandrere 0-5 år av alle 0-5 

åringer 6,8 7,5 7,9 13 9,1 8,3 

Innvandrerbefolkning 0-16 år 227 322 233 479 1168 1583 

%-andel innvandrere 0-16 år av alle 0-

16 åringer 4,8 6,7 6,5 10,0 7,5 6,9 

Tabellen viser antallet innvandrere i Alta samlet og for aldersgruppen 0-16 år. Sammenlignet med 

disse kommunene har Alta få innvandrere i aldersgruppen 0-16 år, og følgelig er den prosentvise 

andelen av innvandrere i forhold til befolkningen i aldersgruppen lavere enn for de øvrige. 

4 Integreringsarbeid i Alta og samarbeid med IMDI 
I den videre behandling vil fokuset være på flyktninger som bosettes i Alta. Tjenester og livssituasjon 

vil også dekke forhold for asylsøkere bosatt i tilknytning til Hero sitt mottak. Asylmottaket til Hero har 

150 + 37 plasser i Alta.  Hero sitt mottak er etablert med desentral bosetting i leiligheter av 

asylsøkerne. 

Hvert år mottar Alta kommune et bosettingoppdrag fra IMDI. Denne henvendelsen regulerer hvor 

mange flyktninger som ønskes bosatt, samt føringer for en bedre integreringspolitikk.  Dette danner 

grunnlaget for Alta kommunes strategi i forhold til bosetting av flyktninger.  

Det er utarbeidet en partnerskapsavtale mellom IMDI og Alta kommune der formålet er å styrke 

integrering og inkludering av nybosatte flyktninger og innvandrerbefolkningen. Sentrale 

samarbeidsområder er: 

 Raskere bosetting 

 God kvalitet i kvalifiseringsarbeidet 

 Bærekraftig lokalsamfunnsutvikling 

 Effektiv ressursutnyttelse og virkemiddelbruk 

 Kunnskapsutvikling og god informasjonsflyt 
 

I følge IMDI er det behov for 10 000 kommuneplasser for flyktninger i 2014, og 9 000 for hvert år i 

2015 og 2016. I tillegg må en ta høyde for et visst antall familiegjenforeninger. Hovedårsaken til 

økningen i antall flyktninger som skal bosettes, er at en større andel asylsøkere som kommer til 

Norge har et reelt beskyttelsesbehov, og fyller de ulike vilkår for flyktningstatus.  

For IMDI er det sentralt at kommunen har et tilpasset og variert tjenestetilbud, herunder opplæring i 

norsk, samfunnskunnskap og et godt fungerende introduksjonsprogram. Det er viktig og nødvendig 

at flyktninger kan komme i arbeid eller videre til utdanning og kvalifisering.  

Bosettingsarbeid er en kommunal oppgave og må inn i faste og planlagte former, basert på flerårig 

vedtak og plantall. For den kommunale tilrettelegging er slik planlegging viktig fordi vi kan 
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tilrettelegge arbeidet systematisk og utvikle vår kompetanse i integreringsarbeid. Forutsigbarhet 

muliggjør at barnehageplass, sfo-plass og andre kommunale tjenester er på plass slik at de voksne 

kan begynne på skole/norskopplæring. 

IMDI er opptatt av at bosetting av flyktninger ikke bare er en humanitær oppgave. Flyktninger utgjør 

en ressurs, og gjennom gode kvalifiseringsprogram vil kommunen få tilgang til arbeidskraft og 

kompetanse. Dette vil komme hele samfunnet til gode. 

IMDI ser at tilgang på egnede boliger er en kontinuerlig utfordring for kommunen. Vedtak om 

bosetting må knyttes opp mot boligplanlegging og bruk av relevante tilskudds- og låneordninger. 

Husbanken vil sammen med IMDI ha kontakt med kommunen for å finne gode boligløsninger for 

flyktninger. Sammen med en satsing på en planlagt boligkarriere vil kommunen ha flyktningeboliger 

som et innsatsområde i samarbeidsavtalen med Husbanken. 

Det er viktig å fortsette jobben med samordning og samarbeid mellom de ulike tjenesteområdene, 

og det er viktig å tydeliggjøre ansvarsdeling i bosettingssaker. Samordning vil sikre kvalitet i 

oppfølgingen. 

5 Organisering 
I dag utføres arbeid med bosetting og integrering av flyktninger primært fra NAV, oppvekst- og 

kultursektoren og helse- og sosialsektoren. Figuren under illustrerer at arbeidet er fragmentert, og 

tjenestene mangler en enhetlig ledelse.

 

I det følgende vil vi gi en kort beskrivelse av tjenestene. 

5.1 Barnehager 
Foreldre søker om barnehageplass med prioritet mellom barnehagene fra 1 til 3. Plass tildeles 

avhengig av hvor det er ledig plass, samtidig som en søker å unngå opphopning av for mange 

fremmedspråklige barn i samme barnehage.  

Det er vanskelig å anslå ressursbruk i barnehagene. Dette avhenger av flere ulike faktorer, 

eksempelvis 

 Ressurser til barn med spesielle behov 

 Ressurser for å ivareta foreldre/hjem 

 Ressurser til språkgrupper (blanding av minoritetsbakgrunn og norske) 

Rådmannen 

Kommunalleder 
oppvekst og 

kultur 

Barn- og 
ungetjenesten 

Bosettiingsavdeli
ngen (EM) 

Alta 
voksenopplærings

senter 
Skoler 

Komsa skole 
Sandfallet 

ungdomsskole 

Barnehager Kultur 

Kommunalleder 
helse og sosial 

Helseavdelingen 

Flyktninghelsetje
nesten 

NAV 

Flyktning-
tjenesten 

Kommunalleder 
ASU 

Prosjekt 
boligsosialt arbeid 

Stiftelsen 
utleieboilger 
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5.2 Skoler 
Nyankomne elever med ingen eller svært begrensede ferdigheter i norsk, får tilbud om opplæring i 

velkomstklasse på Komsa barneskole eller Sandfallet ungdomsskole. Tilbudet har varighet i omlag ett 

skoleår og gjelder for alle elever fra 2. – 10.trinn.  

Nyankomne elever på 1.trinn begynner ikke i velkomstklassen, men direkte på sin hjemmeskole.  

Det ble brukt 10,35 årsverk til særskilt språkopplæring for skoleåret 2012/13. I tillegg har 

velkomstklassene på Komsa skole 2 årsverk og Sandfallet ungdomsskole 1,5 årsverk 

5.3 Barn- og ungetjenesten 
Barn og unge tjenesten er gitt i oppgave å bosette enslige mindreårig, jfr. k-vedtak 97/11. Som en 

konsekvens av dette er det bygd opp en organisasjon til å gi tilbud til denne gruppen. 

Bosettingsavdelingen har ansvaret for oppfølging av enslige mindreårige flyktninger (EM) i tråd med 

vedtak i medhold av barnevernloven. Avdelingen har en kapasitet på 30 EM.  

Årsverk: 16,5 årsverk i turnus 

5.4 Alta Voksenopplæringssenter 
Skolen er et kommunalt voksenopplæringssenter med mange ulike oppgaver innenfor 

voksenopplæringsfeltet.  

Sentret har følgende hovedansvarsområder overfor fremmedspråklige  

 Ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for personer som er bosatt i kommunen 
eller bor midlertidig på asylmottak. 

 Grunnskoleopplæring av voksne 

 Oppdragsundervisning overfor arbeidsinnvandrere som har behov for norskopplæring  

Antall fremmedspråklige deltakere har de siste 2-3 år vært mellom 200 og 250 

For undervisningsåret 2013/2014 har sentret totalt 23,5 årsverk. 

16 årsverk har tilknytning til undervisning av fremmedspråklige.  

5.5 Kultur 
Flyktninger deltar i lag og foreninger, og det er et viktig mål at flyktninger skal gå inn i de mange lag 

og foreninger som gir fritidstilbud til innbyggerne. Frivilligheten utgjør viktige bidragsytere i 

integreringsarbeidet. Alta kommune har samarbeidsavtale med Sisa om flyktningguide og andre 

relevante driftstiltak tilknyttet flyktninger.   

5.6 Flyktninghelsetjenesten 
Flyktninghelsetjenestens hovedansvar er  

 Helsekartlegging av nyankomne flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente og enslige 

mindreårige flyktninger  

 Gi nødvendig helsehjelp til personer med fysiske eller psykiske helseproblemer. 

 Tuberkulosekontroll av flyktninger og innvandrere. 

 Smittevern.  

 Helsefremmende og forebyggende arbeid 

Årsverk: 2,3 årsverk helsesøster og 0,3 årsverk lege 
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5.7 NAV 
NAV behandler krav om statlige ytelser og tiltak etter NAV-loven og Folketrygdloven. NAV Alta har 

utenom minimumsløsningene for NAV-kontor også ansvar for introduksjonsordningen og 

flyktningetjenesten, og administrerer per dato tre kommunale prosjekter.  NAV behandler krav etter 

lov om sosiale tjenester og utbetaler bosettingsmidler de første tre månedene, før deltakerne 

begynner på introduksjonsprogrammet. 

5.8 Flyktningtjenesten 
Flyktningtjenesten er kommunens mottaksapparat for flyktninger som kommer til Alta. Tjenesten 

yter veiledning, informasjon, skaper aktivitet, praktisk bistand, bidrar til å skaffe boenheter. 

Tjenesten har kommunikasjon mot IMDI og mot de ulike tjenesteområdene i kommunen, og sikrer at 

flyktninger knyttes til opplæring og språkpraksis. 

Introduksjonskoordinatorene ivaretar oppgaver som bidrar til at flyktningene tilegner seg 

norskkunnskaper for bedre å integreres i samfunnet. Dette gjøres i samarbeid med 

voksenopplæringen, næringsliv og kommune i forhold til arbeidspraksis. Per 01.08.13 er det 42 

deltakere tilknyttet introduksjonsprogrammet. 

Årsverk: 1,5 årsverk introduksjonsprogram og 2,5 årsverk til miljøtjeneste. I 2013 har vi til sammen i 

tillegg 1,4 stillinger eksternt finansiert fordelt på to prosjekt under NAV Flyktningetjenesten, og 

planlegger videre drift av prosjektene ut planperioden. 

5.9 Prosjekt boligsosialt arbeid 
Alta kommune (AK) vedtok i 2010 ”Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune 

2010 – 2014”. I november 2011 inngikk kommunen partnerskapsavtale med Husbanken (HB), avtalen 

gjelder for perioden 2011-2015. Formålet med avtalen er å få etablert et forpliktende og langsiktig 

arbeid mellom AK og HB slik at kommunens boligpolitiske målsettinger kan nås.  

For å koordinere mål, tiltak og gjennomføring iht plan, har man valgt å tilsette 

prosjektleder/koordinator som skal følge opp kommunens boligsosiale arbeid jfr. tematisk 

kommunedelplan for sosial boligpolitikk 2010 -2014.  

Prosjektleder skal blant annet vurdere samt utrede hvordan boligsosialt arbeid bør følges 

opp/organiseres i Alta kommune fremover, herunder boliger for flyktninger. 

5.10 Stiftelsen utleieboliger 
Stiftelsen Utleieboliger (UBA) overtok forvaltningen av alle kommunens boliger 01.01.2000, mens det 

er kommunen som har tildelingsrett til boligene. UBA skal sørge for boliger til flyktningene. Per 

01.09.13 forvalter UBA 343 boliger, herav 48 flyktningeboliger. 

5.11 Utfordringer 
 Dagens organisering av flyktningtjenestene er fragmentert 

 Samarbeid og samordning av oppgaver mellom tjenestene kan bli bedre 

 Vi mangler gode nok rutiner for informasjon mellom de ulike tjenestene 

5.12 Mål for perioden 2014-2016 
 Evaluere dagens organisering av flyktningtjenestene 

 Innføre flere faste samarbeidsforum mellom tjenestene 
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6 Barnehagetilbud 

6.1 Status 
Flyktninger omfattes av det etablerte tilbudet som gis dels av kommunen og dels av private tilbydere.  

De søker om barnehageplass med prioritet mellom barnehagene fra 1 til 3, og tildeles plass på linje 

med andre innbyggere. Plass tildeles avhengig av hvor det er ledig kapasitet, samtidig som en søker å 

unngå for mange fremmedspråklige barn i samme barnehage.  

Det arbeides særskilt for å sikre barnehagetilbud raskt for nye flyktninger, som et ledd i 

inkluderingsarbeidet. Dette gjøres fordi språklæring vil kunne gjøres raskt dersom flyktningebarn har 

barnehagetilbud. Også for å øke kvinnenes mulighet til å delta i introduksjonsprogram og sikre 

barnas integrering og språkutvikling, må flyktningbarn sikres barnehageplass kort tid etter ankomst 

til kommunen. Knapphet på barnehageplasser de siste årene med særlig mangel i siste halvdel av 

barnehageåret, har medført at det har vært vanskelig å tilby barnehageplass raskt nok. 

Barnehagen er blant de viktigste arenaene for sosialisering og integrering av førskolebarn, spesielt 

med tanke på utfordringene i forbindelse med skolestart. Det er derfor av stor betydning å sikre at 

flyktninger i barnehagealder raskt får barnehageplass. Samtidig vet en av erfaring at enkelte foreldre 

er skeptiske til barnehager, og derfor ikke ønsker å benytte dette tilbudet. Barnehageansatte 

opplever derfor at enkelte barn starter for sent i barnehagen. Det et mer krevende å få til god 

språkopplæring jo eldre barnet er blitt før det starter i barnehagen.  

Foreldre må tidligst mulig etter bosetting få kunnskap om at barnehager er viktig for å sikre barnets 

integrering og språkutvikling. Et tiltak for å bedre dette kan være å etablere åpen barnehage som et 

lavterskeltilbud. Her kan foreldre eller andre pårørende komme med sine barn, og lære at barnehage 

er et godt og hensiktsmessig tilbud for barnet. 

