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DEL 1 – Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne 
 

1. Sammendrag 
Arbeidet med integrering og inkludering av flyktninger har sin bakgrunn i kommunestyrets vedtak av 
05.11. (sak 75/08) med tilsvarende vedtak i 2009 (58/09) og i 2011 (9/11). I kommuneplanens 
samfunnsdel understrekes viktigheten av å legge forholdene til rette for innbyggere med spesielle 
behov, herunder flyktninger og andre innvandrere. Kommunestyret vedtok i sitt møte 29.03 (sak 
21/12) å gjennomføre arbeidet med en integrerings- og inkluderingsplan som del av planprogrammet 
for 2012. 
 
Målsettingen for dette arbeidet kan sammenfattes i ordene deltagelse, tillit og tilhørighet. Planen vil 
fokusere spesielt på tiltak som bedrer norskundervisningen og styrker grunnlaget for utdanning og 
arbeid. Arbeidet med å skaffe egnede boliger vil også stå sentralt. I så måte må plan for boligsosial 
utvikling ses i nær sammenheng med integreringsplanen. 
I tillegg til å være et styringsverktøy for de i Hvaler kommune som skal arbeide med integrerings- og 
inkluderingsspørsmål, er det viktig å understreke dette plandokumentets rolle som verdidokument. 
Dette knyttet til arbeidet for å sikre likeverd, likestilling og et grunnlag for den nødvendige «samtalen» 
om hvordan vi på tvers av kulturer kan skape et godt samfunn uten rasisme og fremmedfrykt. 
 
En plan for integrering og inkludering, skal også være et redskap i arbeidet rettet inn mot de som 
kommer til Norge for å søke arbeid, mao arbeidsinnvandrerne. 
 
For å oppnå den overordnede målsettingen med integrerings- og inkluderingsarbeidet vil planen 
vektlegge: 

 Politisk og administrativ forankring av integreringsarbeidet 
 Utvikling av likeverdige tjenester 
 Nødvendigheten av tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 

 
Hvaler kommune må ha en sentral rolle i arbeidet med å sikre gjennomføring av planens mål og tiltak, 
samtidig som det også ligger et stort ansvar både på den enkelte innvandrer og det sivile samfunn.  
Planen vil derfor reflektere dette. 
 
Total kostnadsramme for planarbeidet er satt til kr 80.000,- Dette finansieres gjennom det statlige 
integreringstilskuddet og vil følgelig ikke belaste kommunekassen. 
 
I tråd med milepælsplanen vil plan for integrering og inkludering komme til sluttbehandling i 
kommunestyrets møte i juni 2013 og gjøres gjeldende for perioden 2013 – 2016. 
Planen vil få sin oppfølging bl.a. gjennom arbeidet med: 

 Rullering av kommuneplanen 
 Rullering av nåværende kommunedelplan for Helse- og omsorgsplan 
 Kommunedelplan for boligsosialt arbeid 
 Årsbudsjett og økonomiplan 
 Utvikling av kompetanse spesielt innenfor virksomhet barnevern 
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2. Innledning 

2.1 Grunnlaget for planarbeidet 

Hvaler kommune har de siste tre årene tatt imot for bosetting 35 flyktninger, hvorav mange av disse, 
enslige mindreårige. Som følge av at Norge må antas å bli stadig mer attraktivt for arbeidsinnvandrere 
både fra europeiske land og land utenfor Europa, må vi i tillegg gå ut i fra at dette også vil bety 
bosetting på Hvaler. Dette økende innslaget av mennesker med ulik kulturell, religiøs og språklig 
bakgrunn, tilsier at vi som kommune og lokalsamfunn må ha et planmessig og reflektert forhold til 
hvordan disse menneskene kan integreres og inkluderes på best mulig måte både med tanke på 
utdanning, arbeid, bolig og sosialt fellesskap. For å oppnå målsettingen om deltagelse, tillit og 
tilhørighet, er det viktig at kommunen har en sentral rolle, samtidig som det også ligger et ansvar 
både på den enkelte innvandrer og det sivile samfunn. 

 
I dette arbeidet blir det viktig å lære av erfaringer, herunder organisering, som er gjort i andre 
kommuner både i Nedre-Glommaregionen, men ikke minst i kommuner av Hvalers størrelse. Sentralt 
i arbeidet vil også være innvandrernes erfaringer samt erfaringer fra de tjenesteområder som er i 
kontakt med flyktninger og andre innvandrere til Hvaler.  
 

2.2 Målsettingen med arbeidet 

I kommuneplanen for Hvaler kommune (samfunnsdelen) gjeldende for perioden 2011 – 2023 slås det fast at 

 Kommunen skal finne og prioritere tiltak for likestilling og integrering av innbyggere med 
spesielle behov, herunder flyktninger og andre innvandrere.  

 Kommunen skal vektlegge og fokusere på arbeidsdeltagelse og lokalsamfunnsdeltagelse for 
innbyggere med spesielle behov, herunder flyktninger og andre innvandrere.  
 

Mao, det et enstemmig kommunestyre her har sagt, er at målsettingen om å oppnå likestilling, 
likeverd og samfunnsdeltagelse skal ligge til grunn også for kommunes integrerings- og 
inkluderingsarbeid. På denne måten understreker Hvaler kommune sin rolle som utøver av Statens 
arbeid på dette området.  
En plan for kommunens arbeid på dette området skal klargjøre retningen på arbeidet både med tanke 
på ansatte, «brukere» og befolkningen for øvrig. 
 
Her er det viktig å understreke dette plandokumentets rolle som verdidokument knyttet til arbeidet for 
å sikre likeverd, likestilling og samhandling basert på fravær av rasisme og fremmedfrykt. I denne 
sammenheng er det dessuten viktig at majoritetssamfunnet klargjør sine verdier og kulturelle arv som 
grunnlag for den nødvendige «samtalen» om hvordan vi på tvers av kulturer kan skape 
morgendagens samfunn. 
 
De verdier plandokumentet bygger på, skal bl.a. komme til uttrykk gjennom: 
 

1. Bevisstgjøring om at kommunen ønsker å integrere og inkludere, ikke assimilere, flyktninger 
og innvandrere (assimilere=gi avkall på sin kultur og identitet). 

2. At de som jobber med flyktninger og innvandrere tydeliggjør grunnleggende verdier i det 
norske samfunnet som likestilling, likeverd og demokratiske spilleregler 

3. Innføring i lokalsamfunnet Hvalers liv og kulturhistorie 
4. Det ansvar flyktninger og innvandrere selv har for å bli integrert. 

 

Grunnlaget og status for arbeidet med en integrerings- og inkluderingsplan har vært diskutert 
administrativt og konklusjonen er at det er mest hensiktsmessig å gjennomføre arbeidet med en slik 
plan for dette ”nybrottsarbeidet” som en kommunedelplan med de krav som stilles til dette arbeidet i 
plan- og bygningslovens Kap IV.  
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    *Stolt fanebærer 17. mai 2010 

 
Gjennomføringen av planarbeidet som kommunedelplan sikrer: 

 et utvidet grunnlag for medvirkning 

 en større grad av forankring både politisk og administrativt 

 offentlig ”oppmerksomhet” rundt planarbeidet 

 større tyngde i kommunens nødvendige samhandling med det ”sivile” samfunn 

 grunnlaget for integrerings- og inkluderingsarbeidet i en periode på minimum 4 år. 
 
 

3. Krav til utvikling av kommunedelplaner 

3.1 Plan- og bygningsloven som planmessig grunnlag 

Kommuneplanlegging skal utføres i henhold til bestemmelsene i Plan- og bygningslovens kap 11.  
Kommunedelplanen skal begrunne kommunens langsiktige mål, vise hvilke utfordringer man står 
foran og redegjøre for strategier for en ønsket utvikling for integrerings- og inkluderingsarbeidet i 
kommunen. Kommunedelplanen er et overordnet styringsdokument som må følges opp i mer 
detaljerte planer, økonomiplaner og årsbudsjett. 
 
