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INNLEDNING

Kommunen har ansvar for å tilrettelegge for bosetting og integrering lokalt. Tinn
kommunes integreringsplan skal være et verktøy i arbeidet med å gi flyktninger og
innvandrere muligheter for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Flyktningene skal i
størst mulig grad bli selvforsørgende. Kommunen må legge til rette for bruk av
flyktningenes egne ressurser og egen kvalifisering for utdanning og arbeid. Familier
og enkeltpersoner må gis rammer og muligheter til å bli integrert og inkludert i
bomiljøer, arbeidsliv, skoler og barnehager. Lokalsamfunnet må tilbys anledninger til
å bli kjent med nye innbyggere og oppleve verdien av økt mangfold i kommunen.

Mulighetene for deltakelse, integrering og inkludering styrkes gjennom god opplæring
i og mestring av norsk språk og samfunnskunnskap. Det er forventet en aktiv innsats
fra mottakere av tjenestene, fra forvaltningens side og øvrige deler av
lokalsamfunnet.

Planen har status som temaplan og er retningsgivende for alt arbeid som gjelder
integrering og inkludering av innvandrere i Tinn kommune. En temaplan
systematiserer og strukturerer kunnskapsgrunnlaget, mål, strategier og tiltak i et
samlet dokument. Planen skal belyse utfordringer og muligheter og enhetenes bidrag
til arbeidet. Tiltak må innarbeides i økonomiplan og budsjett i de ordinære
budsjettprosessene og i den enkelte enhets planer.

Planen skal evalueres og revideres etter behov i planperioden.

Helhetlig integrerings- og inkluderingsplan Tinn kommune 2021 - 2025

Side 3 av 48

DEL 1 - FAKTA OG BAKGRUNN FOR PLANEN

BAKGRUNN OG MANDAT

Kommunestyret vedtok i 2015 at det skulle igangsettes et arbeid med å få på plass
en helhetlig plan for integreringsarbeidet i Tinn kommune. Tidligere har
kommunestyret vedtatt flyktningplan 2012 – 2015. Integreringsplanen erstattet
Flyktningplanen. gjeldene planstrategi Tinn kommune 2021-2024 fastslår en ny plan
for integrering i Tinn kommune i 2021 og en videreføring av planen frem til 2024.
Denne planen baserer seg på eksisterende helhetlig integreringsplan 2018-2021 og
med endringer i ny integrerings lov fra 2021.

NY LOV OM INTEGRERING 01.01.2021

Stortinget har vedtatt ny lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid
(integreringsloven), som har vært gjeldende fra 1. januar 2021. Målet med den nye
loven er at flere skal få varig fotfeste i norsk arbeidsliv. Gapet mellom hva hver enkelt
har med seg og behovet på arbeidsmarkedet, skal fylles og det blir satt tydelige mål
for flyktninger og kommunene. Flykninger får differensierte programtider og krav til
nivå i norsk. Asylsøkere og innvandrere skal gi mer relevant kompetanse

OPPBYGGING OG STRUKTUR FOR PLANEN

Samarbeid på tvers av tjenestetilbud og profesjoner er avgjørende for å få til et godt
integreringsarbeid. Planen er utarbeidet av en tverrprofesjonell gruppe bestående av:
Kommunalsjef oppvekst, inkludering og kultur: Christine Kollenberg
Kommunalsjef levekår: Gry Anja Gundersborg
Enhetsleder for helse- og familieenheten: Merethe Skui
Enhetsleder for barnehage: Siri Gunleiksrud
Enhetsleder for Tinn kommunale voksenopplæringssenter: Arne Persson
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Representant fra grunnskolene: Jorunn Øverland
Leder NAV: Janne Strandrud

Planen er delt inn på følgende måte:
•

Del 1 Fakta og bakgrunn for planen

•

Del 2 Om integrering og inkludering

•

Del 3 Mål og strategier

•

Del 4 Bosetting, etablering og arbeid

•

Del 5 Språk og utdanning

•

Del 6 Helse og familie

•

Del 7 Kultur, fritid, sosiale nettverk og frivillighet

•

Del 8 Samhandling mellom tjenestene

•

Del 9 Medborgerskap – medvirkning og medinnflytelse

•

Del 10 Nyttige lenker

Planen skal gjelde flyktninger som er bosatt og blir bosatt i Tinn kommune. En del av
tiltakene vil også innbefatte andre grupper, som f.eks. arbeidsinnvandrere som bor i
kommunen.
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DEL 2 - OM INTEGRERING OG INKLUDERING