Barnehagen skal verne om barns identitet. Innlevelse og forståelse for egen og andres kultur, har stor 

betydning både for norske barn og for barn med annen kulturell og språklig bakgrunn. I tillegg til å 

være en viktig arena for barns språkutvikling, er barnehagen en viktig arena som kontaktskaper for 

barnet så vel som foreldrene overfor norske familier.  

Manglende norskferdighet utgjør en utfordring, og det er nødvendig å styrke språkopplæringen i 

barnehager. På noen områder må også foreldreveiledning forsterkes. Det bør vurderes om 

barnehagene skal få styrket ressursene i den første perioden etter at de har tatt imot et nyankommet 

flyktningbarn.  

Barnehageansatte savner tilstrekkelig informasjon i forkant av at nyankomne flyktningbarn starter i 

barnehagen. Dette kan være informasjon om hvem som har søkt inn barnet, språk, nødvendige 

helseopplysninger/vaksinasjon, med mer. Informasjonen er nødvendig for å kunne tilpasse tilbudet 

til barnet så tidlig som mulig. 
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Minoritetsspråklige barn i barnehager i Alta 2012 Sum 

Antall minoritetsspråklige barn totalt   76 

Antall minoritetsspråklige barn 1-5 år   75 

  

Andel minoritetsspråklige barn med avtalt oppholdstid på 32 timer eller mindre 7,9 % 

Andel minoritetsspråklige barn 1-2 år med avtalt oppholdstid på 32 timer eller mindre 6,7 % 

Andel minoritetsspråklige barn 3-5 år med avtalt oppholdstid på 32 timer eller mindre 8,9 % 

  

Andel minoritetsspråklige barn med avtalt oppholdstid på 33 timer eller mer 92,1 % 

Andel minoritetsspråklige barn 1-2 år avtalt med oppholdstid på 33 timer eller mer 93,3 % 

Andel minoritetsspråklige barn 3-5 år med avtalt oppholdstid på 33 timer eller mer 91,1 % 

Fordeling av minoritetsspråklige barn på ulike barnehager, barnehageåret 2012/2013: 

 Private Ant.barn Ant.språk  Kommunale Ant.barn Ant. språk 

Furuly 1 1  Sentrum 16 9 

Rishaugen 4 3  Aronnes 9 3 

Komsatoppen 5 4  Breidablikk 8 6 

Breverud 4 3  Midtbakken 9 4 

Furua 7 4      

Snehvit 7 5     

SUM 28    42  

6.2 Utfordringer 
 Fordi de fleste flyktningene bosettes sentrumsnært opplever sentrums-barnehagene en 

opphopning av flyktningbarn  

 Knapphet på barnehageplasser de siste årene med særlig mangel i siste halvdel av 

barnehageåret forsinker både foreldrenes mulighet til å delta i introduksjonsprogram og 

barnas integrering og språkutvikling 

 På grunn av foreldrenes skepsis til barnehagene starter enkelte barn for sent i barnehagen, 

dette forsinker språkutviklingen 

 Barnehageansatte savner tilstrekkelig informasjon om barnet i forkant av oppstart 

6.3 Mål for perioden 2014-2016 
 Flyktningbarn skal tilbys barnehageplass løpende gjennom året, og kommunen vil vurdere å 

ha beredskapsplasser tilgjengelig. 

 Flyktningbarna bør starte i barnehage raskest mulig etter bosetting.  

 Styrke de ansattes kompetanse slik at flyktningbarna den første tiden i kommunen blir 

ivaretatt av personale som har stor kompetanse på arbeid med minoritetsspråklige barn.  

 Bedre samarbeid mellom barnehagene, flyktningtjenesten og flyktninghelsetjenesten om 

nyankomne flyktningbarn 
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7 Utdanning og opplæring 

7.1 Status barn 

7.1.1 Skoletilbud barn 

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 grunnskoleopplæring 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 mnd. Barn som har bodd i Norge i 3 mnd eller mer har 

plikt til opplæring. 

Organisering 

Når nyankomne og andre minoritetsspråklige elever med svært begrensede ferdigheter i norsk flytter 

til kommunen, er særskilt norskopplæring det første tiltaket som settes inn.  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 dette nesten umulig å 

få til på grunn av knapphet/ mangel på kompetente morsmålslærere og tospråklige lærere.  

Alta kommune har derfor valgt å legge til rette for annen opplæring tilpasset den enkelte elevs 

forutsetning ved å organisere opplæringen for nyankomne minoritetsspråklige elever i 

velkomstklasser.  Nyankomne elever med ingen eller svært begrensede ferdigheter i norsk, får tilbud 

om opplæring i velkomstklasse på Komsa barneskole eller Sandfallet ungdomsskole. Tilbudet har 

varighet i omlag ett skoleår og gjelder for alle elever fra 2. – 10.trinn.  

Nyankomne elever på 1.trinn begynner ikke i velkomstklassen, men direkte på sin hjemmeskole.  

Velkomstklassen ved Komsa skole 

Gjennom arbeidet med Flyktningplanen er det kommet frem kritiske merknader til organisering og 

innhold i opplæringstilbudet som gis i velkomstklassen ved Komsa skole.  Det er grunn til å merke seg 

at lærerne ved dette tilbudet også slutter seg til denne kritikken.  Det er viktig å understreke at 

kritikken først og fremst er rettet mot kommunens organisering av tilbudet og rammebetingelsene 

for å nå mål og intensjoner ved en slik organisering.  Det meldes om mye atferdsproblematikk /uro i 

elevgruppa. 

Problemene som beskrives fra Komsa er i hovedsak knyttet til at en ikke makter å gi et tilpassa 

opplæringstilbud til en så uensartet gruppe hva gjelder kultur- og språkbakgrunn. Ressursaspektet 

fremheves også som en begrensende faktor.  Det stilles også spørsmål ved i hvor stor grad barna 

kommuniserer på norsk utenom den lærerstyrte delen av skoletilbudet. 
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Det er ikke innhentet informasjon fra velkomstklassen på Sandfallet, med det er grunn til å tro at 

denne organisering fungerer bedre, blant annet fordi vi har et desentralisert ungdomsskolemønster 

med samling på Sentrum og at elevene får sin videre skolegang ved skolen.  

Det er i hovedsak to modeller kommuner praktiserer for å gi minoritetsspråklige elever en god 

skolestart.  Alta kommune har valgt å samle alle nyankomne minoritetsspråklige barn i alderen 7 – 12 

år i velkomstklasse ved Komsa skole og ungdom i alderen 13-15 år i velkomstklasse ved Sandfallet 

ungdomsskole, som beskrevet under organisering av skoletilbudet for denne gruppen.  Den andre 

modellen som praktiseres i kommunene er at minoritetsspråklige barn plasseres direkte i aktuell 

klasse ved den skole som ligger i den skolekrets der barnet bor.  Fordelene ved en slik modell er at 

barnet begynner ved sin nærskole umiddelbart, knytter sosiale bånd til sine klassekamerater, har 

venner og sosiale nettverk på fritida og må kommunisere på norsk for å gjøre seg forstått.  Ulempen 

er problemer med å bygge opp kompetanse på områder som migrasjonspedagogikk og to-språklighet 

i en så desentralisert modell.   En mellomløsning som er mye brukt, er at alle barn språktestes ved 

ankomst til kommunen.  De som er på nivå 3 går rett over til sin nærskole, de som er på nivå 1 og 2 

får tilbud om et 3måneders intensivkurs i norsk ved et kompetansesenter/innføringsklasse. 

Prosjektgruppa konkluderer med at innføringsklassen på Komsa legges ned og barna får tilbud ved 

sin nærskole umiddelbart ved bosetting i Alta kommune.  Vurderingen bygger på at utfordringene 

fortoner seg mindre ved en slik modell enn dagens organisering ved å samle alle barn i en klasse ved 

en bestemt skole.  Alternativt må modellen med innføringsklasse evalueres med sikte på å heve 

kvaliteten på dette tilbudet. Prosjektgruppa konkluderer videre med at velkomstklassen ved 

Sandfallet skole videreføres i sin nåværende form. 

 

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 hvilken språkopplæring eleven vil ha best nytte av 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 og språk 

Skoleåret 2012/13 hadde 124 elever enkeltvedtak om særskilt norskopplæring. 34 av disse elevene 

hadde i tillegg vedtak på timer til tilrettelagt opplæring, jfr opplæringsloven § 2-8, 3.ledd. 
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Antall elever og språk fordelt på skoler skoleåret 2012/13 

Skole Antall elever Språk 

Alta u-skole 6 afghansk, iransk, thai, nepali, arabisk, russisk 

Bossekop skole 19 russisk, afghansk, polsk, kurdisk, islandsk, finsk/svensk, 

urdu, efke 

Elvebakken skole 13 Islandsk, filippinsk, thai, russisk, nepali, portugisisk 

Gakori skole 11 russisk, portugisisk, latvisk, thai, creole 

Kaiskuru skole 4 engelsk, islandsk, albansk 

Komsa skole, 

i klassene 

40 arabisk, islandsk, dari, polsk, kinesisk, somali, nepali. 

russisk, thai, engelsk, farsi, filippinsk 

Kåfjord skole 5 thai, slovensk, engelsk 

Sandfallet skole 

i klassene 

13 afghansk, arabisk, kinesisk, kurdisk, nepali, somali, thai, 

portugisisk 

Talvik skole 4 thai, islandsk, litauisk 

Tverrelvdalen skole 2  

Aronnes skole 4 russisk, nepali 

Saga skole 1 thai 

Rafsbotn skole 2 polsk 

Læreplaner 

Den enkelte skole avgjør selv hvilken læreplan som skal følges; Læreplanen i grunnleggende norsk for 

språklige minoriteter eller den ordinære planen i norsk med nødvendige tilpasninger. 

Av 124 elever som fikk særskilt norskopplæring skoleåret 2012/13 var det 43 elever som fulgte 

Læreplanen i grunnleggende norsk.  De resterende fulgte den ordinære planen i norsk med 

nødvendige tilpasninger. 

7.2 Status voksne 

7.2.1 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 til sammen 600 timer gjelder for 
utlending mellom 16 og 55 år som har fått 
a) oppholdstillatelse etter utlendingsloven som danner grunnlag for permanent  
    oppholdstillatelse, eller 
b) kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter utlendingsloven § 34. 
     
 Utlending mellom 55 og 67 år med oppholdsgrunnlag som nevnt i bokstav a eller b har rett, men ikke plikt, 
til å delta i opplæring som nevnt i første ledd.  
 
Rett til deltakelse etter første og annet ledd gjelder ikke for utlending med oppholdstillatelse etter 
utlendingsloven §§23 og 25 og deres familiemedlemmer med tillatelse etter utlendingsloven kapittel 6. 
Utlending mellom 16 og 55år med tillatelse som nevnt i første punktum som danner grunnlag for 
permanent oppholdstillatelse, har plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 
300 timer, jf.§ 18 første ledd annet punktum. 
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Tilbudet om språkopplæring gis av Alta voksenopplæringssenter. Det er tett samarbeid mellom 

Flyktningtjenesten og Alta voksenopplæringssenter. 

 

Deltakerne ved Alta voksenopplæringssenter har svært ulik bakgrunn, fra  analfabeter til deltagere 

med universitets og høgskoleutdanning. Dette betyr undervisning på ulike nivåer, fra nybegynnere 

under A1 til de som er på B1-nivå. 

 Spor 1 (deltakere med liten eller ingen skolegang fra hjemlandet) antall 76 deltakere 

 Spor 2 (deltakere med en del skolegang fra hjemlandet) antall 91 deltakere 

 Spor 3 (deltakere som har god allmennutdanning fra hjemlandet) antall 59 deltakere 

Antall fremmedspråklige deltakere varierer i antall gjennom året da det er stor mobilitet i 

deltakergruppene. Status høsten 2012 totalt antall 226.  

En grundig innføring for 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 flyktning. Et 50 timers kurs 

om det norske samfunn på et språk flyktningen forstår er obligatorisk. 

Alta voksenopplæringssenter foretar kartlegging og tilrettelegging av opplæringen.  Alta 

voksenopplæring har ansvar for opplæring av alle flyktninger i norsk og samfunnskunnskap. Alle 

voksne flyktninger begynner norskopplæringen kort tid etter at de ankommer Alta. Kommunen har 

plikt til å iverksette norskopplæringen senest 3 måneder etter søknad. 

Opplæringen skal bidra til at flyktninger 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.  

 Flyktninger mellom 18 -55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering gjennomfører 

Introduksjonsprogrammet. Eldre flyktninger får et individuelt tilpasset tilbud.  

 Flyktninger tildeles språkpraksisplass i kommunale virksomhet eller private bedrifter.  

 Flyktningenes ferdigheter i norsk språk testes og kartlegges underveis og ved avslutning av 

Introduksjonsprogrammet.  

 Flyktninger som etter avsluttet Introduksjonsprogram ikke har oppnådd et tilfredsstillende 

kunnskapsnivå i norsk følges opp med tilbud om behovsprøvd norskopplæring inntil 3000 

timer. 

 
Noen av de flyktningene som kommer mangler helt eller delvis grunnskoleopplæring, og noen er 

analfabeter. I arbeidet med disse flyktningene må opplæringen bidra til alfabetisering slik at disse kan 

nyttiggjøre seg opplæringen i introduksjonsprogrammet. 

Følgende grupper har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap:  

 Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området  

 Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med arbeidsinnvandrere 

utenfor EØS/EFTA-området  
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Alta voksenopplæringssenter organiserer betalundervisning for grupper som ikke har rett til gratis 

opplæring. 

Deltakerne som er omfattet av rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter 

introduksjonsloven, har plikt til å gå opp til avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap.  Skolen 

har også ansvar for avvikling av "Test i norsk - høyere nivå" (også kalt ”Bergenstesten”) 

Asylsøkere 

Asylsøkere kan få inntil 250 timer opplæring i norsk. Kommunen er ikke forpliktet til å utarbeide 

individuell plan for norskopplæring for asylsøkere eller opplæring i 50 timer samfunnskunnskap. 