Gjennom kommunedelplanen skal kommunens politiske myndigheter formidle hvilke overordnede 
utviklingsretninger de vil arbeide etter, innenfor området integrering og inkludering med hovedvekt på 
visjon, mål og strategier. Videre inneholder kommunedelplanen verdigrunnlag for integreringsarbeidet 
enten dette utøves av virksomhet barnevern, NAV eller andre deler av kommunens tjenesteområder, 
samtidig som den skal være retningsgivende for politisk og administrativt integrerings- og 
inkluderingsarbeid i planperioden.  
 

3.2  Planprogram 

Som et første ledd i arbeidet med kommunedelplanen, skal det i følge Plan- og bygningslovens (pbl) § 
11-13 utarbeides et planprogram. Planprogrammet skal beskrive hvilke tema og områder planen skal 
omfatte, aktuelle problemstillinger, hvilke utredninger som er nødvendige å gjennomføre, medvirkning 
og 
prosess. Forslaget skal ut på høring i minimum 6 uker før det kan fastsettes av kommunestyret. 
 
Formålet med planprogrammet er å styrke tidlig medvirkning og gode planprosesser. Med bruk av 
planprogram skal prosessen bli forutsigbar og effektiv for alle parter. 
Planprogrammet skal: 
- avklare rammer og premisser og klargjøre formålet med planarbeidet 
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- beskrive aktuelle problemstillinger i planarbeidet 
- vise behovet for nødvendige utredninger 
- vise opplegg for informasjon og medvirkning 
- vise organisering og framdrift 
 

4. Viktige føringer for integreringsarbeidet  
Vårt ansvar for å gi asyl til mennesker som oppfyller kravene til beskyttelse, og dernest integrere og 
inkludere disse i det norske samfunnet, er regulert gjennom en rekke internasjonale avtaler 
(konvensjoner), samt norsk lovverk og forskrifter. Nedenfor stående opplisting utgjør kun et mindre 
utvalg av de lover, forskrifter og vedtak som legger premissene for et kommunalt utviklet integrerings- 
og inkluderingsarbeid. 
 

4.1 Internasjonale konvensjoner og regelverk 

FNs konvensjon om flyktningers stilling vedtatt av De Forente Nasjoner 28. juli 1951  
FNs konvensjon om barns rettigheter av 20. november 1989 
FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter av 16. desember 1966 
Europarådets konvensjon om beskyttelse av menneskerettighetene og de grunnleggende friheter av 
4. november 1950 
 
EU/EØS-regelverk – arbeidsinnvandring - http://www.fafo.no/Oestforum/120306/jed_120306.pdf 
 

4.2 Nasjonalt lovverk  og dokumenter av spesiell betydning  

Stortingsmelding nr. 6 (2012 – 2013) – En helhetlig integreringspolitikk; Mangfold og fellesskap 
 
Utlendingsloven - http://www.lovdata.no/all/hl-20080515-035.html 
Lov om introduksjonsordningen - http://www.lovdata.no/all/nl-20030704-080.html 
Lov om barnevern - http://www.lovdata.no/all/nl-19920717-100.html 
 

4.3 Regionale føringer 

Her er det først og fremst fylkesplanens delmål «inkludering og integrering» det vises til (Østfold mot 
2050). I arbeidet for å skape likeverdige levekår og muligheter for deltagelse i yrkes- og samfunnsliv, 
legger fylkesplanen bl.a. vekt på: 
 

 å styrke norskopplæringen og tolketjenesten 

 bedre kvaliteten på skoler og barnehager som integreringsarenaer 

 det offentliges ansvar for å rekruttere innvandrere til arbeidslivet 
 

4.4 Kommunale vedtak 

K-styret - Kommuneplanens samfunnsdel 
UKPT – 7/10   Organisering av barnevernet i Hvaler kommune 
UKPT – 19/10    Integreringsplan for flyktninger 
K-styret – 75/08  Anmodning om bosetting av flyktninger i 2009 
K-styret – 58/09  Anmodning om bosetting av flyktninger i 2010 
K-styret – 9/11  Bosetting av flyktninger 
K-styret - 25/11  Sluttbehandling av kommuneplanen (samfunnsdelen). 
UKPT – 56/11  Orientering om arbeidet med flyktninger i Hvaler kommune 
K-styret -121/11  Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2012. 
 
 
 

http://www.fafo.no/Oestforum/120306/jed_120306.pdf
http://www.lovdata.no/all/hl-20080515-035.html
http://www.lovdata.no/all/nl-20030704-080.html
http://www.lovdata.no/all/nl-19920717-100.html
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5. Medvirkning, erfaringssamling og organisering 
Styringsgruppa for planarbeidet har bestått av kommunalsjefene Astri Engblad og Lars Larsen. 
Konsulent Paul Henriksen har vært prosjektleder og sekretær for arbeidet. 
 
Det har vært avholdt 4 møter med virksomhetsledere og andre ansatte som berøres av planarbeidet, 
herunder ansatte ved bofellesskapene og helsestasjon for barn og unge. 

Plan- og bygningslovens krav til medvirkning er for øvrig ivaretatt gjennom møter med flyktningene, 
representanter for frivillige lag og foreninger, i tillegg til at det er avholdt et åpent møte om 
planarbeidet. 
 
Som del av arbeidet har Flyktningkonsulent Lisa Solberg, Kommunalsjef Lars Larsen og konsulent 
Paul Henriksen besøkt Vinje kommune som mottok Amnestyprisen for godt integreringsarbeid i 2008.  
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Del 2 Hvaler kommune har sagt ja til bosetting – hvor er vi? 
 

6. Hvaler kommune, et viktig ledd i nasjonalt  integreringsarbeid 

6.1 Innvandring og bosetting på Hvaler 

Det har alltid funnet sted migrasjon, dvs. flytting over statsgrenser. På slutten av 1800-tallet og 
begynnelsen av 1900-tallet besto innvandringen til Hvaler hovedsakelig av svenske stenhoggere, 
fiskere og tjenestejenter.  
Det var imidlertid først på slutten av 1960- og begynnelsen av 70-tallet at de store flyttestrømmene til 
Norge tok til da ”fremmedarbeidere” hovedsakelig fra Pakistan og India reiste til Nord-Europa, for å 
søke arbeid. Flere av denne fant også veien til Østfold, men det er ikke kjent om noen slo seg ned på 
Hvaler i denne perioden.  

Selv om Norge, gjennom internasjonale avtaler har tatt sitt ansvar for å gi vern og bosetting for dem 
som oppfyller kravene til asyl, er det opp til den enkelte kommune å si «ja» til slik bosetting. Gjennom 
vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud opplæring i henhold til 
introduksjonsloven.  

Den første anmodningen fra myndighetene til Hvaler kommune om bosetting av flyktninger, kom først 
etter oppløsningen av staten Jugoslavia og krigen på Balkan på 1990-tallet. Kommunen tok da imot 
en mindre gruppe bosniske og serbiske flyktninger. Flere av disse er fortsatt bosatt og aktive i 
Hvalersamfunnet.  
 
Det skulle gå nesten 15 år før den neste gruppen av flyktninger fikk bostedsadresse på Hvaler. Med 
kommunestyrets vedtak 75/08 om å ta imot 15 personer, ble de første bosatt i april 2009, blant dem 
flere enslige mindreårige fra Eritrea og Afghanistan, de fleste unge menn.                                                                  
Tall fra Integrerings- og Inkluderingsdirektoratet, IMDi, viser at det var totalt 2826 personer i mottak 
som ventet på bosetting ved utgangen av første halvår 2012. Av disse 1418 enslige menn og 89 
enslige mindreårige under 18 år. 
 
Flyktninger etter landbakgrunn bosatt på Hvaler 2010, 2011 og 2012 
 
Område/år 2010 2011 2012 

Øst-Europa 13 12 10 
Afrika 5 9 12 
Asia  12 21 20 

 

 
 
 
 

 

Ser vi på hele gruppen med innvandrere, både de som kommer som flyktninger og de som av andre 
grunner velger å slå seg ned på Hvaler, får vi dette bildet for årene 2010 og 2011. For 2012 brytes 
ikke tallene fra SSB n på enkeltland, kun områder oppgis. Dette er årsaken til at tall for 2012 ikke er 
oppført. 
 