INKLUDERING

•

Inkludering betegner en prosess og et mål hvor deltakelse i felleskapet er
bygget over forskjellene

•

Kjernen i begrepet inkludering er derfor å øke individets deltakelse og utbytte
av å delta og reelt påvirke dette fellesskapet.

•

En inkluderende opplæring må derfor forstås slik at det stiller krav til
opplæringsarenaen og deltakerens evne til relasjonsbygging med
utgangspunkt i menneskers egenart og likeverd, slik at alle deltakerne i
fellesskapet tar del på en likeverdig måte – faglig, sosialt og kulturelt.
(Hentet fra Udir)

INTEGRERING
•

I utgangspunktet må integrering forstås slik at alle har samme muligheter,
rettigheter og plikter til deltakelse i samfunnet.

•

Integreringspolitikken har som mål at alle som bor i Norge skal få bruke
ressursene sine og bidra til fellesskapet. Hovedmålet er at innvandrere i større
grad skal delta i arbeids – og samfunnsliv. Et hovedgrep i “integreringsløftet”
er å styrke satsingen på utdanning, kvalifisering og kompetanse. Øvrige
innsatsområder er arbeidsdeltagelse, hverdagsintegrering, som innebærer at
innvandrere skal oppleve økt tilhørighet og deltakelse i samfunnet, og retten
til å leve et fritt liv.

TINN KOMMUNE

I Tinn kommunes kommuneplan 2017 -2029 – Samfunnsdelen er målet:
Likestilling og inkludering er viktige premisser for samfunnsutviklingen.
Likestilling av funksjonshemmede i arbeidsmarkedet er en sentral utfordring.
Inkludering av innvandrere i arbeidsliv og samfunnsliv vil være viktig for den
videre utviklingen av kommunen. Tinn kommune vil bidra til å skape attraktiv
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by og lokalsamfunn. Mangfoldet i befolkningssammensetningen bidrar med
nye ideer til utvikling og vekst.
Tinn skal være en solidaritetskommune. (Kommuneplan 2017 – 2029)
DEFINISJONER

Flyktning «En person som har fått asylstatus eller annen som har fått opphold etter
FN’s flyktningkonvensjon. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de
rettigheter som følger med» (IMDi)
Innvandrer «En person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av
utenlandskfødte foreldre» (IMDi),
Permanent oppholdstillatelse. Gis personer som har bodd i Norge i minst 3 år (i
noen tilfeller er det krav om 5 års botid), som kan forsørge seg selv (ikke mottatt
sosialhjelp de siste 12 mnd), ikke vært straffedømt og har gjennomført obligatorisk
opplæring og samfunnskunnskap (UDI).
Overføringsflyktning Person som kommer til Norge etter avtale med FNs
høykommissær for flyktninger (UNHCR). Også omtalt som kvoteflyktning, og hentes
ofte fra flyktningleirer. UDI bestemmer hvem av flyktningene UNCHR fremmer
søknader for som får komme til Norge. Den årlige kvoten som kommer til Norge
fastsettes av Stortinget etter forslag fra Regjeringen.
Asylsøker «En person som søker asylstatus og beskyttelse som flyktning. Personen
er kun asylsøker inntil søknaden deres er avgjort av UDI» (IMDi).
Familieinnvandring «Utenlandske personer som får opphold i Norge fordi de enten
har familie som bor lovlig i Norge, eller de er gift med en norsk statsborger. For å få
innvilget familieinnvandring stilles som hovedregel krav om at den som allerede bor i
Norge skal kunne forsørge de som kommer» (IMDi).
Sekundærflytting Når en flyktning flytter fra den kommunen han eller hun ble bosatt
i til en annen kommune.
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FLYKTNINGER I TINN KOMMUNE