Opplæringen organiseres slik at asylsøkerne får et godt læringsutbytte, og det innebærer at en må ta 

hensyn til deltakernes medbrakte kompetanse og tidligere utdanning når en skal organisere og 

tilrettelegge opplæringen. Opplæringen skal følge Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for 

voksne innvandrere. De asylsøkere som får oppholds- eller arbeidstillatelse skal fortsette 

opplæringen i henhold til bestemmelser i introduksjonsloven og læreplanen.  

7.2.2 Grunnskoleopplæring for voksne 

Grunnskoleopplæring etter § 4-A-1 Rett til grunnskoleopplæring for vaksne 

”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 Alta vo-senter har mangelfull 

grunnskoleutdanning fra hjemlandet. Alta voksenopplæringssenter har fra høsten 2011 startet tilbud 

i grunnskolefag som har ført frem til eksamen våren 2013. Tilbud har vært gitt i fagene Norsk, 

matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag. Det har vært lagt opp til et 2-årig løp ut fra deltakernes 

forutsetninger og norskkunnskaper. 

9 elever fikk vitnemål for gjennomført grunnskole våren 2013. Mestring av grunnleggende 

ferdigheter på grunnskolens område vil være en viktig forutsetning for hele fremmedspråkgruppa 

med tanke på videre utdanning/jobb/samfunnsliv. 

Alta kommune bosetter nå 30 mindreårige flyktninger. I denne gruppa er det store utfordringer i 

forhold til å kvalifisere disse for videre utdanning/ arbeid. Også mange av disse har mangelfull 

grunnskoleutdanning fra hjemlandet, og har behov for lovfestet grunnskoleopplæring.  

Alta vo-senter organiserer i tillegg grunnskoletilbud som ikke er eksamensrettet. Mange har behov 

for opplæring i grunnleggende ferdigheter før de har mulighet til å følge et eksamensrettet løp. Dette 

er tilbud som må tilrettelegges ut fra de forutsetninger deltakerne har, og det vil for mange være 

snakk om lang tidshorisont før de har den nødvendige kompetanse på grunnskolens område. 

Behovet for innsats på dette området vil være økende i tida fremover. Dette på bakgrunn av  

utviklingen vi ser av antall fremmedspråklige med mangelfull grunnskoleutdanning som er kommet 

til Alta kommune, og sannsynlig prognose de nærmeste år. 

Grunnskoleopplæring etter § 4A-2 Spesialundervisning på grunnskolens område - Lovgrunnlag: § 4A-2 

 Rett til spesialundervisning på grunnskolens område. 

”Vaksne som ikkje har eller ikkje kan få tilfredstillande utbytte av det ordinære  opplæringstilbodet for 

vaksne, har rett til spesialundervisning. 
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Vaksne 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 vil være at flere av de fremmedspråklige vil søke spesialundervisning 

etter hvert som det avdekkes ulike lærevansker i denne gruppa. Utfordringer her er å ha de 

nødvendige kartleggingsredskaper/kompetanse for å kunne avdekke spesielle behov. Dette er 

utfordringer som også jobbes med nasjonalt 

7.3 Utfordringer 
 Velkomstklassen ved Komsa skole fungerer ikke optimalt i henhold til mål og intensjoner 

med tilbudet.  Om dette skyldes organiseringa eller for lite ressurser til å gi et tilbud i tråd 

med læreplan og mål for opplæringa vites ikke 

 Knapphet/mangel på kompetente morsmålslærere og tospråklige lærere i grunnskolen 

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

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

eventuelt grunnskole. 

 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 er en stor 

utfordring. Tilgangen på morsmålslærere er begrenset.  

7.4 Mål for perioden 2014-2016 
 Kommunen skal sikre Opplæringslovens krav til innhold og gjennomføring av 

grunnskoleopplæring for elever med flyktningbakgrunn 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 ordinære 

opplæringen, opphører rettighetene etter § 2-8. 

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

 Kommunen skal forbedre informasjon til flyktningfamilier gjennom informasjonsbrosjyrer om 

skole i Norge på flere språk. 

 Alta kommune skal arbeide for økt kompetanse og bevissthet om tverrkulturell 

kommunikasjon blant ansatte i kommunen. IMDi vil i denne sammenheng bidra med 

formidling av kompetanse og nettverk. 

 IMDi vil i samarbeid med Alta kommune gjennomføre kurs for ansatte i kommunen i bruk av 

tolk. 

 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 ”Common European 

framework  of reference languages” som beskriver og definerer ulike språknivå.     

Beskrivelsen viser hvilke kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig på de ulike nivåer 

 Opplæringen skal gi innvandreren mulighet for å bruke sin medbrakte kompetanse. 
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 Opplæringen skal ha som mål at resultatene målt med nasjonale prøver for 2013 er at 65 

prosent av kandidatene skal bestå skrift norskprøve 2 og 3, og at 90 prosent består de 

muntlige prøvene.   

 Gjennom grunnskoleopplæring for voksne skal vi sikre at flyktninger over 16 år, som mangler 

grunnskole fra hjemlandet, får tilbud om opplæring i fagene norsk, matematikk, engelsk, 

samfunnsfag og naturfag. Tilbudet er et komprimert løp over 2 år.  

8 Introduksjonsprogrammet  

8.1 Status 

8.1.1 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

(Introduksjonsloven)  

Lovens formål: 

 § 1. Lovens formål 

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

samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. 

En grunnleggende forutsetning for at en flyktning skal kunne tilpasse seg livet i Norge er at de oppnår 

språkkunnskaper på et tilstrekkelig høyt nivå til å kunne fungere tilfredsstillende i arbeidsmarkedet. 

Erfaringsmessig er manglende språklige ferdigheter den største barrieren for å komme inn i 

arbeidslivet og derigjennom kunne oppnå økonomisk handlefrihet for seg og sin familie. 

Rammeverket for opplæring av voksne flyktninger er introduksjonsloven. 

Pr august 2013 er det 42 brukere tilknyttet introduksjonsprogrammet. Koordinator ivaretar oppgaver 

som bidrar til at brukere på ulike arenaer skal tilegne seg norskkunnskaper for bedre å integreres i 

samfunnet. Dette gjøres ved å samarbeide med voksenopplæringen, næringsliv og kommune i 

forhold til språkpraksis. Bransjene som benyttes er i stor utstrekning barnehager, skoler, butikk og 

sykehjem. NAV i Alta vurderer at det arbeides bra med å få personer ut i praksis, og resultatene 

vurderes som gode. 

De som er i programmet klarer seg stort sett uten supplerende sosialhjelp.  I 2011 var følgende 

nasjonaliteter representert: Somalia, Butan, Afghanistan, Eritrea, Iran, Sudan og Palestina. 14 menn 

og 23 kvinner. Gjennomsnittsalder: 31,9 år. 

I lovens § 2 reguleres plikt til deltakelse i introduksjonsprogram, og siktemålet er å gi 

språkkunnskaper, samfunnskunnskap og arbeidstrening som fører til inkludering og muligheter i det 

norske samfunnet. Lovens § 2 har slik ordlyd: 

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. 

§ 2. Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram  
Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankommet utlending mellom 18 og 55 
år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som har fått  
a. asyl, jf. utlendingsloven § 28 
b. oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning, jf. utlendingsloven § 35 

tredje ledd 
c. fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 38 første ledd på grunnlag av søknad om 

asyl, eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon, jf. utlendingsloven § 34, eller
1
 

d. oppholdstillatelse som familiemedlemmer til personer som nevnt i bokstav a, b og c, jf. 
utlendingsloven kapittel 6. For å være omfattet av denne bestemmelsen er det et vilkår at 
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personer som nevnt i bokstav a, b og c ikke har vært bosatt i en kommune i mer enn fem år før 
det søkes om familiegjenforening 

e. fornybar oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 53 første ledd bokstav b, § 53 annet ledd 
eller § 53 tredje ledd. For personer som nevnt i første punktum gjelder retten og plikten til å 
delta i introduksjonsprogram i to år fra det tidspunkt det er gitt oppholdstillatelse på 
grunnlagene som er nevnt. 

Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder bare for personer som er bosatt i kommunen i 
henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen. Kravet om særskilt avtale 
gjelder likevel ikke for personer som nevnt i § 2 første ledd bokstav d eller e.  
 
Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når vedtak om 
deltakelse i introduksjonsordning skal treffes.  
 
Nordiske borgere og utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (EØS-avtalen), omfattes ikke av paragrafen her.  

 

Loven fastsetter deltakelse i programmet som en rett og en plikt. Det betyr at enkeltindivider ikke 
kan la være å delta i slike program dersom de ønsker å være bosatt i Norge.  

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 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 i Alta av flyktningtjenesten i NAV. Det er tilsatt 

introduksjonskoordinatorer som sikrer helhet og sammenheng i opplæring og arbeidstrening med 

vekt på integrering.  

8.1.2 Introduksjonsforum 

I Alta er det opprettet et eget Introduksjonsforum med representanter fra 

Voksenopplæringssenteret, Flyktninghelsetjenesten, og miljøtjenesten i NAV. Forumet organiseres 

og styres av NAV sine introduksjonskoordinatorer. I disse møtene blir det utvekslet og samordnet 

informasjon om progresjonen i programmet. Dermed vil den enkelte enhet i møte med brukeren ha 

et bedre grunnlag for å skreddersy programmet for å oppnå best mulig resultater. En slik samkjøring 

av tjenestene anses å være et viktig verktøy for å nå målene i arbeidet med 

introduksjonsprogrammet.  

8.1.3 Samarbeid for bedre arbeidsnorsk 

NAV/Alta kommune har fått midler fra IMDI for å igangsette SAMBA- prosjektet (Samordning for 

bedre arbeidsnorsk). Målet er å styrke arbeidsrettingen i utdanningen, få flere av deltakerne ut i 
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praksis og bedre overgangen til arbeid/utdanning. Prosjektet vil også gi mer arbeidsrettet 

undervisning, og gi lærerne bedre mulighet til å styrke oppfølgingen av de som er i praksis. 

Prosjektkoordinator i 40 % stilling skal sikre koordinering av hjelpeapparatet. Prosjektet eies av NAV 

og Voksenopplæringen og vi vil søke videre ekstern finansiering for resten av perioden.  

8.2 Utfordringer 
 Mangelen på språkpraksisplasser gjør at den språklige utvikling forsinkes og det blir da 

vanskeligere å få arbeid og bli integrert. Dette er særlig avgjørende for de som bosettes, og 

som har liten eller ingen skolegang fra hjemlandet. Det har spesielt vært vanskelig å få 

språkpraksisplasser for menn.  

 Oppfølgingen på arbeidsplassene må organiseres bedre ved hjelp av fadderordninger for 

språkpraksisplasser 

8.3 Mål for perioden 2014-2016 
 Gjennom introduksjonsordningen skal vi ha som mål at flyktninger som kommer til vår 

kommune får god opplæring i norsk språk slik at de etter 6 måneder kan gjøre seg forstått på 

norsk i dagliglivet og etter 2 år skal norsk språk ikke lenger være en vesentlig hindring for 

deltakelse i arbeidsliv og sosialt liv.  

 Resultatmålet er at 55 prosent går over til arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet 

introduksjonsprogram og at 70 prosent går over til arbeid eller utdanning året etter avsluttet 

program.  Kvinner skal ha særskilt fokus, og målet er at andelen kvinner økes gjennom 

arbeidet med Kvinnegruppa i Demonstrasjonsleiligheten. 

 Kommunen skal satse målrettet på utvikling og utprøving av ny metodikk i 

introduksjonsprogrammet rettet mot grupper av deltagere med særlige utfordringer for 

overgang til arbeid eller utdanning etter endt program. Dette sikres gjennom prosjekt i 

samarbeid med IMDI nord. 

9 Arbeid og inntekt 

9.1 Status 
Gjennom introduksjonsordningen får deltakerne kjennskap til arbeidslivet og arbeidslivets krav 

gjennom ordningen med språkpraksisplass. Flyktningene får praksis i mange bransjer og barnehager, 

skoler, butikker og sykehjem benyttes i stor grad. 

For noen er språkpraksisplassen en inngang til arbeid etter gjennomført introduksjonsprogram. 

I Altasamfunnet kan vi i dag treffe flyktninger som har etablert seg som nyttige og flinke 

medarbeidere i bedrifter. Noen driver egne virksomheter, og generelt er det en sterk vilje til å ville 

klare seg selv. 

15 personer ble utskrevet fra introduksjonsprogrammet i 2012 

 9 av disse fikk jobb 

 4 gikk over til annen videre oppfølging i NAV (endringer i familie- eller helsesituasjonen) 

 1 ble tildelt arbeidsmarkedstiltak 

 1 fikk utvidet programmet med et tredje år 

De som er i programmet klarer seg stort sett uten supplerende sosialhjelp.  
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Arbeidsplassen er en viktig arena for å bli en del av fellesskapet. Arbeid gir i tillegg til inntekt, sosial 

tilhørighet og mulighet for å realisere egne evner, samt at det gir grunnlag for språklig utvikling. Aktiv 

rekrutteringsbistand og enkelte særtiltak er nødvendig for å oppnå like muligheter.  

Det skal arbeides systematisk for at flyktninger skal kunne få ordinært arbeid. I dette arbeidet inngår 

arbeidsmarkedstiltak som lønnstilskudd og arbeidspraksis. Gjennom tiltaket Arbeidspraksis i 

kommunen (APK) kan mange få en arbeidstrening som er avgjørende for at de skal kunne konkurrere 

i arbeidsmarkedet. 

I tillegg har NAV over generelle virkemidler som bidrar til at ledige får mulighet til å prøves ut i 

arbeidsrettet aktivitet. 

For å formidle at kvalifisering, aktivitet og innsats lønner seg skal alle nyankomne flyktninger motta 

introduksjonsstønad gjennom deltakelse i introduksjonsprogrammet.  