 
             *Sommertur til Lofoten 2011 
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Innvandrere og norskfødte 

med innvandrerforeldre 
 

 2010 2011   

Sverige 28 30   

Danmark 15 18   

Polen 14 13   

Tyskland 13 11   

Afghanistan 12 21   

Kroatia 9 7   

Storbritania 6 7   

Pakistan 5 5   

USA 5 4   

Sveits 4 4   

Tsjekkia 4 5   

Serbia 4 5   

Finland 3 3   

Russland 3 3   

Malaysia 3 3   

Thailand 3    

Chile 3 5   

Etiopia  3   

Andre 25 37   

Hvaler i alt 159 184   

 
 
 
      

Oslo er den kommunen i landet som har størst andel innvandrere (nærmere 21% av befolkningen) fra 
land i Afrika, Asia og Latin-Amerika og land i Europa utenfor EF/EØS. I Østfold er det kommunene 
Askim, Fredrikstad og Sarpsborg som har høyest andel. I våre to nabokommuner Sarpsborg og 
Fredrikstad utgjorde denne delen av innvandrerbefolkningen pr 1.1.2012 henholdsvis 9,6 % og 8,8 %.  
Ser vi på et utvalg av de mindre kommunene i Østfold, viser tallene følgende fordeling. 
 
 
 Alle innvandrere Fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og 

europeiske land utenfor EØS/EF 

Hele landet 13,1 7,7 
Hvaler 4,9 2,1 
Marker 7,9 3,2 
Råde 7,8 2,8 
Rygge  10,6 5,6 
Hobøl 12,8 4,6 

Det er kun to kommuner i Østfold, Rømskog og Aremark, som har en mindre andel innvandrere enn 
Hvaler kommune. 
 
Å anslå tall for fremtidig bosetting av flyktninger i Hvaler, er forbundet med stor usikkerhet. Denne 
usikkerheten er dels knyttet til utviklingen ”ute i verden”, nasjonal innvandringspolitikk og lokale 
vedtak om bosetting. Hvalers lave andel flytninger og innvandrere sammenlignet med andre 
kommuner i regionen, bør imidlertid åpne for vekst i bosettingen av flyktninger også i årene som 
kommer. Den samlede kompetanse og de gode erfaringer med integreringsarbeidet forsterker denne 
anbefalingen om en moderat økning i bosettingstallet også i årene som kommer. 
 
Et forhold å nevne her, er at med en andel på kun 2,1 % stilles kommunen utenfor muligheten til 
ekstra midler til utviklingsprosjekter på integreringsområdet.  Et nylig utlyst språkstimuleringsprosjekt, 
i regi av IMDi, stiller f.eks krav, om minst 5 % innvandrerandel (fra «ikke-vestlige» land). 
 
Boligsituasjonen, med mangel på egnede leiligheter, vil imidlertid være en faktor å ta hensyn til når 
takten i bosettingen skal besluttes. 
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6.2  Økt arbeidsinnvandring også til Hvaler  

Den økonomiske krisen ute i Europa, med en arbeidsledighet i land som Italia, Spania og Portugal på 
mer enn 20 %, gjør sitt til at vi allerede opplever en kraftig økning i antall arbeidsinnvandrere til Norge.  
Det er først og fremst de større bykommunene som vil oppleve tilflytting av arbeidsinnvandrere, men 
også en kommune som Hvaler, med nærhet til et stort arbeidsmarked i Nedre-Glommaregionen, vil 
influeres av dette, noe som tilsier at en plan for integrering- og inkludering også må ha fokus på de 
behov og utfordringer disse gruppene har både i form av bolig, språkopplæring og arenaer for sosial 
integrasjon. 
 
 

7. Organiseringen av arbeidet med flyktninger i Hvaler kommune 

7.1   Virksomhet Tjenester for barn og unge 

7.1.1 Barnevernstjenesten – arbeidet med enslige mindreårige (EM) 

Da det etter vedtak i kommunestyret (75/08) var klart for bosetting av enslige mindreårige flyktninger i 
2009, ble det tatt skritt for å organisere arbeidet under barnevernstjenesten (UKPT 7/10).  
Fra 1.4.2013 er arbeidet med EM, og de som pga alder flytter ut til selvstendig bolig, organisert i tre 
bofellesskap (Stormmusberget, Tømmerlia og Strandbakken) med hver sin avdelingsleder. Dette 
innebærer at «etterverngruppa», som fram til denne endringen har fungert som egen avdeling, er 
oppløst. Fagpersonene som har arbeidet med utgangspunkt i denne gruppa, vil fra nevnte dato være 
knyttet til den faste staben i bofellesskapene. På denne måten vil arbeidet med å forberede 
ungdommene for en overgang til selvstendig bolig bli tilrettelagt og fulgt opp av de samme personene 
som har fulgt dem over tid i bofellesskapet. Arbeidet vil fortsatt bli ledet av tidligere avdelingsleder for 
«etterverngruppa», men nå i en veiledningsrolle. 
 
Det er pr. 1.1.2013 ca 33 årsverk knyttet til arbeidet med flyktninger i Hvaler kommune, hvorav ca. et 
årsverk er organisert under NAV. 
 

 
  *Sommertur til Lofoten 2011 
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Ideologisk tilnærming: 
Arbeidet med EM er prosessorientert og bygger på tanken om å bygge opp relasjoner over tid. 
Gjennom miljøterapeutisk tilnærming i arbeidet med ungdommene, er målsettingen å bidra til indre 
prosesser hos den enkelte. Det anses for å være av stor betydning at ungdommene til daglig omgås 
voksne som har kompetanse og erfaring med å jobbe prosessorientert og relasjonelt over tid.  Det er 
ett viktig prinsipp at den enkelte ungdom har anledning til å innvirke på alle områder som er av 
betydning for eget liv og helse 
 
Faglig tilnærming: 
Barneverntjenesten har en individuell og eklektisk tilnærming til arbeidet (tar i bruk arbeidsmetodikk 
fra ulike fagområder), samtidig som de miljøterapeutiske metodene skal være forskningsbaserte og 
hensiktsmessige i forhold til målgruppen. I dette arbeidet legges det stor vekt på kontinuerlig faglig 
oppdatering. 
 
Enhetlig/individuell tilnærming 
Alle bofellesskapene har felles personalmøter annenhver uke. Dette for å sikre en felles forståelse av 
de utfordringene man daglig står ovenfor og en enhetlig miljøterapeutisk tilnærming til disse. 
Samtidig er det etablert team på tvers av bofelleskapene som har til hensikt å utnytte den enkelte 
ansattes spisskompetanse i tråd med den enkelte ungdoms spesifikke behov. Dette på tvers av 
bosted, boform og livssituasjon. 
 

7.2   NAV – flyktningkonsulenten 

Flyktningkonsulenten er pr dags dato ansatt i 30 % stilling knyttet til NAV Hvaler.  Øvrige 70 % av 
stillingen er knyttet til barnevernet med ansvar for de som skal etablere seg i selvstendige boenheter 
eller som allerede bor for seg selv. I tillegg til flyktningkonsulenten er det fra 2011 ansatt en 
miljøterapeut i 50 % turnustilling ved NAV.  Siden en vesentlig del av denne jobben er lagt til 
kveldstid, gis det mulighet for å hjelpe flyktninger etter de har kommet hjem fra skolen og jobb, et 
tilbud som betegnes som et vellykket integreringstiltak.  
I tillegg til å koordinere arbeidet med de voksne flyktningene, består flyktningkonsulentens arbeid bl.a. 
i: 

 veiledningstiltak overfor flyktningene 

 arbeid knyttet til sosialvedtak 

 være hovedkontakt til Fredrikstad Internasjonale skole – FRIS 

 Innsøking av integreringstilskudd 

 etablering av vennskapsfamilier 

 rapporteringsarbeid til IMDi 

 ansvar for oppfølging av Introduksjonsprogrammet 
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                                                *Afghansk familie ønskes velkommen til Internasjonal dag på Floren skole 

 
 
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger og innvandrere 
For de som er bosatt på Hvaler betyr det opplæring ved Fredrikstad Internasjonale skole i Fredrikstad 
(FRIS) 

Introduksjonsprogrammet skal gi flyktninger grunnleggende ferdigheter i norsk, gi grunnleggende 
innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede for deltakelse i yrkeslivet. 