Tinn kommune har bosatt 56 flyktninger i siste 5 årsperiode. Kommunestyret har
vedtatt at Tinn kommune kan ta imot inntil 20 flyktninger i 2021, og fra 10 til 20
flykninger i 2022. I 2021 ble 13 personer bosatt fra Sør -Sudan og Kongo.
Kommunen mottar integreringstilskudd de første fem årene for alle som bosettes som
flyktninger.
Tabellen under viser oversikt over bosatte flyktninger i Tinn kommune de siste 5 år
ene, inkludert familiegjenforening og sekundærbosettinger:
År

Antall

Voksne

Barn u 18

Nasjonaliteter

år
2022
2021

13

4

9

Sør-Sudan 7, Kongo 6

2020

8

4

4

Syria 4

2019

10

5

5

Tyrkia 5, Kongo 5

2018

1

1

2017

24

15

Eritrea 1

9

Afghanistan 2, Iran 8, Syria 14

ORGANISERING AV LOVPÅLAGTE TILTAK

I Tinn kommune er ansvaret for flyktningtjenesten lagt til NAV Tinn. NAV har ansvaret
for å koordinere bosettings- og integreringsarbeidet i kommunen.
I 2021 har NAV følgende stillingsressurser knyttet til flyktningtjenesten:
•

Flyktningkonsulent 100 %

•

Programrådgiver introduksjonsprogrammet 100 %

I tillegg har Tinn kommune anledning til å søke statlige tilskuddsmidler for å lønne en
midlertidig miljøarbeider ved behov for ekstraoppfølging.
Stillingsressursene på flyktningområdet vurderes ut fra antall deltakere på
introduksjonsprogrammet og oppfølgingen av disse.
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NAV har ansvaret for kommunens oppfølging av Integreringsloven. Loven innebærer
at alle innvandrere mellom 18 og 55 år som har fått innvilget en oppholdstillatelse, (jfr
§ 9 i Integreringsloven) og som er bosatt i kommunen, har både rett og plikt til å delta
på et introduksjonsprogram. Kommunen har ansvar for et godt fungerende
introduksjonsprogram. Programmet er to-årig med mulighet for utvidelse til tre år.
Målet er at flyktningene skal lære norsk språk, samfunnskunnskap, og å komme raskt
ut i arbeid eller utdanning. Tinn kommunes voksenopplæring har ansvar for å tilby
undervisning i introduksjonsprogrammet. Deltakerne på introduksjonsprogrammet
kartlegges og følges opp av programrådgiver i NAV. Nav har ansvar for å utarbeide
en individuell integreringsplan i samarbeid med den enkelte deltaker. Arbeids- og
ansvarsfordelingen i Tinn kommune mellom NAV og voksenopplæringen følger
retningslinjer i ny Integrerings-lov (se beskrivelse i Vedlegg 2).
NAV har ansvar for voksne flyktninger og deres familier.
Barnevernet i Tinn kommune har ansvar for enslige mindreårige flyktninger.

DEL 3 - MÅL OG STRATEGIER
INTEGRERINGSARBEIDETS VIKTIGSTE INNSATSFAKTORER

Formålet med planen er å peke ut strategier og veivalg slik at alle sektorer lager
tiltaksplaner for økt inkludering og integrering. Arbeidet med inkludering og
integrering skal foregå på alle tjenesteområder, på alle nivåer i Tinn kommune.
Hovedmålet for integreringsarbeidet i Tinn kommune er:
•

Styrke innvandrernes muligheter til å delta i yrkes- og samfunnslivet.

•

Innvandrere skal oppleve å bli godt mottatt og inkludert i samfunnet.