Stortinget har uttalt at man skal søke å hindre klientifisering og passivisering av nyankomne 

flyktninger. Dette dannet grunnlaget for innføring av Introduksjonsprogrammet med 

Introduksjonsstønad som alternativ til sosialhjelp for nyankomne flyktninger.  

Antall språkarbeidsplasser i Alta kommune har til nå vært ca. 5, mens behovet er opp mot 15. 

9.2 Utfordringer 
 Den enkeltes bakgrunn vil være avgjørende for muligheten til å få seg arbeid. Mange bosatte 

flyktninger er analfabeter og trenger et styrket pedagogisk tilbud for å kunne tilegne seg 

kompetansen som trengs for å være i arbeid. 

 Det viser seg at ved ledighet/permitteringer er det vanskeligere å få annet arbeid for 

flyktninger som mangler nettverk. 

 Mangelen på opparbeidede rettigheter kan gi dårligere økonomi når man ikke er i ordinært 

arbeid.     

9.3 Mål for perioden 2014-2016 

 Integreringsarbeidet skal bidra til at flyktninger finner et arbeid som er tilpasset evner og 

kompetanse. Målet vurderes gjennom å se hvor mange flyktninger som får arbeid. 

 Integreringsarbeidet skal bidra til at flyktninger får arbeid som gir økonomisk grunnlag for å 

ta ansvar for seg selv og eventuelt for sin familie.  

 70 % av alle voksne flyktninger skal være i jobb eller videre kvalifisering etter 

Introduksjonsprogrammet (2 år). 

 Det skal gjennomføres systematisk oppfølging av flyktninger slik at færrest mulig mottar 

sosialhjelp. 

 Alta kommune skal tilby egnede og hensiktsmessige arbeidstreningsplasser, samt mulighet 

for jobbhospitering, innad i egen organisasjon som del av individuelle planer for deltakere i 

introduksjonsprogrammet. 

 Alta kommune skal innkalle minst en person med innvandrerbakgrunn til jobbintervju under 

tilsettinger i kommunen, dersom han eller hun er kvalifisert.  

 Alta kommune skal til enhver tid ha 10-15 språkpraksisplasser tilgjengelig. Deltakerne følges 

opp av en fadder. 
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10 Enslige mindreårige 

10.1 Status  
Alta kommune vedtok i 2010 å bosette 10 enslige mindreårige flyktninger organisert under Barn- og 

ungetjenesten, og i medhold av barnevernloven.  I 2012 vedtok kommunestyret et konstant måltall 

på 30 enslige mindreårige flyktninger i Alta kommune. Samme år opprettes Bosettingsavdelingen i de 

tidligere lokalene til Park hotell, med kapasitet på 20 flyktninger. 

 

Organisering 

Bosettingsavdelingen for enslige mindreårige er organisert som en del av Barn- og ungetjenesten, 

med mulighet for tverrfaglig samhandling innen helsesøstertjenesten, PP-tjenesten, 

barneverntjenesten og habiliteringstjenesten.  I tillegg er Tiltaksteamet i Barn- og ungetjenesten en 

samarbeidspartner i forhold til Bosettingsavdelingens fokus på psykisk helse og atferd.  Leder av 

Barn- og ungetjenesten har det overordna ansvaret for Bosettingsavdelingen, herunder 

økonomistyring og strategisk planlegging, mens daglig leder har ansvar for den daglige drifta. Post, 

arkiv og servicetorg er felles med Barn- og ungetjenesten. 

 

Bofellesskapet består av følgende: 

 Bofellesskap i tidligere Park Hotell med kapasitet på 20 EM. Her holder daglig leder og 

ansatte til. 

 2 innleide eneboliger i regi av Stiftelsen utleieboliger, med kapasitet på 8 EM 

 Kommunal bolig, Follums vei 19, med kapasitet på 5 EM 

 

 Avdelingen har til sammen 16,5 årsverk i turnus, og dekker dermed den enkeltes behov for 

oppfølging og tilrettelegging gjennom hele døgnet. 

 

Mandat og oppfølgingsarbeid 

Avdelingens mandat er oppfølging av enslige mindreårige i tråd med vedtak i medhold av 

barnevernloven. Ungdommene skal veiledes i forhold til sin nye hverdag herunder møtet med en ny 

kultur. Det jobbes primært etter en kognitiv tilnærmingsmetode, det å trekke paralleller til livet i 

hjemlandet har vist seg effektivt. Vi skaper også nye erfaringer med turer og aktiviteter som gir 

felleskap og ikke minst mestringsfølelse. Miljøpersonellet har samtaler både på individnivå og under 

fellesaktiviteter. Vårt mål er å skape trygge omgivelser og en forutsigbar hverdag i skole og fritid. 

Grensesetting og realitetsorientering og er også svært viktig i vårt miljøarbeid. 90% av vårt 

miljøpersonell har høgskoleutdanning som sosionomer, barnevernspedagoger og sykepleiere. Dette 

sikrer en god faglig plattform. I tillegg har avdelingen psykolog tilgjengelig i Barn - ungetjenesten for 

veiledning når det trenges. Avdelingen utformer individuelle planer for den enkelte i tråd med 

barnevernsvedtak og fortløpende kartlegging. Alle ungdommene har egen primærkontakt samt 

hjelpeverge. 

 

Bosettingsavdelingen har et godt samarbeid med flyktninghelsetjenesten, NAV og Alta 

voksenopplæringssenter.  Utfordringer på skolen tas i faste møter slik at man tidlig tar tak i 

utfordringer som oppstår. Avdelingen koordinerer avtaler med lege, tannlege, helsesøster, m.fl. 

 

Bosettingsavdelingens mål er å skape en best mulig plattform for integrering av ungdommene. Vi 

søker aktivt etter arenaer hvor ungdommene møter andre ungdommer, de deltar i idrettslag / 
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musikklag av ulike slag. Vi er også aktivt ute i næringslivet med språkpraksisplasser  for 

ungdommene. Vi har i snitt 7-8 ungdommer ute på jobb hvor de får verdifulle erfaringer, og tilbud 

om sommerjobber. Vi følger opp arbeidsgiverne og forsøker å veilede når ting blir vanskelig. 

 

Utdanningsvalg og karriereveiledning av enslige mindreårige i Alta Kommune  

Karriereveiledning er en tjeneste som tar sikte på å styrke den enkeltes informasjon, refleksjon og 

motivasjon i forhold til valgmulighetene, slik at vedkommende kan treffe informerte og reflekterte 

valg. I bosettingsavdelingen jobbes det aktivt med å informere og gi kunnskap om yrkesvalg og 

muligheter i Norge. 

 

Det er en svært viktig arbeidsoppgave for ansatte i bosettingsavdelingen å jobbe med motivasjon og 

mestring for disse guttene, vi har et eget team som består av 1 karriereveileder og miljøterapeuter 

som jobber aktivt med skole og utfordringer, der det gjennom hele året er ukentlige skolemøter, der 

karriereveileder, faglærer og helsesøster møtes for å ta opp faglige utfordringer for hver enkelt, og 

hva vi kan gjøre for at guttene skal oppleve mestringsfølelse og utvikling. 

Vi tilbyr leksehjelp for alle guttene i bofellesskapet 3 ganger per uke, et tilbud som blir verdsatt av 

mange. For de som ikke har motivasjon og personlige forutsetninger for å klare GVO, tilbyr vi også 

praksisplass i en bedrift med oppfølgning av hver enkelt beboer og arbeidsgiver.  

Vi møtes til veiledningssamtaler der vi jobber med veiledning i forhold til det som kreves for å stå i 

arbeid, det kan være alt fra språkbarrierer til kulturelle forskjeller som guttene får informasjon og 

veiledning om.  

Praksisplass, eller språkpraksis som vi også kaller det, er et veldig positivt tiltak.  Arbeidsgiver er 

veldig fornøyde med guttene, de er flinke til å jobbe og møter presis. Dette er et viktig fokus i 

bosettingsarbeidet for at de skal lære å bli borgere med gode verdier og holdninger.  Gjennom 

praksisplass har mange fått tilbud om fast jobb eller vikariater. 

 

Aktiv fritid for enslig mindreårige flyktninger 

Prosjektet hadde oppstart i 2011. Målsettingen er å inkludere ungdommene inn i lokale lag og 

foreninger, etter metoden Fritid med bistand. Metoden benyttes i mange kommuner, og har gitt 

gode resultater for ulike brukergrupper. Veileder starter med å kartlegge ungdommens ønsker, samt 

presentere aktivitetstilbudet som finnes i Alta. Deretter skal ungdommen, med hjelp fra 

veileder/ miljøarbeidere og kontaktperson i lag/ forening starte og følges opp i aktivitet. 

Oppfølgingen er avgjørende for å opprettholde aktiviteten.  

Vi har lyktes i ulik grad med prosjektet. Mange ungdommer har startet opp i aktivitet, men den store 

utfordringen ligger i å få de til å opprettholde aktiviteten. Metoden videreføres ved at nye gutter får 

tilbud om veiledning når de kommer til Alta. Et nært samarbeid med primærkontakt forsøkes 

framover. Det anses som sentralt at en fortsetter å inkludere i organisert aktivitet, for å skape 

arenaer der ungdommene møter lokal ungdom.  

Samarbeid med eksterne aktører: Alta bokseklubb, Alta IF fotball, Kulturskolen, Rafsbotn IL,  Alta 

karateklubb, Instrumentbutikken (gitarkurs), Nordlysbadet (svømmeopplæring). 

 

Helse og livskvalitet 

Av de 30 enslige mindreårige flyktningene som er bosatt i Alta kommune, er ingen så langt 

diagnostisert med spesifikke helseutfordringer – herunder psykiske lidelser.  6,6% følges særskilt opp 
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i forhold til personalets bekymringer knyttet til atferd og psykisk helse – dette arbeidet håndteres av 

miljøpersonalet i samarbeid med kommunepsykolog, lege, BUP og øvrige samarbeidspartnere. 

Hovedinntrykket er at ungdommene trives godt, har funnet seg godt til rette i Alta og har ambisjoner 

om å realisere sine mål om arbeid eller utdanning for å skape seg en framtid i Norge. 

 

Dette har vi lyktes med 

 Vi har skapt et meget bra bofellesskap på Park, hvor det er god stemning og ungdommer som 

trives. 

 De fleste snakker godt norsk i løpet av svært kort tid, noe som er en forutsetning for 

integrering og deltakelse i samfunnet. 

 Vi har to små bofellesskap ute i byen som fungerer utmerket. 

 Vi gir profesjonell faglig god oppfølging på de utfordringer som dukker opp. 

 Vi jobber godt med praksisplasser, fadderordning og har ungdommene i arbeid ved siden av 

skolen. 

 Vi har sterkt fokus på og kunnskap om kulturforskjeller og hvordan bygge bro for best mulig 

resultat. 

 Realitetsorientering og klare krav og forventninger ligger som en forutsetning for 

miljøarbeidet. 

 Vi har god dialog med alle naboene rundt Park bofellesskap og har bare gode erfaringer med 

dette. 

Status på de ti første ungdommene som kom til Alta i desember 2010. 

Status viser at vi har nådd målsettinga om at innen tre år etter bosetting i kommunen skal alle være 

utskrevet av avdelinga og enten være i arbeid eller på skole. 

 6 er i lønnet arbeid – hvorav 3 er flyttet til annen kommune. 

 4 begynner på videregående skole fra høsten 2013. 

10.2 Utfordringer 
 Innretningen på de statlige tilskuddene – med gradvis avkortning av beløpets størrelse – 

medfører at vi har et enormt press på å få ungdommene på selvdrift innen 3 år.  Dette 

representerer en særskilt utfordring for de som er analfabeter ved ankomst kommunen. 

 Boligsituasjonen i Alta er vanskelig for alle unge, men ekstra vanskelig for enslige mindreårige 

flyktninger, fordi de både har marginale nettverk og små økonomiske ressurser. Gjennom 

den boligsosiale handlingsplanen må boligsituasjonen for denne gruppa reflekteres inn.   

10.3 Mål for perioden 2014-2016 
 Alle skal være i arbeid eller skole innen tre år etter bosetting. 

 Godt miljøarbeid skal sikre at alle klarer seg selv – både økonomisk og sosialt – innen tre år 

etter bosetting. 

 Alle skal ha kunnskap om og respekt for norsk kultur og væremåte, uten å gi av kall på egen 

identitet, før utskriving fra Bofellesskapet. 

 Alle skal få tilbud om praksisplasser i Alta i løpet av bosettingsperioden på 3 år – dette for å 

sikre integrering, mangfold og språkpraksis. 
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11 Kultur og fritid 

11.1 Status 
Dugnadsånd og felles innsats er fortsatt en viktig del av livet i Norge. Denne tradisjonen er fremmed 

for svært mange flyktninger som kommer til landet, og det kan være en hindring for sosialisering inn i 

det norske samfunn. Dette er en avgjørende del av ”nettverksbyggingen”, og vi ser at det ofte er 

vanskeligere enn man tror å bli kjent. Derfor er det viktig at flyktninger deltar på fritidsaktiviteter på 

lik linje med nordmenn.  

Kultur er et virkemiddel for integrering i samfunnet, og det er derfor viktig å ivareta det kulturelle 

perspektivet på alle samfunnsområder. Kulturen bidrar til innsikt, velferd og utvikling av hele 

mennesket. Der er et bærende element i lokalsamfunnet, et felles møtested og arena for livslang 

læring. 

Mange flyktninger kommer fra samfunn som har lite utviklet organisasjonsliv. Kombinasjonen av 

manglende informasjon om og manglende deltakelse i frivillige aktiviteter bidrar til at unge 

flyktninger kan falle utenfor på fritiden. I enkelte språk har man ingen ord for ”fritid” og kulturtiltak 

er ikke tilgjengelig for den vanlige befolkningen.  