Introduksjonsprogram følger Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 
innvandrere (introduksjonsloven). Flyktninger og innvandrere mellom 16 og 55 år som har fått 
innvilget opphold, har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnsfag (jfr. Introduksjonsloven § 17). 
Hvaler kommune kjøper i dag denne opplæringa av Fredrikstad kommune. Personer over 
opplæringspliktig alder, har i tillegg rett til grunnskoleopplæring om de har behov for det 
(Opplæringslova § 4A-1). Hvaler kommune kjøper også denne tjenesten fra Fredrikstad kommune. 

Programmet skal være på fulltid 

For et program som består av aktiviteter uten krav til forberedelser eller etterarbeid, er 37,5 timer per 
uke fulltid. For et program hvor de ulike tiltak stiller betydelige krav til egenaktivitet, vil fulltid være 30 
timer per uke. 

Programmet skal minst inneholde: 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet.  

 
Da Hvaler kommune har en relativt kort historie i forhold til personer som har deltatt i 
introduksjonsprogrammet, er det vanskelig å trekke en entydig konklusjon om resultater. Det som er 
erfaringen så langt, er at av de 5 som har gjennomført introduksjonsprogrammet, har to i dag 
fulltidsarbeid, mens to tar utdanning (en som bussjåfør og en som fagarbeider i barne og ungdom).  
Begge utdanningene er dekket av NAV/integreringstilskudd.  Den femte deltar i en arbeidssøker kurs i 
regi av NAV og mottar individstønad for kurs på videregående nivå. Våren 2013 deltar 6 personer 
bosatt på Hvaler i introduksjonsprogrammet.   

 
 

http://www.lovdata.no/all/hl-20030704-080.html#map002
http://www.lovdata.no/all/hl-20030704-080.html#map002
http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-080-004.html
http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html#4A-1
http://www.imdi.no/no/Introduksjonsordningen/introduksjonsprogram/Opplaring-i-norsk-og-samfunnskunnskap/
http://www.imdi.no/no/Introduksjonsordningen/introduksjonsprogram/Arbeids-og-sprakpraksis/
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8. Utfordringer knyttet til integrerings- og inkluderingsarbeidet  
 
Det generelle bildet av arbeidet med flyktninger på Hvaler er at både befolkning, næringslivet og 
ansatte i kommunens tjenesteområder har møtt flyktningene på en åpen og positiv måte. Dette 
inntrykket bekreftes ved at en rekke bosatte flyktninger nå har større og mindre jobber bl.a. i 
dagligvarebutikker, pizza-bakeri, restauranter og i kommunale virksomheter som barnehage, 
omsorgen for eldre og i barnevernet. De gode erfaringene til tross, er det flere forhold som bør 
trekkes fram for å tegne et mer fullstendig bilde av situasjonen. 
 

 Viktigheten av god språkopplæring  
Det synes å være bred enighet om at gode norskkunnskaper er en klar forutsetning både for 
utdanning, et varig arbeidsforhold og etablering av sosiale relasjoner. Trening i å snakke og ikke 
minst forstå begrepene er en grunnleggende forutsetning for videre læring. 
Floren skole har i løpet av det siste halvåret (2012) arbeidet med utvikling av en plattform for 
pedagogisk forståelse og praksis som grunnlag for arbeidet med særskilt norskopplæring. I den 
forbindelse har skolen benyttet en fagperson med erfaring fra Osloskolen. Hun har veiledet tre lærere 
og undervisningsinspektør i dette arbeidet. Skolen utvikler kompetanse til å vurdere å kartlegge 
omfang og behov for særskilt norskopplæring. I løpet av skoleåret 2012/2013 vil skolen videreføre 
satsingen med tanke på kompetanseutvikling innen særskilt norskopplæring og utvikle en strategi for 
mottak av nye elever. Det vil også bli oppstart av nye opplæringstiltak bl.a i samarbeid med 
Åttekanten skole.  

 
Ved Hvaler ungdomsskole har det i løpet av de tre siste skoleårene blitt etablert lærerkompetanse 
innen særskilt norskopplæring, samt assistentkompetanse knyttet til minoritetsspråklige elevers rett til 
bistand (jfr. Opplæringslova § 2-8) i ordinær fagopplæring.   
Fremmedspråklige elever som begynner i Hvalerskolen sent i skoleløpet, f.eks. direkte på 
ungdomsskolen, vil måtte bruke mye tid på å tilegne seg norskkunnskaper som muliggjør utbytte av 
ordinær fagundervisning. Dette vil redusere elevens muligheter til å fullføre grunnskolen i Hvaler med 
et fullverdig vitnemål. 

 Ensidige sosiale relasjoner hindrer integrering  
I tillegg til det integreringsarbeidet som finner sted i regi av det offentlige (gjennom bofellesskap, skole 
osv), er det ikke minst viktig at flyktningene selv tar initiativ for kontakter inn i det ”norske samfunnet” 
for å utvide sitt sosiale nettverk samt for å lære norsk.  Her skal det imidlertid understrekes at flere 
viser en imponerende evne til nettopp dette, samtidig som det vil være en gruppe som av ulike 
årsaker, står i fare for å bli passive og dermed isolert.  
      
Svært mange av de som kommer til Norge som flyktninger og innvandrere, er mennesker med     

 store ressurser fremtidens Norge er avhengig av. Det er derfor viktig at disse gis muligheter til å 
nyttiggjøre seg de menneskelige og faglige ressursene de bringer med seg. I dette bildet har både 
innvandreren selv og majoritetssamfunnet et ansvar. 
I tillegg til kunnskapstilegnelsen skolen kan legge til rette for, vil det være svært viktig, både med 
tanke på utvikling av språk og kulturkompetanse, at flyktninger og innvandrere deltar i det frivillige 
organisasjonslivet, herunder de politiske partiene. For å lykkes med dette, kreves det initiativ både fra 
innvandreren selv, men også fra organisasjonenes side. 

 Behovet for forebyggende helsearbeid 
Det generelle bildet av helsesituasjonen for flyktninger og andre innvandrere bosatt på Hvaler er at 
den er på høyde med majoritetsbefolkningen. Av undersøkelser, bl.a. utført av Folkehelseinstituttet 
http://www.fhi.no/dokumenter/11ed2b2ba2.pdf, der også enslige mindreårige fra Hvaler har bidratt, 
vet vi imidlertid at en rekke ungdommer med flyktningstatus har psykiske plager av mer eller mindre 
alvorlig karakter. Refererte undersøkelse slår fast at nesten 80 % av ungdommene har opplevd krig 
på nært hold, og halvparten av dem lider av symptomer på posttraumatisk stress. Dette kan være 
stress knyttet til brutte relasjoner, savn, følelse av å ikke mestre, forventninger hjemmefra om 
økonomisk assistanse, eller gjeld opparbeidet for å betale reisen til Norge. For å klare å leve med 
slike psykiske utfordringer, utvikler ungdommene ulike typer av mestringsstrategier. For mange 

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-002.html#2-8
http://www.fhi.no/dokumenter/11ed2b2ba2.pdf
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innebærer det at de ikke ønsker å åpne for samtaler om det vonde de har opplevd eller opplever.  
 

I tillegg til Folkehelseinstituttets undersøkelse viser annen forskning på temaet innvandrere og helse 
at det er store helsemessige forskjeller mellom grupper av innvandrere og mellom innvandrere og 
etnisk norske. Stikkord for dette helsebildet er fedme blant kvinner, høyere hyppighet av røykere, 
sukkersyke og mindre fysisk aktivitet. Her må det understrekes at det i ”gruppen innvandrere og 
flyktninger” er store variasjoner knyttet både til kjønn og landbakgrunn. 

 
I Hvaler kommune har kommunelegen, i samarbeid med flyktningkonsulenten og Helsestasjon for 
barn og unge utarbeidet en prosedyre for å møte situasjonen som er beskrevet over. Målsettingen 
med denne prosedyren er å sikre tilgang til helsetjenester, vaksinasjon og gjennomføring av lovpålagt 
tuberkuloseprogram for flyktninger og asylsøkere ved tilflytting til Hvaler kommune. 
 