•

Legge til rette for at nyankomne flyktninger/innvandrere skal bli økonomisk
selvstendige og uavhengig av kommunal støtte innen tre til fem år

•

Sikre at mangfoldet i befolkningen kommer til uttrykk på en positiv måte.
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ENDRINGER I LOVVERK

Likeverdsreformen
Hensikten med Likeverdsreformen er at barn og familier med barn med behov for
sammensatte tjenester skal:
•

motta sammenhengende og gode tjenester

•

være sjef i eget liv

•

ha en meningsfull hverdag

•

oppleve ivaretakelse og inkludering som pårørende

Tjenestene skal bistå og avlaste foreldrene når deres barn og unge har særlige
behov. Samhandling og koordinering av tjenester skal sikre blant annet en rett til
koordinator for familier med barn eller som venter barn med alvorlig sykdom, skade
eller nedsatt funksjonsevne. Barn som etter lov har rett til helhetlige og koordinerte
tjenester kan få vedtak på individuell plan. Vedtaket utløser en personlig koordinator,
ofte organisert gjennom ansvarsgrupper, med leder for ansvarsgruppen. Den instans
i kommunen som har mest med barnet og familien å gjøre, har ofte denne rollen.
Kommunen kan dermed legge opp til ordninger som gir best mulig resultat for
familien, ut fra de faglige og administrative ressurser kommunen har til rådighet.

Husbankens ordninger: startlån
Husbanken tildeler kommunen lån som kan lånes ut videre til personer som ikke får
lån eller tilstrekkelig lån fra ordinær bank. Målgruppen er personer med langvarige
boligfinansieringsproblemer. Tinn kommune stiller krav om at søker må være bosatt i
kommunen. Personer som har eller med stor sannsynlighet vil få oppholdstillatelse
på minimum 5 år, kan søke startlån. Det vil si at ordningen også gjelder de som
deltar i Introduksjonsprogrammet.
Barnefamilier skal prioriteres ved tildeling av startlån.
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Integreringsloven
Formålet med den nye loven er å bidra til at innvandrere får gode norskferdigheter,
kunnskap om norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til
arbeidslivet. Innvandrere skal tidlig innlemmes i det norske samfunnet og bli
økonomisk selvstendige.

Ny barnevernslov- laget rundt barnet
Barnevernsreformen trådte i kraft 1.1.2022. Den flytter mer ansvar til kommunene på
barnevernsområdet. Reformen skal bidra til å styrke det forebyggende arbeidet og
tidlig innsats. Målene i reformen blir kun oppnådd gjennom endringer i hele
oppvekstsektoren. Derfor er barnevernsreformen i tillegg omtalt som en
oppvekstreform. Ved behov for tiltak fra barnevern skal tiltakene tilpasses barn og
familier med minoritetsbakgrunn og ulike kulturelle kontekster. Barn med særlige
behov skal få rett hjelp til rett tid og tilbudet skal tilpasses lokale forhold.

Mål med reformen
•

Kommunene skal styrke arbeidet med tidlig innsats og forebygging.

•

Hjelpen skal bli bedre tilpasset barn og familiers behov.

•

Rettsikkerheten til barn og familier skal bli godt ivaretatt.

•

Ressursbruken og oppgaveløsningen i barnevernet skal bli mer effektiv.

Et av de viktigste målene med reformen er at kommunene skal styrke systemarbeidet
med tidlig innsats og forebygging i hele oppvekstsektoren. Tidlig innsats, med tiltak
som er godt tilpasset barnas og familienes behov er først og fremst en investering i
innbyggernes velferd. Tidlig innsats og systematisk arbeid om forebygging
investering vil spare kommunen for potensielt mer inngripende og mer kostbare tiltak
senere.
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Tolkeloven- lovpålagt plikt til å bruke tolk fra 01.01.2022
God kommunikasjon mellom forvaltningen og brukerne av offentlige tjenester er viktig
for at flerspråklige innbyggere skal få oppfylt sine rettigheter. Tolkeloven av 1. januar
2022 skal bidra til å sikre rettssikkerhet, forsvarlig hjelp og tjenester for personer som
opplever begrenset forståelse i samarbeid med offentlige offentlig. Loven forplikter at
alle tjenester benytter tolk for å sikre en god kommunikasjon og at tolketjenesten som
benyttes skal holde et forsvarlig faglig nivå. Loven gjelder for alle offentlige organer.
Både offentlige og private skoler er omfattet av loven.

Leve hele livet reformen
Målgruppen for reformen er alle personer som er 65 år eller eldre. Tinn kommune har
utarbeidet en tiltaksplan som ble vedtatt i desember 2021. Reformperioden løper ut
2024. Satsingsområdene er: aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og
måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenester.
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DEL 4 - BOSETTING, ETABLERING OG ARBEID

FLYKTNINGTJENESTEN

Målene er nådd når:

•

Kommunens enheter sammen planlegger og forbereder bosettingene

•

Flyktningene bosettes i boliger som de selv leier.