Gjennom ulike tiltak kan vi bidra til at flyktningbarn deltar i fritidstilbud: 

 Aktiv fritid  

 Treningskompis 

 Opplevelseskortet 

Målet er å hjelpe barna til å få delta på fritidsaktiviteter på lik linje med andre barn. 

Opplevelseskortet er en viktig del av prosjektet og utgjør inngangsporten til aktiviteter som tidligere 

har vært lite benyttet av denne gruppen, som bowling, kino, museumsbesøk, svømming og idrett. 

Prosjektet skal øke og forbedre samarbeidet med lag og organisasjoner, og etter prosjektperioden 

(tre år) skal metodene og arbeidet videreføres i ordinær drift.    

Idrettslagene i Alta gjør en formidabel innsats for å inkludere flyktninger i sine tilbud, og det er viktig 

å sikre at dette gode arbeidet videreføres. Flyktningtjenesten gjør en viktig innsats for å sikre at barn 

får fritidstilbud. 

For å øke deltakelsen i frivilligheten kan vi legge vekt på å informere nyankomne flyktninger om 

kultur- og fritidstilbudet i kommunen. Vi må også informere om fritidstilbudenes betydning for 

sosialisering, oppvekst, vennskap og deltakelse Alta samfunnet. Det må legges særlig vekt på å gi 

foreldre forståelse av hvor viktig dette er for deres barn og ungdommer. Vi kan bidra til at flyktninger 

har arenaer der de kan utøve egne kulturelle aktiviteter og synliggjøre dem overfor Altas befolkning 

på skoler, ved kulturaktiviteter og lignende. 

11.2 Avtale om kjøp av tjenester fra Sisa  
Sisa ble etablert for 5 år siden og er en ideell organisasjon med fokus på koblingen mellom kultur og 

folkehelse. Sisa er også et foreningshus hvor til sammen 10 ulike organisasjoner bruker Sisa til møter 

og festlige arrangementer. Sisa er åpen alle dager i uka hele året, og til sammen 35-40 personer 

bruker Sisa daglig. I tillegg kommer enkelte arrangementer i og utenfor Sisa sine lokaler.  
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Sisa utfører et flott og viktig arbeid, og er et viktig bidrag i integreringsarbeidet. Gjennom Sisa får 

flyktninger tilbud om flyktningguide. Flyktningguider bidrar til å introdusere flyktninger i norsk 

organisasjonsliv og stimulere dem til å gjøre seg kjent med de tilbud som finnes innenfor samfunnsliv 

og kultur. 

Avtale om kjøp av tjenester fra Sisa 

Kommunestyret vedtok følgende i sak 97/11:  

«Kommunestyret ønsker at kr.500 000,- av integreringstilskuddet i 2012 skal brukes til å kjøpe tjenester 

fra Sisa på områder hvor de kan bidra til å sikre bedre integrering. Tilskuddet forutsetter en inngått 

avtale mellom partene. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå avtale i samråd med politisk ledelse» 

Vedtaket er konkretisert i F-sak 119/12: 

«Formannskapet godkjenner at bevilling på kr. 500 000,- til Sisa, jfr. K-sak 97/11 benyttes til etablering 

av Flyktningeguide i Alta kommune. Inntil kr. 100 000,- av bevillingen benyttes til etablering av 

prosjektstilling» 

Alta kommune inngikk avtale om kjøp av tjenester fra Sisa for perioden 01.09.12 – 01.09.13. Midlene 

skulle benyttes til følgende tiltak: 

 Kr. 100 000,- lønn, 20 % stilling flyktningguidekoordinator 

 Kr. 100 000,- til drift og tiltak flyktningguide 

 Kr. 300 000,- relevante driftstiltak tilknyttet flyktninger. 

Det ble etablert en egen styringsgruppe for oppfølging av tilbudet. I henhold til avtalen skal Sisa 

rapportere på ulike typer tiltak, målgruppe, antall deltakere og kostnad for tiltaket, og i tillegg antall 

personer som Sisa rekrutterer som guider og til annet frivillig arbeid. Rapport fra Sisa behandles i 

styringsgruppen i september 2013. 

Videreføring av avtalen med Sisa vil komme til politisk behandling i løpet av høsten 2013. 

Alta kommune har høsten 2013 igangsatt arbeidet med «Kommunedelplan for kultur i Alta 

kommune». Et av temaene som skal berøres er «Det flerkulturelle Alta». Videreutvikling av 

samarbeidet med Sisa som en aktør innen området kultur må ivaretas i denne planen. 

11.3 Utfordringer 
 Øke flyktningers deltakelse i idrett, kulturliv og annen frivillighet 

 Videreutvikle samarbeidet med Sisa som en kulturell aktør 

11.4 Mål for perioden 2014-2016 
 Gjennom kulturelle aktiviteter skal kommunen bidra til å synliggjøre det kulturelle 

mangfoldet. Kommunen skal bidra til å gi flyktninger en arena for å vise sin egen kultur. 

 Arbeide for at flyktninger og innvandrere får økt innsikt og deltakelse i norsk organisasjonsliv 

 Kommunene vil aktivt bruke ”Aktiv fritid ”, «Opplevelseskortet» og ”treningskompis” for å 

øke flyktningers deltakelse i idrett, kulturliv og annen frivillighet. 

 Kommunen vil sikre at flyktninger tilbys plasser på kommunens sommerskole. 

 Alta kommune skal i samarbeid med IMDi utrede potensialet for økt samarbeid med frivillige 

organisasjoner og privat næringsliv i det lokale integrerings- og mangfoldsarbeidet. 
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 Naturopplevelser og fritidsaktiviteter skal bli en naturlig del av integreringen inn i det norske 

samfunnet. Kommunen (prosjektet mot Barnefattigdom) vil sammen med frivillige legge til 

rette for videreføring av en årlig sommercamp for barn og ungdom. 

12 Flyktninghelsetjenesten 

12.1 Status 
Flyktninghelsetjenesten følger de anbefalinger som veileder ”Helsetjenestetilbud til asylsøkere, 

flyktninger og familiegjenforente” anbefaler (IS-1022). Målet med tjenesten at asylsøkere og 

flyktninger skal få nødvendig somatisk og psykisk helsehjelp, og å tilby likeverdige helsetjenester til 

alle uavhengig av etnisitet og kulturell tilknytning. 

Flyktninghelsetjenestens hovedansvar: 

1. 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. 

2. Oppfølging og behandling:  

Gi helsehjelp til personer med fysiske og psykiske helseproblemer. Henvisning til 

spesialisthelsetjeneste. Tverrfaglig samarbeid og koordineringsansvar for bosatte flyktninger der 

det er nødvendig. 

Flyktninglegen har ansvar for å gi nødvendig legeoppfølging til overnevnte grupper. Bosatte 

flyktninger, familiegjenforente og enslige mindreårige følges opp av flyktninglegen fram til de får 

fastlege. Det kan gå fra noen måneder til et år før flyktningene har personnummer og kan tildeles 

fastlege. 

Asylsøkere får ikke fastlege og følges opp av flyktninglegen.  

3. Tuberkulosekontroll av flyktninger og innvandrere. 

Tuberkulosekontroll er en lovpålagt undersøkelse for alle flyktninger, arbeidsinnvandrere, 

studenter, familiegjenforente og au-pairer fra høyendemiske områder.  

 

4. Helsefremmende og forebyggende arbeid.  

 Undervisning, informasjon og veiledning om: 
- Smitteførende sykdom 
- Prevensjon 
- Kosthold, fysisk aktivitet og livsstilssykdommer.  
- Psykisk helse 
- Kjønnslemlestelse, æresrelatert vold 
- Foreldreveiledning i forhold til barn som har opplevd krig, flukt. 

• Flyktninghelsetjenesten tilbyr helsestasjonstjeneste til bosatte barn i den første fasen inntil 

kartleggingen og påfyll av vaksiner er avsluttet, og de overflyttes i den ordinære 

helsesøstertjenesten i Barn/Unge. Asylsøkerbarn er underlagt vår tjeneste all den tid de bor i 

mottaket. 

5. Tverrfaglig samarbeid. 
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Mange flyktninger har store og sammensatte helseproblemer som krever et godt tverrfaglig 

samarbeid og koordinering av ulike tjenester. Flyktninghelsetjenesten har 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 avdelinger i helsetjenesten. 

Helsefremmende og forebyggende arbeid 

Nyere rapporter viser at det er betydelige helseforskjeller mellom majoritetsbefolkningen og 

innvandrere, og at flyktninger som kommer til Norge har en økt risiko for å utvikle livstilssykdommer 

som diabetes, overvekt og hjerte/ kar sykdommer. Flyktninghelsetjenesten kartlegger, diagnostiserer 

og behandler kroniske sykdommer herunder kroniske livstilssykdommer.  Vi har et godt samarbeid 

med diabetesteamet. Vi har fokus på det forebyggende helsearbeidet blant annet gjennom 

undervisning og informasjonsarbeid til utsatte grupper. 

Smittevern 

En del smitteførende sykdommer som Hiv, Hepatitt B, syfilis o.a er mer utbredt blant flyktninger og 

asylsøkere enn i den norske befolkningen. Flyktninghelsetjenesten har oversikt og kunnskap om 

dette feltet, og har gode systemer til å fange opp og behandle smitteførende sykdom, og vektlegger 

gjentatt informasjon på pasientens språk.  

Tuberkuloseundersøkelsene ved ankomst til Norge viser at en høy andel personer er smittet med 

tuberkulose. Tuberkulosescreening er et omfattende arbeid. Mange har reaksjoner som krever 

oppfølging og henvisning videre til spesialist, og en stor andel er aktuell for forebyggende 

behandling. Flyktninghelsetjenesten koordinerer et veletablert tverrfaglig samarbeid med lege, 

spesialisthelsetjenesten og hjemmesykepleie som er særlig viktig i tuberkulosearbeidet.    

Psykisk helse 

Flyktninger er i en risikogruppe for utvikling av psykiske plager. Særlig utsatte grupper er 

overføringsflyktninger, asylsøkere og enslige mindreårige. Mange flyktninger er ikke kjent med vår 

vestlige behandlingsmodell, og i mange kulturer er psykisk helse tabu å snakke om. Det gjør at mange 

som sliter med psykiske problemer ikke ønsker å bli henvist til psykiatrisk behandling, eller slutter 

etter kort tids behandling. Det er et langvarig og ressurskrevende arbeid å ufarliggjøre og etablere et 

psykiatritilbud til denne gruppen. 

Det er også viktig å etablere et godt samarbeid mellom helsetjenesten og de som jobber med 

oppfølgingen av personer med psykiske plager. 

Flyktningbarn 

De fleste flyktningbarn har vært utsatt for store påkjenninger. Mange har opplevd krig, traumer og 

tap av familie og nettverk. Foreldre er ofte preget av traumatiske hendelser, og kan av den grunn ha 

nedsatt evne til å være gode nok omsorgspersoner. 

Barn av overføringsflyktninger er i en risikogruppe. Helsekartlegging avdekker tidlig mange 

utfordringer i forhold til omsorgsevne hos de mest traumatiserte foreldrene. Mange er enslige mødre 

som selv har stort behov for helseoppfølging. Kravene som stilles til hva de skal mestre i deres nye 

tilværelse fører ofte til at psykosomatiske plager forverres. Det er nødvendig med en tett oppfølging 

både i forhold til praktisk tilrettelegging i hjemmet og veiledning til ivaretakelse av foreldrerollen.  

Flyktningtjenesten i NAV har ikke tilgjengelig ressurser til å sette inn tiltak i forhold til praktisk hjelp 

og veiledning til familier som sliter.   
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12.2 Utfordringer 

 Flyktninger har en økt risiko for å utvikle livsstilssykdommer som diabetes, overvekt og 

hjerte-/karsykdommer 

 Det er behov for en bedre samhandling i oppfølgingen av personer som sliter med 

psykiske plager 

 Å etablere tidlig hjelp på lavest mulig nivå til sårbare familier for å styrke foreldrenes 

omsorgskompetanse 

12.3 Mål for perioden 2014-2016 
 Opprettholde et godt og likeverdig helsetilbud for flyktninger og asylsøkere som 

oppholder seg i Alta kommune, med særlig fokus på de spesielle helseutfordringer 

flyktninger har. 

13 Flyktningtjenesten 

13.1 Status 
Det bor ca 150 flyktninger i Alta. Av disse er ca 100 bosatt siste 5 år. I tillegg er det bosatt 27 enslige 

mindreårige flyktninger. Integrering av flyktninger er et mangfoldig og omfattende arbeid. En viktig 

målsetting er at den enkelte så raskt som mulig skal bli en del av lokalsamfunnet både i forhold til 

språk, arbeid, skole, fritid, nettverk og lignende. Dette medfører mye fokus på praktisk tilrettelegging 

og individuelle løsninger.  

Flyktningtjenesten har 4 årsverk. 1,5 av disse brukes på introduksjonsprogrammet. 2,5 årsverk brukes 

til å bistå flyktninger på en rekke områder. Det gis veiledning. Det gis informasjon. Det skapes 

aktiviteter, og det gis en hel del praktisk bistand til flyktninger. Det oppleves at bemanningen er 

knapp, og med økende bosetting vil det være nødvendig å vurdere å forsterke flyktningtjenesten. 

Flyktningtjenesten er kommunens mottaksapparat for flyktninger som kommer til Alta.  Det er 

flyktningtjenesten som har kommunikasjon med IMDI nord som gir flyktninger bostedskommune. 

Flyktningtjenesten skaffer boenheter i samarbeid med Stiftelsen utleieboliger, og før flyktningene 

kan komme må bolig være klar. Tjenesten møter flyktningene når de kommer til Alta, og tjenesten 

sikrer at det gis nødvendige meldinger til de ulike tjenesteområdene: 

 skole 

 barnehage 

 helse 

Gjennom flyktningtjenesten sikres det at flyktninger knyttes til opplæring og språkpraksis. 