 Mangel på egnede boliger 
Av de flyktningene som har kommet til Hvaler siden 2009, er 16 enslig mindreårige bosatt i 
bofellesskap på Stormmusberget (Vesterøy), Strandbakken og Tømmerlia (Asmaløy). Hvaler 
kommune eier to av boligene, mens boligen på Stormmusberget leies av privat utleier. 
Ved valg av disse boligene, er det i tilegg til økonomi, tre hovedforhold som er tillagt vekt: 

 Egnethet som bolig for en gruppe ungdommer 

 Egnethet som arbeidsplass, herunder overnattingsmulighet for nattevakt 

 Geografisk plassering – nærhet til kommunikasjonslinjer. 
 

De tre boligene som disponeres i dag, fungerer godt med tanke på to av ovennevnte kriterier, mens 
den tredje (Stormmusberget) ligger mindre gunstig til i forhold til bussforbindelse. For de øvrige 12 
voksne flyktningene som er bosatt i kommunene i senere år, er det inngått leieavtale mellom den 
enkelte beboer og privat utleier. 

  
Et sentralt forhold i integreringsarbeidet er å legge til rette for det å disponere, og forvalte, ”egen” 
bolig. I så måte er det viktig at boligen ligger i et område der en kan finne et naboskap og et 
fellesskap for øvrig som kan gi rom for samhandling med etnisk norske. Et annet viktig forhold er 
nærhet til kommunikasjonslinjene. I tråd med føringene i boligsosial handlingsplan tilsier det at 
bosetting bør finner sted i rimelig nærhet til fylkesvei 108. 

 Kompetanse på tverrkulturell kommunikasjon 
Fremveksten av Norge som et flerkulturelt samfunn har gitt oss tilførsel av kompetanse, arbeidskraft 
og kulturelle uttrykksformer som i mange henseende bidrar til større åpenhet og aksept for 
annerledeshet. Innslaget av mennesker med annen språklig og kulturell bakgrunn gir imidlertid også 
utfordringer bl.a. til kommunes tjenesteapparat. Eksempel på dette kan være omsorgen for eldre som 
etter hvert vil få brukere med dårlige norskkunnskaper og kulturspesifikke behov, herunder ønske om 
å utøve religiøse handlinger. For å kunne utvikle tjenestene til også møte disse nye gruppenes behov 
og forventninger, er det viktig at kommunen har en bevissthet rundt disse forholdene i sin 
rekrutterings- og kompetansepolitikk. En side ved dette arbeidet er å rekruttere personer med 
innvandrerbakgrunn til jobber i Hvaler kommune evt. tilsette personer som på annen måte har erfaring 
og innsikt fra samarbeid med mennesker fra andre språk og kulturområder. Arbeidet med 
tverrkulturell kompetanse må være et viktig element i den kompetansebygging kommunen utøver 
innenfor flere tjenesteområder. 

 
Hvaler kommune har i dag en representant med i et prosjekt, som etter modell av et tilsvarende 
prosjekt i Rogaland, skal bygge kompetanse på tverrkulturell kommunikasjon i Østfolds kommuner, 
dette for å bidra til likeverdige tjenester.   
 

     Behovet for kontinuerlig å bygge holdninger 
Det generelle bildet av måten Hvalers befolkning og representanter for kommunen har tatt imot 
flyktningene på, er meget positivt. En viktig side ved dette bildet er også at flyktningene selv, gjennom 
sine holdninger og vilje til deltagelse både i skole og arbeidsliv, har inngitt respekt. 
Dette til tross, har vi også på Hvaler opplevd at flyktninger og innvandrere har blitt møtt med negative 
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holdninger. Svært ofte har slike holdninger sitt grunnlag i uvitenhet og mytedannelse knyttet til 
menneskers religiøse og kulturelle bakgrunn.  
Det er viktig at vi som samfunn møter slike negative holdninger med saklig informasjon og kunnskap. 
I dette arbeidet har både enkeltmennesker, frivillige organisasjoner og kommunen et ansvar. Arbeidet 
med å utvikle Hvaler som et flerkulturelt samfunn basert på nulltoleranse for rasisme og diskriminering 
skal bl.a. innarbeides i grunnlaget for 

 

 Hvalers skoler og barnehager 

 Kommunes strategi for kommunikasjon med innbyggerne 

 Kommunens samhandling med det frivillige organisasjonslivet 

 Kommunes planverk  
 
 

9. Fondsavsetning (integreringstilskuddet) – disposisjon til 
integreringstiltak 

I forbindelse med bosetting av flyktninger mottar Hvaler kommune statlig integreringstilskudd – jfr. 
vedlegg pkt III - Statens satser for 2013. I tillegg til å dekke kostnadene ved bosetting innenfor en 
ramme av 5 år, skal integreringstilskuddet kunne avsettes til fond for bruk etter at statens tilskudd 
opphører. Fondet er i dag av en slik størrelse at det er administrativt besluttet å benytte en million av 
dette på målrettede tiltak for å styrke integreringsarbeidet. Det er stor inntekter de første årene og 
årlige ekstratilskudd som gjør det mulig å avsette midler til en slik tilskuddsordning. Ordningen er 
begrenset til planperioden og vil ved utløpet av denne bli evaluert før evt. beslutning om videreføring 
blir tatt.  
 
 

Kommunalsjef oppvekst og kultur og virksomhetsleder NAV administrerer midlene avsatt til fire 
tiltaksområder: 
 

1. Språk og begrepsopplæring innen skole, barnehage og barnevern - kr 450.000,- 
2. Studietilskudd til videregående opplæring (tilsvarende studielån) – 150.000,- 
3. Integrerings- og samhandlingstiltak (eks. støtte til sertifikat, kompetansearbeid ansatte, 

tilskudd SFO og barnehage etc.) – kr 250.000,- 
4. Aktivitets- og kulturtiltak – kr 150.000,- 

 
Eksempler på enkelttiltak som vil bli tilført midler fremkommer av del 3, handlingsdelen.   
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Del 3 Handlingsdel  

10. Overordnede mål og strategier for arbeidet 

10.1 Forankring og likeverdige tjenester i kommunes virksomheter   

Som nevnt innledningsvis i plandokumentet, er den verdimessige og målrettede mandatet nedfelt i 
kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunktet i disse overordnede målsettingene ønsker 
Hvaler kommune å bidra til at det skapes likeverdige tjenester, samt utvikles arenaer der grupper av 
medarbeidere og innbyggere får kunnskap om hverandres situasjon og kultur. De grusomme 
handlingene 22. juli 2011 vil prege det norske samfunnet i mange år, og ytterligere understreke 
behovet for arbeid med kompetanse, holdninger, åpenhet og ytringsfrihet. 
 
Mål:  
Alle uansett bakgrunn og forutsetninger har muligheter til å motta rettmessige og lovbestemte 
tjenester i Hvaler kommune. Det er en klar målsetting å utvikle tverrfaglig og tverretatlig samarbeid 
som grunnlag for denne målsettingen. 
 
Tiltak:  
 

1. Arbeidet med integrering og inkludering innarbeides i kommunens virksomhetsplaner samt i 
annet planverk der dette er relevant 

 
2. Der kommunikasjon med flyktninger og innvandrere nødvendiggjør bruk av tolk, skal dette 

følge retningslinjer utarbeidet av Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
 

3. I arbeidet med kommunens kommunikasjonsstrategi skal det legges til rette for 
informasjonstiltak mot innbyggere med annen kulturell og språklig bakgrunn for å øke dere 
kunnskap om de kommunale tjenestene, samt bidra til økt samfunnsdeltagelse. 
 

4. I samarbeid mellom de tjenesteområder, herunder kommunelegen, som arbeider med mottak 
og oppfølging av flyktninger, skal det utvikles prosedyrer for mottak og oppfølging av den 
enkelte flyktning både med tanke på helse, skolegang og arbeid. 
 

5. Det skal utvikles en prosedyre for bruk av avsetning av integreringsfondet til 
integreringsfremmede tiltak, totalt inntil kr 2 millioner i planperioden. Avsetningen 
administreres av kommunalsjef Opplæring og kultur og virksomhetsleder NAV 
 

10.2 Barnehage og skole  

Barnehager og skoler har en svært viktig rolle i å tilrettelegge for grunnleggende opplæring både 
språklig og sosialt. For å lykkes i dette arbeidet vektlegges samarbeidet barnehager og skoler har 
med hjem og bofellesskap. 
 