•

Alle deltakere i introduksjonsprogrammet har individuelle integreringsplaner
som utarbeides og evalueres i tråd med integreringsloven (fra 1.januar 2021)

•

Introduksjonsprogrammet er på heltid i tråd med integreringssloven

•

Språkpraksis og alternative tilbud er en integrert del av
introduksjonsprogrammet

•

Deltakere i introduksjonsprogrammet har norskkunnskaper som gjør den
enkelte i stand til å benytte seg av det ordinære tjenestetilbudet i kommunen.

•

60 % av dem som fullfører introduksjonsprogrammet er helt eller delvis i
jobb/utdanning 1 år etter avsluttet introduksjonsprogram.

•

Behov for økonomisk sosialhjelp er begrenset

•

Flyktningene har fått norske venner og/eller deltar i fritidsaktiviteter.
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STATUS

NAV skal ha et tett og systematisk samarbeid med alle kommunale enheter,
videregående skole og frivillige aktører for å lykkes med integreringsarbeidet. Det
er tverrfaglig enighet om dette, og integreringstilskuddet skal fordeles slik at
enhetene kan ivareta sitt ansvar og merarbeid med å tilpasse tjenestetilbudet.

Alle tjenester skal bidra med tiltak som kan gjøre flere flyktninger selvforsørgende
og redusere andelen sosialhjelpsmottakere. Norskferdigheter, utdanning og
kunnskap utgjør de viktigste redskapene for selvstendighet og selvforsørgelse.
Introduksjonsprogrammet er tilpasset slik at kvalitet og nivå på oppnådd
språkferdigheter settes foran kvantitet og antall timer til språkopplæring. Den nye
integreringsloven erstatter introduksjonsloven av 2013. Endringer i loven skal
sørge for at flere får innpass på arbeidsmarkedet. Tydlige mål med individuelle
tilpasninger skal ta utgangspunkt i den enkeltes flyktnings kompetanse og
kapasitet. NAV som den viktig samarbeidspart i arbeidet med
introduksjonsprogrammet, skal bidra til å etablere sømløse kvalifiseringsløp for
den enkelte ved behov. I tillegg skal NAV bidra med opplæring om samfunns- og
arbeidsliv, samt bruke sitt arbeidsgivernettverk og formidle deltakere til arbeid. (jfr
Veielder om samarbeid mellom kommune og Arbeids- og velferdsetaten om
introduksjonsprogrammet, april 2021)
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AKTUELLE TILTAK 2021-2025

Tiltak
nr.

Navn på tiltak

Kontinuerlig

Prosjekt

1.

Tverrfaglig forum for integrering av flyktninger
herunder strategiske diskusjoner om samhandling og
oppfølging av integreringsplanen. Deltakere er
enhetsledere fra aktuelle tjenester samt
flyktningkonsulent ved NAV.

2 ganger per
halvår eller
etter behov

Eksempler på oppgaver å samarbeide om:
- gjennomgår anmodninger fra IMDi. Forbereder bosetting
og koordinert mottak av nye flyktninger. NAV vedtar
bosettingssted etter innstilling fra forumet.
-drøfter enhetenes behov ut fra kommunens strategi for
integrering.
- disponerer midler fra integreringstilskuddet til initiativ og
tiltak som skal styrke integreringsarbeidet. NAV er
sekretær for forumets møter.

Oppgavelisten er ikke utfyllende.
Ansvar: NAV v/Flyktningtjenesten

2.

Botilbud til flyktninger

x

x

Planlegge tiltak for å skaffe boliger til barnerike familier og
flyktninger som ikke klarer å skaffe bolig i det private
markedet. Kartlegge finansieringsordninger/startlån. Dette
tas også opp i arbeid med ny boligplan for Tinn kommune.
Ansvar: NAV

3.