I det daglige arbeidet med å finne seg til rette støtter flyktningene seg på flyktningtjenestens ansatte 

for å finne fram i Altasamfunnet. Tjenesten følger opp flyktningers behov på ulike områder, og de 

bidrar til deltakelse i ulike tilbud i Alta. 

”De praktiske hjelperne” har sitt tilholdssted på NAV. Dette skaper en situasjon som skaper kø på 

NAV, og plasseringen vurderes ikke som hensiktsmessig. Det er nødvendig å vurdere om denne del av 

flyktningtjenesten kan få tildelt andre lokaler.  

Flyktningtjenesten har avtale om kontortid på Alta voksenopplæringssenter hver uke. 
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Flyktningetjenesten bidrar til økt kompetanse i Altasamfunnet gjennom landkunnskapsseminar, 

veiledning til studenter ved Høyskolen i Finnmark og gjennom annen opplysningsvirksomhet rettet 

mot bedrifter og kommunale virksomheter. 

Det gis ingen særskilt informasjon fra det offentlige til innvandrere om Alta-samfunnet. Det forventes 

at innvandrere raskt kan tilegne seg nok samfunnskunnskap. En forutsetning er derfor at innvandrere 

selv er i stand til dette. Sannsynligvis bør informasjonsarbeidet styrkes ovenfor innvandrere da ikke 

alle kan ivareta dette behovet. Sisa sitt tilbud møter på en del områder en mulig ressurs i dette 

arbeidet. 

Botrening og kvinnegruppe 

Gjennom samarbeid med Stiftelsen Boligutleie har NAV leid en egen treningsleilighet. Her blir det 

gjennomført kurs og opplæring innen ulike områder som skal føre til økt bokompetanse, og bedre 

mestring av hverdagslivet for målgruppen. Det arrangeres nå ukentlige samlinger for Kvinnegruppa i 

treningsleiligheten.  

 

Prosjekt Barnefattigdom og innføring av opplevelseskort 

Gjennom midler fra Fylkesmannens fattigdomsprosjekt, har NAV/Alta kommune fått en 100 % stilling 

til å arbeide med inkluderende tiltak for barn i flyktningfamilier. Opplevelseskortet er en viktig del av 

prosjektet og utgjør inngangsporten til aktiviteter som tidligere har vært lite benyttet av denne 

gruppen, som bowling, kino, museumsbesøk, svømming og idrett. Prosjektet skal øke og forbedre 

samarbeidet med lag og organisasjoner, og etter prosjektperioden (tre år) skal metodene og arbeidet 

videreføres i ordinær drift.  Målet er å utvikle metoder for å øke barn og unges deltagelse i 

fritidsaktiviter for på denne måten å oppnå bedre integrering.    

13.2 Utfordringer  
 Sårbar tjeneste med få ansatte vanskeliggjør tilstrekkelig oppfølging i den første fasen ved 

bosetting, og er utfordrende for kvaliteten i det miljøterapeutiske arbeidet 

 Lokalisering og mottak på NAV-kontoret, gir uklare grenser mellom miljøarbeid og ordinære 

NAV-tjenester 

 Samhandlingen mellom etater og instanser som jobber med flyktninger må forbedres 

13.3 Mål for perioden 2014-2016 
 Kommunen skal utrede og avklare hvordan flyktningtjenestens utøvende virksomhet kan 

organiseres og lokaliseres. 

 Alta kommune vil arbeide for økt kompetanse og bevissthet om æresrelatert vold med særlig 

fokus på tvangsekteskap blant ansatte og hjelpeapparatet i kommunen. 

 Alta kommune vil i samarbeid med IMDi styrke og forankre arbeidet mot tvangsekteskap ved 

å være pådrivere for samarbeid på tvers av etater i kommunen. 

 Alta kommune vil vurdere å opprette et eget innvandrer- eller flyktningråd for å sikre dialog 

med brukerne og målgruppen. Rådet eller utvalget vil kunne være et rådgivende organ 

overfor besluttende organer i kommunen i saker som har betydning for 

innvandrerbefolkningen i Alta.  

 Styrke miljøarbeidet – særlig for FN-flyktninger 
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14 Bolig og bosetting 

14.1 Status 
En nødvendig forutsetning for at kommunen skal kunne ta i mot flyktninger er at det er tilgjengelige 

boliger. Boliger til flyktninger er behandlet i «Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta 

kommune 2010-2014». I planens kapittel 4.1 som omhandler status og utviklingstrekk står det 

følgende: 

Flyktninger – stabilt behov 

«Boligbehovet holder seg ganske stabilt med forutsetning i at kommunen viderefører vedtaket om 

bosetting av 30 nye flyktninger per år, og at antallet innvilgede familiegjenforeninger ikke stiger 

ytterligere. Det som kan gi økt boligbehov er vedtak om å øke bosettingstallet for nye flyktninger og 

dersom reell bosetting dreies mot mange enslige. 

Det er ikke behov for spesialtilpassede boligløsninger, men mange vil trolig ha behov for kontakt med 

hjelpeapparatet som flyktningkontoret flere ganger per uke. Flere har ikke egen bil og boligetablering 

bør skje i områder med godt kollektivtilbud». 

Stiftelsen Utleieboliger (UBA) overtok forvaltningen av alle kommunens boliger fra 01.01.2000. UBA 

skal bl.a. sørge for boliger til flyktningene. Per 01.09.13 forvalter UBA 343 boliger, herav 48 

flyktningeboliger. Det er kommunen som har tildelingsrett til boligene, og dette ivaretas av et eget 

tildelingsutvalg i regi av NAV. 

Når Alta kommune nå har fastsatt måltall for bosetting av flyktninger kan boligbehov kvantifiseres, 

og det muliggjør et målrettet og langsiktig arbeid for å sikre egnede utleieboliger.  

Tabellen viser en oversikt over bosatte flyktninger i Alta kommune de siste 5 år: 

Bosatte flyktninger siste 5 år 2008 2009 2010 2011 2012 

Ordinær bosetting 30 33 22 15 21 

Familiegjenforente 11 15 0 3 3 

Enslige mindreårige 0 0 10 10 10 

SUM 41 48 32 28 34 

Mange av flyktningene må lære hvordan det er å bo i norske boliger. De må få kunnskap om for 

eksempel lufting, innetemperatur, møblering, renhold, avløp, avfallshandtering, varmekilder, osv. 

Hvis ikke ender det opp med hard bruk av boligene, og påfølgende høye kostnader til renovering. For 

å forebygge slike utgifter er det viktig at flyktningene får jevnlig oppfølging og opplæring, det er ikke 

tilstrekkelig med litt informasjon når de ankommer. UBA har ikke kapasitet til å drive slik opplæring, 

og det ligger heller ikke innenfor deres ansvarsområde. Slik opplæring bør ivaretas av 

miljøarbeidertjenesten for flyktninger. 

I arbeidet med bosetting er det viktig å ta tak i boligutfordringen ved at flyktninger tildeles utleiebolig 

fra kommunen for en tidsbegrenset periode. Stiftelsen utleieboliger praktiserer en slik 

tidsbegrensing. Vi må da sikre at flyktninger tidlig starter planlegging av egen boligkarriere der målet 

er at flyktningen skal eie eller leie egen bolig. Gjennom slik boligkarriereplanlegging kan vi sikre 

nødvendig gjennomstrømming i Stiftelsen sine utleieboliger. Slik boligkarriere tenkning er god 

integreringspolitikk fordi det forutsetter at flyktninger skal stå på egne bein på linje med andre 

innbyggere i kommunen. Når flyktninger skal etablere seg i egne boliger vil de få bistand til 

økonomisk gjennomgang fra avdeling for Utlån og tomter i kommunen.  
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Prosjektleder for boligsosialt arbeid skal blant annet vurdere samt utrede hvordan boligsosialt arbeid 

bør følges opp/organiseres i Alta kommune fremover, og bidra til at det bygges flere og egnede 

boliger til utleieformål, herunder boliger for flyktninger. Mål og tiltak fra flyktningplanen må ivaretas 

i dette arbeidet. 

Desentral bosetting  

Alta kommune har i de senere år praktisert en sentrumsnær bosetting av flyktninger. Fordelen for 

flyktningene er at de bosettes nært til fasiliteter på sentrum, slik som flyktningtjenesten, 

flyktninghelsetjeneste, NAV og øvrige offentlige instanser.  

 

Framover bør kommunen endre på denne strategien og heller satse på en mer desentralisert 

bosetting. Målet er at dette vil medføre: 

 Bedre integrering i et nærmiljø når ikke alle flyktninger er bosatt samme sted 

 Fremmedspråklige barn blir fordelt på flere barnehager, og ikke bare på 

sentrumsbarnehagene 

 Skolebarna kan starte direkte i sin hjemklasse 

 Flyktningene kan delta på kulturtilbud i sitt nærområde – bra for integreringen 

Boliger til enslige mindreårige flyktninger 

Alta kommune skal til enhver tid ha 30 enslige mindreårige (EM) med oppfølging i Barn og 

ungetjenesten. Ungdommene vil være under oppfølging av Barn og unge tjenesten til fylte 20 år. Fra 

fylte 19 år starter avdelingen prosessen med å finne eget bosted. Tjenesten for EM vil ha en utflytting 

på 5-7 personer pr. år. Av disse vil 4-5 personer fortsette på videregående skole og 2-3 gå ut i arbeid 

eller arbeidsmarkedstiltak. EM stiller bakerst i køen i forhold til elevheimen og andre offentlige 

bosteder for elever, fordi EM er 19-20 år når behovet melder seg, og yngre ungdommer prioriteres. 

 

Per i dag er det vanskelig å finne egnede utleieobjekter i kommunalt eie. EM har primært behov for 

utleieenheter i form av hybler eller små leiligheter. Enkelte ungdommer ønsker å bo sammen i større 

enheter for å få mindre boutgifter per person. Majoriteten vil ikke være i posisjon til kjøp av leilighet 

eller hus før fullført utdanning og/eller fast jobb. Et fåtall av denne gruppen har førerkort eller 

mulighet til å skaffe seg dette i denne fasen. Mulighet for kollektivtransport er derfor viktig, slik at 

man kommer seg til skole og arbeid. 

14.2 Utfordringer 

 Unngå opphopning av flyktninger i sentrumsområdet 

 UBA’s flyktningboliger ligger i hovedsak sentrumsnært 

 Flyktningene blir boende i kommunale utleieboliger utover tidsbegrenset periode 

 Mange flyktninger har behov for økt bo-kompetanse 

 Kommunen/UBA mangler tilstrekkelig med hybler og små leiligheter til enslige flyktninger, 

inkludert enslige mindreårige 

14.3 Mål for perioden 2014-2016 
 Bosatte flyktninger får tildelt førstegangsbolig med begrenset botid ved ankomst 

 Flyktninger skal være bosatt i egen bolig (eid eller leid) innen 3 år etter bosetting 

 Gjennom samarbeid med Husbanken skal kommunen eller kommunen i samarbeid med 

andre sikre tilgang på flere egnede utleieboliger slik at vi kan ivareta bosettingsmålene. 
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 Det skal arbeides systematisk med boligkarriereplanlegging for flyktninger med sikte på at 

flyktninger skal etablere seg i egen eid eller leid bolig når botid i kommunal bolig er avsluttet. 

 Kommunen skal bidra til realisering av boligmål for flyktninger gjennom aktiv bruk av de 

virkemidler som finnes innenfor Husbankens ordninger. 

 Kommunen samarbeider med Stiftelsen om å bruke demonstrasjonsleiligheten til å øke 

flyktningenes bo-kompetanse.  

 Oppnå en mer desentral bosetting av flyktninger 

15 Økonomiske rammer 

15.1 Integreringstilskudd 
Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2013: 

Integreringstilskudd Bosettingsår Sats 

 
 
 

År-1 (2013) kr. 165 000 (voksen)* 
kr. 145 000 (barn)* 
kr. 215 000 (enslig voksen) 
kr. 165 000 (enslig mindreårig) 

År-2 (2012) kr. 166 800 

År-3 (2011) kr. 135 000 

År-4 (2010) kr. 80 000 

År-5 (2009) kr. 70 000 

Skoletilskudd kr. 11 400 

Barnehagetilskudd kr. 22 900 (engangstilskudd) 

Eldretilskudd kr. 147 600 (engangstilskudd) 

Særskilt tilskudd enslige mindreårige kr. 130 900 

Personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 1: kr. 165 100 (engangstilskudd)  
Tilskudd 2: Inntil kr. 825 700 i inntil 5 år 

*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. 

Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger gjelder inntil fylte 20 år. 

Integreringstilskuddet skal dekke gjennomsnittsutgifter til integreringstiltak og administrasjon av 

disse i kommunene i bosettingsåret og de neste fire årene. Kommunenes utgifter til bosetting og 

integrering kartlegges årlig av Beregningsutvalget oppnevnt av KRD og inngår i regjeringens 

beslutningsgrunnlag for fastsetting av satsene i statsbudsjettet.  Beregningsutvalget består av fire 

representanter for kommunene og fire representanter for staten. Ca. 20 kommuner inngår i det 

årlige kartleggingsarbeidet. Følgende 3 hovedområder kartlegges: 

 Utgifter til sosialhjelp  

 Utgifter til introduksjonsstønad  

 Utgifter til integreringstiltak og administrasjon av disse  

Utgifter til integreringstiltak og administrasjon av disse omfatter sosialkontortjenester, innvandrer/ 

flyktningkontortjenester, administrasjon av introduksjonsprogram, sysselsettingstiltak, 

yrkeskvalifisering og arbeidstrening, boliger/boligadministrasjonstjenester, støttekontakt, det statlige 
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tilskuddet til enslige mindreårige, barne- og ungdomsvern, ekstratiltak i grunnskolen, kultur- og 

ungdomstiltak, barnehager og felleskostnader til disse områdene. 