I skolens faglige og sosialpedagogiske arbeid med barn og unge fra andre kultur- og språkområder, 
skal arbeidet med norsk språk vektlegges spesielt. Opplæringslovens § 2.8. skal legges til grunn ved 
vurderingen (enkeltvedtak) om morsmålsopplæring skal tilbys som grunnlag for språkopplæringen. 
  
Skoler og barnehager har allerede et stort fokus på arbeidet mot mobbing, et arbeid nedfelt i 
manifester mot mobbing og skolens rutiner for oppfølging av konkrete saker. Det er viktig at en i dette 
forebyggende arbeidet også vektlegger flerkulturell bakgrunn og mangfold som viktige verdier og en 
ressurs for fremtidens Norge. I et slikt perspektiv vil barn og unge fremstå som endringsagenter i 
arbeidet med å skape et samfunn basert på likeverd, respekt og toleranse.  
 
Dyktige norsklærere med spesialisering av sin praksis inn mot særskilt norskopplæring, er et meget 
viktig bidrag til grunnleggende norskopplæring. Skolen må etterstrebe at eleven ikke mister tempo på 
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læring i øvrige fag. Særskilt norskopplæring er i så måte et tilskudd til effektiv opplæring i norsk som 
redskapsfag for læring i øvrige fag.  
Det avsettes årlig kr 450.000,- av integreringsfondet i planperioden for å styrke språk og 
begrepsopplæringen - jfr. Pkt 9. 
Det er allerede pensjonerte lærere på Hvaler som arbeider et mindre antall timer pr uke som 
leksehjelper. Effekten av dette tiltaket har vært udelt positivt. 
 

10.2.1 Barnehagene 

Mål:  
Barnehagene har et miljø hvor ulike kulturer møtes i respekt for det som er forskjellig og utvikler det 
som er felles på tvers av kulturer. Samarbeidet med hjemmet står sentralt i dette arbeidet. 
Barnehagene skal bidra til at barna utvikler språklige ferdigheter i forhold til å kunne fortelle, forklare, 
diskutere, fabulere, stille spørsmål og uttrykke følelser. 
 
Tiltak 

1. Alle barnehager i Hvaler deltar i arbeidet med å lage en plan og gode modeller for tilrettelagt 
språkopplæring. 
 

2. Barnehagene gis mulighet for styrking av språk- og begrepsopplæringen gjennom midler 
avsatt fra integreringsfondet. 

 
3. Vektlegge utvikling av et godt tverrfaglig samarbeid til beste for barna. 

                                                                                                                                   
4. Vurdere bruk av tolk i samtaler med foreldrene, slik at barnehagen forstår foreldrene og kan 

formidle barnehagens innhold. Viktigheten av å bruke morsmålet hjemme skal vektlegges 
overfor foreldrene. 
 

10.2.2 Grunnskole 

Mål: 
Minoritetsspråklige elever i grunnskolen i Hvaler skal avslutte grunnskolen med et fullverdig vitnemål, 
som muliggjør søknad til videregående skole på lik linje med øvrige elever. Det er videre et mål at 
elevene skal delta i samme aktiviteter i og utenfor skolen som øvrige elever. 
 
Tiltak: 

1 I tilfeller der det etter vurdering er klart at eleven vil få store faglig problemer ved overgang til 
den videregående skolen, kan eleven etter søknad få utvidet grunnskolen med et år. 
  

2 Utvikle kompetansen i barneskolene som grunnlag for arbeidet med særskilt norskopplæring. 
 

3 Skolene gis mulighet for styrking av språk- og begrepsopplæringen gjennom midler avsatt fra 
integreringsfondet. 

 
4 I skolens arbeid for å utvikle toleranse og respekt skal verdien av flerkulturell bakgrunn 

vektlegges som en verdi. 
 

5 For å styrke den skolebaserte opplæringen, vil leksehjelp være et tiltak som tilbys alle 
ungdommer med behov for dette. 

 

10.2.3 Norsk og samfunnsfag og grunnskole for voksne 

Det bør vurderes hvorvidt Hvaler kommune skal opprette et undervisningstilbud som omfatter både 
norsk- og samfunnsfagopplæringa, samt grunnskoleopplæring for voksne. Vurderingen bør vektlegge 
eventuelle integreringseffekter som følge av at opplæringa skjer i bostedskommunen, samt eventuelle 

økonomiske gevinster. Etablering av slikt opplæringstilbud kan medføre behov for bygningsmessige 
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tiltak. Vurderingen bør derfor inngå i den planlagte bruksplan for skoler og barnehager i kommunen. 
 
Mål 
I forbindelse med planarbeidet for fremtidens barnehager og skoler på Hvaler, skal et mulig 
«kompetansesenter» for styring av arbeidet med norsk og samfunnsundervisning vurderes som 
alternativ til kjøp av slike tjenester. 
 

10.3    Barnevernstjenesten/NAV 

Mennesker som velger å reise fra sitt land for så å slå seg ned i et annet land enten pga krig, 
forfølgelse eller økonomiske forhold, gjennomgår ulike faser i denne migrasjonsprosessen, faser 
preget av praktiske forberedelser, frykt, usikkerhet, håp og ny usikkerhet. 
 
Når kommunen gjennom barnevernet/NAV går inn og legger til rette for bosetting av enslige 
mindreårige, er disse midt i denne migrasjonsprosessen. I utformingen av det miljøterapeutiske 
arbeidet er det nødvendig at de ansatte kjenner til de utfordringene som knytter seg til disse trinnene. 
Ikke minst er det viktig å være støttende og finne kanaler for bearbeiding av de brutte relasjoner, den 
sorg og traumer flere av ungdommene sliter med. 
 

Målsettingen for arbeidet i bofellesskapene: 
Gjennom tilrettelagt miljøterapeutisk arbeid er det skapt forståelse hos de enslige mindreårige for 
viktigheten av språkopplæring, innføring i norsk kultur og verdier (likeverd, likestilling og demokratisk 
deltagelse) for et videre liv i Norge. 

  
Det er i tillegg skapt forståelse hos ungdommene for viktigheten av å ta vare på sitt opprinnelige språk 
og kultur som grunnlag for integrering i det norske samfunnet. Det utvikles tiltaksplaner for hver enkelt 
ungdom, jfr. Lov om barnevernstjenester. Tiltaksplanene skal gjenspeile ungdommens egne 
vurderinger knyttet til utviklingsbehov og potensiale  
  
Tiltak 

 
1. Bidra til å etablere kontaktpunkter i det norske samfunnet i form av praksisplasser i 

arbeidslivet, medlemskap i frivillige organisasjoner, leksehjelp og kontakt med besøksfamilier. 
 

2. Oppøve til bokompetanse og forvaltning av privat økonomi som grunnlag for flytting til egen 
bolig. 
 

3. For å hindre at den enkelte ungdom påføres ekstra gjeldsbelastning ved gjennomføring av 
videregående opplæring, kan det søkes midler til dekning av kostnader knyttet til livsopphold i 
en periode på maks tre år. Midler til dette tiltaket dekkes ved avsetning fra integreringsfondet. 
  
      

10.4   Samordnet boligpolitikk – bokompetanse 
Ønske om en «god» bolig som grunnlag for et trygt liv, er et universelt behov uavhengig av kultur. Å 
etablere og mestre et boforhold forutsetter imidlertid praktiske, sosiale og kulturelle ferdigheter som vil 
variere fra et kulturområde til et annet. Bokompetanse for eksempel fra land i Afrika og Asia, kan 
således i mange henseende være svært forskjellig fra tilsvarende kompetanse i Norge om vi ser på 
materiell standard ogutstyr, men ikke minst i forhold til naboskap og samhandling med dette.   
Arbeidet med å fremskaffe egnede boliger til flyktninger og innvandrere skal ses i sammenheng med 
kommunens øvrige boligsosiale arbeid.  

Målsetting  
Alle flyktninger som bosettes i Hvaler kommune er sikret bolig for videre boforhold i kommunen. 
Generelt miljøarbeid og kildesortering spesielt er vektlagt i arbeidet med å skape bokompetanse. 
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Tiltak      

1. I tråd med føringene i boligsosial handlingsplan skal det i planperioden skaffes til veie 10 
boenheter for flyktninger i Hvaler kommune. Boligene skal ligge nær, eller i tilknytning til, 
fylkesvei 108. 