Resultatet av Beregningsutvalgets kartlegging for 2012 (årskullene bosatt i 2008-2012) gav samlede 

gjennomsnittlige estimerte utgifter på 721.300 pr. flyktning over femårsperioden, og er dermed 

høyere enn mottatt integreringstilskudd. Beløpet fordelte seg med 82.000 til sosialhjelp, 179.300 til 

introduksjonsstønad og 431.700 til integreringstiltak og administrasjon.  

Alta kommune deltok i Beregningsutvalgets kartlegging i 2008 (regnskap 2007). Resultatet for Alta 

det året var noe lavere enn landsgjennomsnittet, og samsvarte noenlunde med fastsatte 

integreringstilskudd. Tallene er imidlertid så gamle at de neppe er relevante i dag. Alta kommune har 

ikke gjort kartlegginger etter dette. Regnskapsmessig er utgiftene til flyktninger i Alta integrert i de 

enkelte tjeneste-budsjettene. Det er derfor svært arbeidskrevende å finne riktige tall for Alta pr. i 

dag. Vi går imidlertid ut fra at Alta ikke avviker vesentlig fra Beregningsutvalgets tall.  

Alta mottok 17,3 mill.kr. i integreringstilskudd i 2012. Budsjettet for 2013 er på 15,5 mill.kr.  

Gjennom kommunens kartlegging i 2008 fremkom det at utgiftene til direkte tiltak og administrasjon 

av flyktningarbeidet utgjorde ca. 70 % av integreringstilskuddet. Mange kommuner har organisert 

finansieringen av flyktningarbeidet slik at hele integreringstilskuddet tilføres flyktningtjenesten. Det 

blir da en direkte sammenheng mellom inntekter og utgifter i budsjettet. Dette gir stor fleksibilitet i 

flyktningarbeidet og man kan sette inn ressurser i perioder med høy aktivitet. Denne dynamikken 

mangler i Alta i dag.  

15.2 Innbyggertilskudd 
Kommunen mottar ordinært innbyggertilskudd for flyktningene på linje med øvrige innbyggere som 

skal gå til å dekke mer generelle kommunale utgifter, infrastruktur mv. 

15.3 Vertskommunetilskudd  
Etablering av asylmottak er et statlig ansvar, men det å ha et mottak i kommunen innebærer også 

forpliktelser for den enkelte kommune. For at asylmottakene skal fungere best mulig, er det viktig 

med et godt samarbeid mellom UDI, vertskommunene og asylmottakene. 

Beboere i asylmottak har rett til helsetjenester, barnevernstjenester og tolketjenester på lik linje 

med andre innbyggere i kommunen. Dette gjelder også retten til fastlege. Alle barn og unge i 

asylmottak har rett og plikt til grunnskoleopplæring når oppholdet i landet forventes å vare i mer enn 

tre måneder. 

Vertskommuner for statlige asylmottak får et årlig tilskudd som skal dekke de gjennomsnittlige 

utgiftene til helsetjenester, barnevern, tolketjenester og administrasjon. Tilskuddet består av en 

grunnsats pluss en fast sum per mottaksplass.  
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Følgende generelle satser legges til grunn for utbetaling av vertskommunetilskuddet: 
   

Vertskommunetilskudd Kroner 

Grunnsats per kommune  462 070 

Sats per mottaksplass 4 955 

Sats per plass for enslig mindreårig asylsøker    13 100 

Sats per forsterket plass    120 430 

Sats per plass i omsorgssenter 32 310  

Sats per enslige mindreårig asylsøker det skal oppnevnes verge for i transittfasen 8 250 

Sats per innkalte, midlertidige verge for enslig mindreårig asylsøker 2 580 

I hht. satsene over får Alta kommune ca. 1,4 mill.kr. årlig i vertskommunetilskudd for asylmottaket. 

Tilskuddet går vesentlig til finansiering av utgifter i flyktninghelsetjenesten og barnevernet. 

15.4 Tilskudd enslige mindreårige 
Gjennom det statlige integreringstilskuddet (tabell over), det særskilte tilskuddet for enslige 

mindreårige flyktninger og refusjonsordningene fra Bufetat, skal kommunal bosetting av enslige 

mindreårige flyktninger ikke belaste kommunens budsjetter. 

Det er opprettet eget ansvar i Agresso for Boenheten for enslige mindreårige flyktninger, som det 

rapporteres på månedlig.  Refusjonsgrunnlaget beregnes med bakgrunn i antall bosatte enslige 

mindreårige der det er tatt hensyn til antall år de har vært bosatt. 

Grunnlag for 2013 Kroner 

Sum inntekt statlige tilskudd – intgreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige 
flyktninger. 

   8 737 644 

Sum kommunal egenandel til Bufetat    5 588 640 

Netto drift    3 149 000 

Følgende refunderes av Bufetat: 

 Lønn: Alle lønnsutgifter refunderes. 

 Varer/tjenester inkl. komm.egenprod: Store deler av denne posten refunderes. 

 Overføringer: Store deler av denne posten refunderes. 

Det forventes at Bosettingsavdelinga skal gå i balanse, eventuelt med et lite overskudd. 

15.5 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere og norskopplæring for asylsøkere i mottak 
Tabellen viser persontilskudd (per capitatilskudd) for personer som omfattes av rett og plikt eller 

bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til § 17 i introduksjonsloven. 

Fra og med 2010 ble det lagt om fra en utbetaling over 5 år til en utbetaling over 3 år. I en 

overgangsperiode vil det dermed være ulike satser for dem som ble omfattet av ordningen før og 

etter 01.01.2010. Tilskuddet vil bli fordelt over 5 år for de som kom inn i ordningen før 2010. I 
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kolonnen «Tilskuddsår» er året personene som utløser tilskuddet, kom inn i personkretsen, satt i 

parentes. 

Tabellen viser satsene for 2013: 

Tilskuddsår Lav sats (3 år) Høy sats (3 år) Lav sats (5 år) Høy sats (5 år) 

År 1 (2013) 12 100 31 400   

År 2 (2012) 20 600 53 800   

År 3 (2011) 12 300 33 900   

År 4 (2010)     

År 5 (2009)   3 500 9 400 

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. 

15.6 Utfordringer 
 Det finnes mange ulike tilskuddsordninger. En total oversikt for kommunen mangler. 

 Det er for liten sammenheng mellom kommunens inntekter og utgifter i flyktningarbeidet. 

 Kommunens budsjettsystem er for lite fleksibel i forhold til arbeidet med flyktninger. 

 Sikre at kommunen utnytter de inntektsmuligheter som finnes. 

15.7 Mål for perioden 2014-2016 
 Få et budsjettsystem med tydelig sammenheng mellom utgifter og inntekter. 

 Sikre at kommunen utnytter de inntekter/tilskudd som er mulig innenfor ulike tjenester. 

 

 



16 Handlingsplan 2014-2016 
NR TILTAK KOMMENTAR ANSVAR KOSTNAD ÅR 

 Organisering     

1 Videreføre samarbeidsavtalen med IMDi Avtalen utløper 01.09.15 Rådmannen Ramme 2015 

2 Evaluering av flyktningtjenestene   Evalueringen skal inneholde: 

 Organisering av de ulike tjenestene 

 Samarbeids- og samhandlingsmodeller 

 Disponering av inntekter 

Rådmannen Ramme 2014 

3 Flytte miljøarbeidertjenesten fra NAV til BU/EM Utnytte dagens ressurser og kompetanse på en 
bedre måte. Det nedsettes en egen 
prosjektgruppe for å planlegge flyttingen. 

Rådmannen Ramme 2014 

4 Opprette samarbeidsutvalg (SU) for flyktningtjenestene. 
Representanter: 1 fra O/K, 1 fra økonomikontoret, 1 fra H/S 

Skape sammenheng og struktur i 
bosettingsarbeidet.  

Rådmannen Ramme 2014, 
kont 

5 Samarbeidsmøter mellom avdelinger/virksomheter som er 
involvert i arbeidet med flyktninger 2 ganger per år 

Samordning, informasjon, rolleavklaring Rådmannen ramme kont 

6 Samarbeidsmøter mellom barnehager, flyktningtjenesten og 
flyktninghelsetjenesten 2 ganger per år 

Avholdes i forbindelse med de faste månedlige 
møtene for barnehagestyrerne 

O/K ved 
kommunalleder 

Ramme kont 

7 Samarbeidsmøter mellom NAV og EM om praksisplasser Hindre at ulike deler av tjenestene besøker 
samme bedrift, samarbeide om å skaffe flere 
plasser 

NAV Ramme kont 

8 Samarbeidsmøter mellom flyktninghelsetjenesten og 
tjenesten for EM 

Utveksling av informasjon og vurdering av tiltak 
basert på helhetlig vurdering. Klargjøring av 
ansvarsforhold i forhold til helseoppfølging.  

BU ved 
virksomhetsleder 

Ramme kont 

9 Vurdere å opprette Flyktning-/innvandrerråd Sikre dialog med brukerne og målgruppen. Være 
et rådgivende organ overfor besluttende organer 
i kommunen i saker som har betydning for 
innvandrerbefolkningen i Alta 

Rådmannen Ramme 2015 

10 Kompetansehevende tiltak for bruk av tolk for kommunens 
ansatte 

 Rådmannen Ramme 2014 

11 Samordnet informasjon på hjemmesiden, som beskriver 
flyktningtjenestene i kommunen 

Informasjon til flyktninger, asylsøkere, 
innvandrere, frivillige: hvem gjør hva i 
flyktningtjenestene 

Rådmannen Ramme 2014 

12 Samlet oversikt over ansatte som arbeider med flyktninger på 
kommunens intranett 

Informasjon for ansatte i Alta kommune Rådmannen Ramme 2014 
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NR TILTAK KOMMENTAR ANSVAR KOSTNAD ÅR 

 Økonomi     

13 Igangsette et utredningsarbeid med sikte på å få en samlet 
oversikt og klarere sammenheng mellom inntekter og utgifter 
i flyktningarbeidet. 

 Rådmannen Ramme 2014 

14 Kommunen skal være en aktiv søker av midler til prosjekter, 
både innenfor ordningen Kommunale utviklingsmidler og 
Jobbsjansen 

 Rådmannen Ekstern 
Ramme 

kont 

 Barnehagetilbud     

15 Sikre barnehageplasser ved ankomst for nyankomne 
flyktninger 

Sikre at foreldre kan starte tidligst mulig i 
introduksjonsprogrammet/norskopplæring 

O/K ved 
kommunalleder 

Utredes 2014 

16 Barnehagetilskuddet tilføres barnehagen som mottar barnet Gir barnehagen mulighet til å bruke ekstra 
ressurser i oppstartsfasen 

O/K ved 
kommunalleder 

Ramme 2014 

17 Utdanne ICDP-veiledere for minoritetsspråklige barn Landkunnskap, imigrasjonspedagogikk O/K ved 
kommunalleder 

Ramme 2015 

18 Utrede oppstart av åpen barnehage Foreldre er med barna, lærer at barnehage er 
godt tilbud.  

O/K ved 
kommunalleder 

Ramme 2016 

 Utdanning og opplæring     

19 Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, både de som 
starter i velkomstklassen og de som går på hjemmeskolene, 
evalueres og vurderes omorganisert 

Evalueringen/vurderingen må ses i sammenheng 
med målene i kapittel 14 og tiltak nr. 33 
«Desentralisert bosetting» 

O/K ved 
kommunalleder 

Ramme 2014 

20 Kompetansehevende tiltak for lærere Bedre tilgang på morsmålslærere og tospråklige 
lærere 

O/K ved 
kommunalleder 

Ramme kont 

 Introduksjonsprogrammet, arbeid og inntekt     

21 Innkalle minst en person med innvandrerbakgrunn til 
jobbintervju under tilsettinger i kommunen 

Forutsatt at personen er kvalifisert Rådmannen Ramme kont 

22 Videreutvikle introduksjonsforum  Koordinering av introduksjonsprogrammet NAV Ramme 2014 

23 Skaffe flere språkpraksisplasser I samarbeid med næringsforening, næringslivet NAV Ramme kont 

24 Alle tjenesteområder i Alta kommune skal stille med 
språkpraksisplasser – til sammen 10-15 årlige plasser 

AK som en stor arbeidsgiver bør gå foran som et 
godt eksempel, og må bruke flere avdelinger til 
dette. 

Rådmannen Ramme kont 

25 Fadderordninger i bedriftene, inkludert kommunen Viktig faktor for å lykkes, bindeledd mellom 
koordinator og arbeidsplassen 

NAV, VO Ramme 2014 

26 Kommunen søker om videre ekstern finansiering for 
prosjektet «Samordning for bedre arbeidsnorsk – Samba» for 
resten av planperioden 

 NAV, VO Ekstern 2014 - 
2016 
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NR TILTAK KOMMENTAR ANSVAR KOSTNAD ÅR 

 Kultur og fritid     

27 Aktiv fritid /treningskompis Stimulere barn og ungdom med 
flyktningbakgrunn til å engasjere seg i 
fritidsaktiviteter 

O/K ved 
kommunalleder 

Ramme kont 

28 Opplevelseskort for barn og unge, sommercamp Organiseres gjennom prosjektet mot 
Barnefattigdom 

NAV,  
prosjektkoordinator 

Eksternt 
finansiert 

2013-
2015 

29 Videreutvikle samarbeidet med Sisa som kulturmøteplass Ivaretas i KDP for kultur O/K ved 
kommunalleder 

Ramme 2014 

30 Informere nyankomne flyktninger om kultur- og 
fritidstilbudet i kommunen. 

Øke deltakelsen i frivilligheten 

 

O/K ved 
kommunalleder 

Ramme kont 

31 Flyktninger får tilbud om flyktningguide via Sisa  O/K ved 
kommunalleder 

Ramme kont 

32 Skape ulike arenaer der flyktninger kan utøve egne kulturelle 
aktiviteter og synliggjøre dem overfor Altas befolkning på 
skoler, ved kulturaktiviteter o.l 

Ivaretas i KDP for kultur O/K ved 
kommunalleder 

Ramme kont 

 Bosetting/Bolig     

33 Desentralisert bosetting av flyktninger Bedre integrering.  Flyktningetjenesten 
og UBA 

 kont 

34 UBA er ansvarlig for å sikre at det til enhver tid er tilgjengelig 
bolig for målgruppa 

Innarbeides i boligsosial handlingsplan Rådmannen, UBA  kont 

35 UBA er ansvarlig for å sikre hybler/leiligheter til EM etter 
utskriving fra Boenheten. 

Innarbeides i boligsosial handlingsplan Rådmannen, UBA  kont 

36 Flytkningetjenesten/NAV skal ved bosetting gi veiledning og 
sammen med bruker utforme boligplan 

Innarbeides i boligsosial handlingsplan NAV  kont 

37 Det skal arbeides systematisk med boligkarriereplanlegging 
for flyktninger med sikte på at flyktninger skal etablere seg i 
egen eid eller leid bolig når botid i kommunal bolig er 
avsluttet 

Innarbeides i boligsosial handlingsplan NAV, prosjekt 
boligsosial, Utlån og 
tomter 

 kont 

38 Kommunen samarbeider med Stiftelsen om å bruke 
demonstrasjonsleiligheten til å øke flyktningenes bo-
kompetanse 

 NAV, UBA  kont 

 Helsetjenester     

39 Flyktninghelsetjenesten skal være et ressursteam i forhold til 
migrasjonshelse 

 Flyktning-
helsetjenesten 

Ramme kont 
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NR TILTAK KOMMENTAR ANSVAR KOSTNAD ÅR 

 Helsetjenester – forts.     

40 Evaluering av psykiatritilbudet til flyktninger med sikte på 
bedre samhandling og oppfølging av personer med psykiske 
lidelser. 

Psykiatritjenesten, flyktninghelsetjenesten, 
flyktningtjenesten, EM-team, VO, asylmottak 

H/S ved 
kommunalleder 

Ramme 2015 

41 Kompetanseheving i forhold til flyktninger og psykisk helse 
etter traumer, for ansatte som arbeider i kommunen 

 Flyktning-
helsetjenesten 

Ramme 
IMDi? 

kont 

42 Klargjøre ansvarsforholdet i forhold til helseoppfølging av 
enslige mindreårige flyktninger. 

 Flyktning-
helsetjenesten, B/U 

Ramme 2014 

 Flyktningtjenesten     

43 Opprette ny(e) stilling(er) som miljøterapeut(er) Styrke miljøarbeidertjenesten. Forebygge dyrere 
løsninger. Bedre utnyttelse av demo-leilighet i 
Løkkeveien 

Rådmannen Ramme 2015 



17 Vedlegg: Handlingsplan – del av samarbeidsavtale mellom Alta 

kommune og IMDi Nord 
 
VARIGHET 
Handlingsplanen er en del av felles samarbeidsavtale melllom Alta kommune og IMDi Nord for perioden 
01.09.11-01.09.15. Handlingsplanen har gyldighet ut avtaleperioden og skal være et dynamisk verktøy som 
revideres halvårlig.  
 
MÅL 
Handlingsplanen omfatter følgende felles utviklingsmål: 

1. Raskere og mer forutsigbar bosetting 
2. God kvalitet i kvalifiseringsarbeidet 
3. Bærekraftig lokalsamfunnsutvikling 
4. Effektiv ressursutnyttelse og virkemiddelbruk 
5. Kunnskapsutvikling og god informasjonsflyt 
6. Resultatmål som beskrevet under punktene nedenfor 

 
SAMARBEIDSFORM 
Det utnevnes kontaktpersoner i Alta kommune for det enkelte målområde. Oppfølging av handlingsplanen fra 
IMDi koordineres av ledelse ved IMDi Nord. I Alta kommune koordineres oppfølgingen av rådmannen eller den 
rådmannen delegerer ansvar til. 
 
MÅLOMRÅDER

 

 
1. Raskere og forutsigbar bosetting (kontaktperson Rådmann Bjørn-Atle Hansen) 

 Flerårige vedtak om bosetting i kommunen 

Kommunen søker å innføre flerårige vedtak om bosetting i tråd med IMDis anmodning for å få en 
større forutsigbarhet når det gjelder menneskelige ressurser knyttet til bosetting, samt boligtilgang. 
Alta kommune har i 2012 vedtatt bosetting av 20 flyktninger inkludert 5 enslige mindreårige. 
Anmodningen for 2013 er bosetting av 30 flyktninger, inkludert 5 enslige mindreårige. 
Implementering av bosettingsplaner 

Bosettingsplaner og boligplanlegging skal implementeres i kommunens planverk for å sikre forutsigbar 

og jevn kvartalsvis bosetting i henhold til kommunens bosettingsvedtak.  Kommunen bestreber seg på 

å bosette et noe høyere antall i første halvår kontra andre halvår.  

Det skal spesielt legges vekt på bosetting av personer med særlig behov. Det samarbeides med 

representanter fra andre berørte kommunale tjenester ved behov. 

IMDi Nord tar initiativ til et årlig planleggingsmøte med oppfølgingsmøte i løpet av året. 

Informasjon om bosetting til kommunale enheter og eksterne aktører 

IMDi skal være tilgjengelig for å yte informasjon overfor ulike kommunale enheter og andre aktuelle 

samarbeidspartnere om bosetting. Hensikten er å sikre bredt engasjement i kommunen om mål om 

rask, god og jevn bosetting. Alta kommune skal på sin side arbeide aktivt for å spre informasjon om 

bosetting og sikre bredt eierskap til kommunens bosettingsarbeid. 

 

2. God kvalitet i kvalifiseringsarbeidet (kontaktperson NAV leder John Helland) 

 Lokale mål for kvalifisering 

Alta kommune og IMDi skal samarbeide om utvikling av bedre lokal målstyring for 

kvalifiseringsarbeidet. Samarbeidet skal innebære jevnlig monitorering og toveis kommunikasjon om 

kommunens resultater, dialog om utvikling og utprøving av indikatorer. Det oppnevnes 

kontaktpersoner hos Alta kommune og i IMDi for gjennomføring av samarbeidet, og IMDi tar initiativ 
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til møter med målstyring av kvalifiseringsarbeidet som eneste tema.  I lys av kommunens resultater i 

introduksjonsordningen, skal fokus være på informasjonsutveksling og gjensidig oppdatering omkring 

kommunens arbeidsmetoder og IMDis målstyringsverktøy. Det skal også være fokus på forbedring av 

kommunens internkontrollrutiner for kvalifiseringsarbeid. 

Resultatmålet er at 55 prosent går over til arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet 

introduksjonsprogram og at 70 prosent går over til arbeid eller utdanning året etter avsluttet program.  

Kvinner skal ha særskilt fokus, og målet er at andelen kvinner økes.  

Resultatmålet for opplæring i norsk og samfunnskunnskap er at 90 prosent av dem med rett og plikt 

(300/600 timer eller bestått norskprøve) oppfyller sin plikt innen tre år. Av alle som kommer inn i 

personkretsen for rett og plikt et halvår, skal 50 prosent ha startet opplæringen ved utgangen av det 

påfølgende halvår, og ved utgangen av neste halvår skal 90 prosent ha startet opplæringen. Av 

andelen av dem med rett og plikt som går opp til norskprøve er målet at 65 prosent består skriftlig 

prøve, og 90 prosent består muntlig prøve. 

 Prosjektarbeid og metodeutvikling 

Kommunen skal satse målrettet på utvikling og utprøving av ny metodikk i introduksjonsprogrammet 

rettet mot grupper av deltagere med særlige utfordringer for overgang til arbeid eller utdanning etter 

endt program. 

IMDi vil være aktiv samarbeidspartner for videreutvikling av satsingen, og støtte opp under satsingen 

gjennom deling av kompetanse, nettverk og andre tilgjengelige ressurser. 

3. Bærekraftig lokalsamfunnsutvikling (kontaktperson Rådmann Bjørn-Atle Hansen) 

Implementering av mangfoldsperspektiv 

Alta kommune skal implementere et mangfoldsperspektiv i kommunens planverk, herunder legge til 

rette for bruk av tolk av kommunalt ansatte, tolkebudsjettering og kursing i mangfoldsledelse og 

rekruttering. Erfaringer og eksempler fra andre kommuner skal innhentes, og aktiviteten kobles opp 

mot gjennomgangen av kommunens totale planstrategi. IMDi vil være behjelpelig med sammenfatning 

av kunnskap og analyser som ansees nødvendig i planarbeidet. 

Brukerdialog 

Alta kommune vil vurdere å opprette et eget innvandrer- eller flyktningråd for å sikre dialog med 

brukerne og målgruppen. Rådet eller utvalget vil kunne være et rådgivende organ overfor besluttende 

organer i kommunen i saker som har betydning for innvandrerbefolkningen i Alta. IMDi vil være en 

tilgjengelig samarbeidspartner for et slikt organ, blant annet gjennom å bidra med informasjon, råd og 

veiledning. 

Intervjuordning  

 Alta kommune skal innkalle minst en person med innvandrerbakgrunn til jobbintervju under 

tilsettinger i kommunen, dersom han eller hun er kvalifisert.  

Kommunen som arena for arbeidspraksis og arbeidslivstrening  

Alta kommune skal som ledd i handlingsplanen tilby egnede og hensiktsmessige 

arbeidstreningsplasser, samt mulighet for jobbhospitering, innad i egen organisasjon som del av 

individuelle planer for deltakere i introduksjonsprogrammet (se punkt 2. om kvalifisering). Dette kan 

også omfatte tjenesteområder og produksjon utenfor kommunal drift hvor kommunen er aktør i 

egenskap av medeier eller lignende.  

Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner i integrerings- og inkluderingsarbeidet 

Alta kommune skal i samarbeid med IMDi utrede potensialet for økt samarbeid med frivillige 

organisasjoner i det lokale integrerings- og mangfoldsarbeidet. Alta kommune vil kunne bidra med 

tilgang til sitt nettverk, kjennskap til lokale aktører og eksisterende praksis. IMDi vil være behjelpelig 

med kunnskap, sitt nettverk og erfaring om bruk av frivillige organisasjoner. 

Styrke samarbeidet på fagfeltet æresrelatert vold med særlig fokus på tvangsekteskap. 
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Alta kommune vil i samarbeid med IMDi styrke og forankre arbeidet mot tvangsekteskap ved å være 

pådrivere for samarbeid på tvers av etater i kommunen. Alta kommune vil kunne bidra med tilgang til 

sitt nettverk, kjennskap til lokale aktører og eksisterende praksis. IMDi vil være behjelpelig med 

kunnskap og erfaring med samordning av ulike instanser.  

  

Styrking av kompetanse om æresrelatert vold med hovedfokus på tvangsekteskap hos kommunens 

ansatte og hjelpeapparatet i kommunen. 

Alta kommune vil arbeide for økt kompetanse og bevissthet om æresrelatert vold med særlig fokus på 

tvangsekteskap blant ansatte og hjelpeapparatet i kommunen. IMDi vil i denne sammenheng bidra 

med formidling av kompetanse og tverrfaglig nettverk. IMDi vil i samarbeid med Alta kommune 

gjennomføre kompetansehevende tiltak for å sikre et godt forebyggende arbeid og styrke det lokale 

kommunale hjelpeapparatets evne til å håndtere saker som dreier seg om tvangsekteskap og annen 

æresrelatert vold. 

 

4. Effektiv ressursutnyttelse og virkemiddelbruk (kontaktperson NAV leder John Helland) 

Effektiv bruk av økonomiske virkemidler i integreringsfeltet  

IMDi vil være tilgjengelig for å veilede Alta kommune i bruk av statlige, fylkeskommunale og 

kommunale økonomiske virkemidler. Dette for å sikre effektiv ressursutnyttelse og målrettet bruk til 

integreringsformål i kommunen. Integreringstilskuddet bør også bidra til styrking av de mange lokale 

aktørene som engasjerer seg i mangfoldsarbeidet, for eksempel idrettslag og 

innvandrerorganisasjoner.  

 

5. Kunnskapsutvikling og god informasjonsflyt (kontaktperson Kommunalleder Per Hindenes) 

 Styrking av tverrkulturell kompetanse hos kommunens ansatte 

Alta kommune skal arbeide for økt kompetanse og bevissthet om tverrkulturell kommunikasjon blant 

ansatte i kommunen. IMDi vil i denne sammenheng bidra med formidling av kompetanse og nettverk. 

IMDi vil i samarbeid med Alta kommune gjennomføre kurs for ansatte i kommunen i bruk av tolk. 

Forskning og utvikling (FoU) 

Alta kommune og IMDi skal være aktive samarbeidspartnere for planlegging og gjennomføring av FoU-

prosjekter relevante for integrerings- og mangfoldsfeltet. Samarbeidet inkluderer blant annet 

deltagelse i undersøkelser, gjennomføring av forskning og gjennomføring av kommunale utviklings- og 

utprøvingsprosjekter. Samarbeidet kan etter vurdering innebære deling av metodisk og 

integreringsfaglig kompetanse, samt ressurstilgang innenfor rammene av IMDis og Alta kommunes 

virkemidler. Prosjekter som støtter opp under samarbeidsavtalens utviklingsmål vil prioriteres for 

samarbeid. 

Kunnskapsdeling 

IMDi vil etablere rutiner for videreformidling av relevant kunnskap og metodikk fra IMDis forsknings- 

og utviklingsarbeid til Alta kommune.  

IMDi og Alta kommune skal delta og bidra i partenes ulike arenaer for utveksling av kompetanse, 

kunnskap og erfaringer. 

IMDi arrangerer kompetanseheving for kommunene hvor Alta kommune vil kunne være til stede som 

deltager og innleder hvor erfaringer deles først og fremst med andre kommuner innenfor flere temaer; 

blant annet introduksjonsordningen, bosetting av voksne og enslige mindreårige flyktninger, 

tilskuddsforvaltning, nasjonalt introduksjonsregister mm.  

 