2. I det miljøterapeutiske arbeidet skal bokompetanse, ressursforvaltning og vekt på privat 
økonomi vektlegges. 
 

10.5  Arbeid som grunnlag for inntekt og sosial integrasjon. 

Det er bred enighet i Norge om at utdanning og arbeid er viktige forutsetninger for god integrering. I 
tillegg til å sikre inntekt, bidrar arbeid til økt selvrespekt og tilgang til viktig nettverk. Generelt er også 
motivasjonen for å komme ut i jobb stor hos flyktninger og andre innvandrere. Det som er viktig å få 
formidlet både gjennom bofellesskapene og i introduksjonsordningen, er nødvendigheten av å være 
målbevisst på hva som bidrar til ”varige” arbeidsforhold i Norge, herunder nødvendig utdanning og 
kunnskaper i norsk. Det er i tillegg viktig å informere om arbeidslivets organisasjoner, historisk og 
nåtidig, som grunnlag for regulering av lønns- og arbeidsforhold. 

Som bosettingskommune har Hvaler kommune et ansvar for å legge til rette for lærlingeplasser 
øremerket mennesker med annen kulturell bakgrunn. I handlingsplanen for IA-arbeidet i Hvaler 
kommune 2012 – 2013 er dette vektlagt. 
   

Målsetting 
I arbeidet med flyktninger og innvandrere skal viktigheten av et varig jobbforhold vektlegges både 
med tanke på inntekt og sosial tilhørighet. 

 
Minst 60 % av deltagerne i introduksjonsprogrammet skal være i jobb eller videre utdanning et år etter 
avsluttet opplæringsprogram 
 
Tiltak 
 

1. Hvaler kommune skal legge til rette for minst 2 praksisplasser øremerket personer med annen 
kulturell eller språklig bakgrunn. 
 

2. For å lette muligheten for videregående opplæring, stilles det (etter søknad) til rådighet midler 
fra integreringsfondet til den enkelte elev i form av stipend. 
 

3. I erkjennelsen av at førerkort styrker muligheten for jobb i Norge, stilles det (etter søknad) til 
rådighet midler fra integreringsfondet for inntil 10 timer trafikkopplæring. 
 

10.6 Forebyggende helsearbeid 

I tillegg til det forebyggende helsearbeid som finner sted gjennom bofelleskapene og 
flyktningkonsulentens arbeid, er det viktig at kommunale instanser som helsestasjonen, psykiatri- og 
legetjenesten har kunnskap og systemer både for å avdekke mulig sykdom og for evt. behandling. 
 
I følge vedtatte delegeringsreglement (godkjent 21.6.2012) skal også helsetjenesten for barn og unge 
samarbeide med andre med sikte på å utvikle helhetlige, brukerorienterte tjenester i et tverrfaglig godt 
fungerende team. Avdelingslederen skal samarbeide med barneverntjenesten, PPT, barnehagene, 
grunnskolene og andre med sikte på å ivareta barnas beste i et tverrfaglig team. 
 
Det er nødvendig at den lokale helsetjenesten allerede tidlig etter bosetting, bringes inn i et 
samhandlingsmønster med bofellesskapene/flyktning tjenesten. 
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Målsetting 
Skape forståelse hos flyktninger og innvandrere for viktigheten av aktivitet, sosialt samvær og en 
sunn livsførsel som grunnlaget for et godt liv.  
 

 
Tiltak 
 

1. Tilrettelagt informasjon om de helsetjenester kommunen kan tilby. 
 

2. Gjennom faste prosedyrer å vektlegge riktig kosthold og nødvendigheten av daglig aktivitet for 
å forebygge livsstilsykdommer 
 

3. Utvikle rutiner for mottak og helsemessig oppfølging av flyktninger som bosettes. 
 

4. Følge opp regjeringens arbeid mot tvangsgifte og kjønnslemlestelse 
 

10.7     Samhandling med enkeltpersoner og organisasjoner i Hvaler-samfunnet 

Det generelle bildet er at innvandrerbefolkningen deltar mindre enn befolkningen for øvrig, både i 
partipolitisk arbeid og i organisasjonslivet for øvrig. Innvandrerbefolkningen har lavere valgdeltakelse, 
og er mindre deltagende i de politiske partiene, enn majoritetsbefolkningen. Det samme bildet finner 
vi igjen både innenfor fagorganisasjonene samt frivillige foreninger og organisasjoner. At noen 
grupper har lavere deltakelse enn andre på sentrale samfunnsarenaer, er en demokratisk utfordring 
Hvaler kommune ønsker å ha et bevisst forhold til gjennom utvikling av et aktivt samarbeid med det 
frivillige organisasjonslivet i kommunen. 

Målsetting  
Mennesker med annen kulturell bakgrunn som bosettes i Hvaler kommune skal ha informasjon om de 
organisasjoner, lag og foreninger som finnes i Hvaler kommune.  

I kommunens kontakt med det frivillige organisasjonslivet skal viktigheten av å integrere flyktninger og 
innvandrere understrekes. Spesielt oppfordres de politiske partiene til å nominere personer med 
annen kulturell bakgrunn på sine lister ved valg. 

Tiltak: 

1. Det stilles til rådighet kr 150.000,- årlig i planperioden for ulike typer integreringstiltak i 
samarbeid med lag og foreninger. Tiltaket dekkes av midler avsatt fra 
integreringstilskuddet  

2. Ved tilsetting i flyktningeforvaltningen skal ansatte gjøres kjent med kommunen generelt 
og organisasjonslivet spesielt. Dette som grunnlag for å veilede flyktningene til aktivitet og 
samfunnsdeltagelse. 

3. Kommunen skal være en pådriver i arbeidet med å skape kontakt mellom 
organisasjonslivet og de som jobber med flyktninger og innvandrere. 

4. Som del av arbeidet med informasjon til nyinnflyttede innbyggere i Hvaler kommune, skal 
det utvikles et velkomstbrev til innvandrere og flyktninger med faktaopplysninger om 
kommunens tjenesteområder og organisasjonslivet i kommunen. 
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*Idretten – en viktig arena for integrering 
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11. Vedlegg 

I   Milepælsplan 

 Hendelser 2012 - 2013 

Utkast til planprogram godkjent i RÅLE Juni 2012 

Offentlig høring planprogram Høringsfrist 10.08.2012 

Politisk behandling av planprogram i UKPT, 
UMT og KS 

Oktober 2012 

Åpent møte om planarbeidet  22. november 2012 

Utarbeidelse av planforslag November 2012 – januar 2013 

Politisk behandling av forlag til plandokument Februar/mars 2013 

Høring av planforslag Høringsfrist 10. mai 

Videre bearbeiding av planforslag etter mulige 
innspill 

Mai 2013 

Politisk behandling av endelig forslag til plan – 
UKPT, UMT og KS 

Juni 2013 

 

II   Statens organisering av integrerings- og mangfoldsarbeidet 
Mens det var 17170 som søkte asyl i 2009 var antallet langt lavere i 2010 da rundt 10.000 søkte asyl. Av disse 
fikk 6 av 10 avslag på søknaden. Særlig var nedgangen i antallet EM stor fra 2009 til 2010 (over 60 %).  

 
Nesten halvparten av asylsøkerne i 2009 kom fra Afghanistan og Eritrea som dermed befester posisjonen som 
de to største opprinnelseslandene for asylsøkere til Norge. Det spesielle for Afghanistan, er at svært mange av 
søkerne herfra opplyser å være under 18 år og uten omsorgspersoner. Om lag 70 prosent av de1 417 EM 
asylsøkerne som kom fra Afghanistan i 2009 var unge menn. http://www.ssb.no/innvandring/ Nyting informasjon 
finner du også på: http://www.imdi.no/no/iFAKTA og i håndboka for arbeidet med EM i kommunene utarbeidet 
av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet http://www.imdi.no/no/Nyheter/2011/Arbeid-med-enslige-
mindrearige-flyktninger/ 

 
Søker du informasjon om et enkelt land eller region – gå til http://www.landinfo.no 

 
Det er Justis- og beredskapsdepartementet og Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet som har det 
overordnede ansvaret for asyl og integreringsarbeidet i Norge. Det utøvende arbeidet finner imidlertid sted 
gjennom to direktorater; Utlendingsdirektoratet (UDI) og Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi). 
Etter at Utlendingsdirektoratet (UDI) har godkjent asylantens søknad, er det Integrerings- og 
Mangfoldsdirektoratet (IMDi) som sørger for at departementets vedtak blir iverksatt. Kort sagt er oppgavene til 
direktoratene fordelt på følgende måte: 

 
UDI  –   Behandler søknadene om asyl i Norge og administrerer arbeidet med 

                 å opprette evt. avvikle asylmottak http://www.imdi.no/ 
IMDi  –  Når asylsøkeren har fått ”ja” på sin søknad om opphold i Norge er det 

                 IMDi som setter i verk ulike bosettings- og integreringstiltak http://www.udi.no 
   

I arbeidet med å integrere flyktninger i en kommune som Hvaler, trer en rekke lover og forskrifter i verk. På 
bakgrunn av mottaket av EM blir således barnevernstjenesten et viktig ledd i myndighetenes integreringsarbeid. 
Aktuelt lovverk som regulerer denne delen av arbeidet er Barnevernloven, Lov om introduksjonsordningen, samt 

Utlendingsloven http://www.lovdata.no/ 
 

http://www.ssb.no/innvandring/
http://www.imdi.no/no/iFAKTA
http://www.imdi.no/no/Nyheter/2011/Arbeid-med-enslige-mindrearige-flyktninger/
http://www.imdi.no/no/Nyheter/2011/Arbeid-med-enslige-mindrearige-flyktninger/
http://www.landinfo.no/
http://www.imdi.no/
http://www.udi.no/
http://www.lovdata.no/
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III Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 (2013) 

 
I statsbudsjettet for 2013 har regjeringen vedtatt nedenfor stående integreringstilskudd til kommuner som 
bosetter flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag, samt familieinnvandring med disse. 
Rundskrivet er spesielt interessant for flyktningkontor, sosialetat, skoleetat og økonomikontor eller 
kommunekasserer. 
 

Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2013: 

Integreringstilskudd Bosettings år 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) 

Eldre tilskudd 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. 

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

Integreringstilskudd utbetales for personer som har fått beskyttelse i Norge, personer som har fått 
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag etter utlendingsloven på grunnlag av søknad om asyl og personer 
som har fått kollektiv beskyttelse i en masseflukt-situasjon, samt overføringsflyktninger med innreisetillatelse. 

I tillegg kommer familieinnvandring med disse gruppene, både de som kommer til Norge samtidig med 
hovedperson og de som får familieinnvandring på et senere tidspunkt. 

IV Nøkkelbegreper knyttet til arbeidet med innvandring og integrering 

 Asyl 
Fristed for personer som med rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk 
oppfatning eller tilhørighet til en spesiell gruppe. Asyl innebærer blant annet beskyttelse mot å bli sendt 
tilbake til området der asylanten har grunn til å frykte forfølgelse. Asyl gir også visse rettigheter under 
oppholdet i asyllandet. Utenlandske borgere som får beskyttelse i Norge, får status som flyktninger.  
Kilde: UDI 

 Asylmottak 
Frivillig botilbud til asylsøkere som kommer til Norge. Mottakene har nøktern standard og er basert på 
selvhushold. Beboerne får hjelp til det mest nødvendige av mat og klær. UDI har ansvar for driften av 
asylmottak og resten av mottaksapparatet ved å kjøpe mottaksdriften av driftsoperatører, som kan være 
organisasjoner, kommuner eller kommersielle aktører. Det er ikke slik at drift av asylmottak krever en 
kommunal godkjenning på politisk nivå hvis det foreligger de nødvendige tillatelser til slik bruk av 
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arealer og bygningsmasse. 
Kilde: UDI 

 

 Asylsøker 
Person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og anerkjennelse som 
flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort. 
Kilde: UDI 

 Bosetting/bosatt 
Overføringsflyktninger og tidligere asylsøkere som har fått innvilget ubegrenset oppholdstillatelse, 
bosettes gjennom et samarbeid mellom staten, ved Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi), og 
kommunene. De fleste flyktninger i Norge bosettes med hjelp fra det offentlige på denne måten, dvs. at 
IMDi inngår en avtale med en kommune om at den skal ta imot den enkelte flyktning. I denne 
betydningen kan en person bli bosatt bare én gang, i én kommune og på ett tidspunkt. For kommunene 
er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave. Når kommunene bosetter flyktninger, mottar de tilskudd, 
samtidig som de påtar seg forpliktelser overfor flyktningene i henhold til introduksjonsloven. 
Kilde: IMDi 

 Familieinnvandring 
Tillatelse til å bo i Norge kan gis til utenlandske personer som er i familie med nordmenn eller med 
utenlandske borgere med lovlig opphold i Norge. Familieinnvandring blir først og fremst gitt til nære 
familiemedlemmer som ektefelle, registrert partner, samboer i minimum to år og barn under 18 år. For å 
få innvilget familieinnvandring stilles det som hovedregel krav til sikret underhold.  
Kilde: UDI 

 Flyktning 
Overføringsflyktninger og personer som har fått asyl/beskyttelse i Norge. Den 1. januar 2010 trådte ny 
utlendingslov i kraft. I den nye loven likestilles gruppen som har fått opphold etter FNs 
flyktningkonvensjon, med gruppen som har fått opphold på grunnlag av andre internasjonale 
konvensjoner om beskyttelse. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettigheter som 
følger med. I SSBs statistikk brukes begrepet "personer med flyktningbakgrunn" om personer bosatt i 
Norge som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner, inkludert familietilknyttede til flyktninger, uten 
hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Flyktningkonvensjonen. 
Kilde: UDI og SSB 

 Landsgrupper 
Tidligere skilte SSB mellom vestlige og ikke- vestlige land, men gikk bort fra disse kategoriene i 2009. 
Tidligere inkluderte "ikke-vestlige" land Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Øst-
Europa. "Vestlige land" inkluderte Norden, Vest-Europa (unntatt Tyrkia), Nord- Amerika og Oseania. 

Når det er behov for en todeling, bruker SSB nå følgende kategorier 
Landgruppe 1. EU/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.  
Landgruppe 2. Europa utenom EU/EFTA-land, Asia (inkludert Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, 
Oseania unntatt Australia og New Zealand. 
Kilde: SSB 

 

 Innvandrere 
Personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre.  
Kilde: SSB 

 Innvandring/utvandring 
For å komme med i statistikken over personer som har innvandret til Norge eller utvandret fra Norge, 
skal flyttingen være registrert i Det sentrale folkeregister. Flytting fra og til utlandet skal meldes dersom 
personen "har til hensikt" at oppholdet skal vare minst seks måneder. Det er imidlertid mange, kanskje 
særlig arbeidstakere fra de nye EØS-landene og Sverige, som ikke blir registrert selv om de skulle det, 
og som derfor kommer med i statistikk over personer med korttidsopphold i Norge.  
Kilde: SSB 

 Norskfødte med innvandrerforeldre 
Personer født i Norge med to innvandrerforeldre. Tidligere ofte omtalt som "etterkommere".  
Kilde: SSB 
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 Oppholdstillatelse 
Tillatelse til å oppholde seg i Norge utover tre måneder. For borgere av EU-land er det ikke nødvendig 
med slik tillatelse. For borgere av land utenfor EU vil det ofte bli gitt oppholdstillatelse som gir adgang til 
arbeid. Nordiske borgere trenger ikke oppholdstillatelse for å arbeide eller oppholde seg i Norge.  
Kilde: UDI 

 Overføringsflyktning 
En person som får komme til Norge etter et organisert uttak av UDI og FNs høykommissær for 
flyktninger (UNHCR). Den årlige kvoten fastsettes av Stortinget, etter forslag fra regjeringen.  
Kilde: UDI 

 Utenlandsfødte 
I OECDs statistikk regnes alle som er født i utlandet, som utenlandsfødte, uavhengig av hvor deres 
foreldre og besteforeldre er fra. Dette skiller seg fra SSBs kategori "innvandrere", som omfatter 
personer født i utlandet med to utenlandsfødte foreldre.  
Kilde: OECD/SSB 

 

Flere sentrale begreper finner du på www.integrering.no 

 

 
 
 
 

 

http://www.integrering.no/