Tilpasse Introduksjonsprogrammet nytt lovverk (se
vedlegg 2)

x

Språkpraksis eller alternative tilbud innarbeides i
programmet. Følge opp utarbeidelse og oppfølging av
individuell plan (IP) som et trekantsamarbeid mellom
NAV, Voksenopplæringen og den enkelte deltaker.
Ansvar: Programrådgiver (NAV) og rektor ved VO
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4.

Hurtigsporet Kartlegge suksessfaktorer og erfaringer
med tiltak for å få deltakere i Introduksjonsprogrammet ut i
jobb før de har fullført toårig introduksjonsprogram.
Prosjekt i NAV.

5.

Flyktningvenner og faddere

X

x

X

Sammen med frivilligsentralen og andre aktører etablere
en fadderordning som bidrar til økt kontakt og samvær
mellom flyktninger og andre innbyggere i kommunen og
bedre integrering.

Arbeidstrening og språktrening

6

x

Arbeide for at næringslivet inkl. Tinn kommune stiller seg
åpne til å ta imot flere flyktninger i språktrening og
arbeidstrening/sommerpraksis, aktivitetstilbud og ordinært
arbeid. Samarbeide tett med lokale tiltaksarrangører og
vgs for å lage tilpassede løp for den enkelte flyktning med
behov for tett oppfølging i arbeidsrettede tiltak.
Ansvar: leder NAV og flyktningtjenesten

DEL 5 - SPRÅK OG UTDANNING

BARNEHAGE

Målene er nådd når:
•

Alle barn i barnehagealder får raskt tilbud om barnehageplass.

•

Alle barnehagene legger til rette for at barna skal få en god start i barnehagen.

•

Alle barnehagene tilbyr et rikt språkmiljø og deltakelse i et inkluderende
fellesskap.

•

Alle barnehagene har nødvendig kompetanse om flerspråklig utvikling og
betydningen av morsmål.

•

Det er godt samarbeid mellom foreldre og barnehage.

•

Det er god overgang fra barnehage til skole.

•

Barnehagene tilbyr språkpraksis (møte behov om morsmål)

Helhetlig integrerings- og inkluderingsplan Tinn kommune 2021 - 2025

Side 16 av 48

STATUS

Antall flerspråklige
Per 1.10.2021 er det 26 flerspråklige barn i barnehagene. De fleste barna er fordelt
på barnehagene på Rjukan. Det er innført ordning med redusert foreldrebetaling og
gratis kjernetid for foreldre med lav inntekt. De fleste familiene som er bosatte
flyktninger, har lav inntekt og kommer inn under ordningen.
Barnehagetilbudets innhold og organisering
Et godt barnehagetilbud er med på å gi barn en god start i livet. Barnehagealderen er
en læringsintensiv fase, og grunnlaget for deltakelse i sosiale fellesskap, for
vennskap og videre utvikling og læring blir lagt i tidlige barneår. Barnehagen skal
fremme respekt for menneskeverdet ved å synliggjøre, verdsette og fremme
mangfold og gjensidig respekt. En forutsetning for inkludering er at barnehagens
ansatte ser forskjellighet og mangfold som verdi, styrke og ressurs. Inkludering
handler om å utvikle limet barna imellom. Verdier som demokrati og toleranse skal
formidles av barnehagen, og alle skal føle seg sett, inkludert og verdsatt.
Alle barnehager og skoler i Tinn kommune avholder systematiske møter med
tverprofesjonelle tjenester som sammen drøfter rett tiltak til rett tid for barn og familier
med oppfølgigsbehov.
Språk i barnehagen
Tidlig innsats innebærer at barn tilbys et barnehagetilbud tilpasset sine behov.
Språkferdigheter må kartlegges og språkstimuleringen tilpasses. Morsmålet skal
vektlegges og det skal jobbes systematisk med barnets språklæring og språkutvikling
for å sikre en god andrespråksopplæring. Barnehagepersonalet skal derfor ha
nødvendig kompetanse i språkstimulering i en flerspråklig barnehagehverdag.
Ved behov skal tospråklige assistent bidra til å sikre god oppfølging av enkeltbarn i
en overgangsperiode. Barnehagene bruker observasjonsverktøyet «Alle med»,
TRAS, Språkpermen for å følge med på barns positive utvikling. Å beherske
morsmålet godt, gjør det enklere å lære nye språk. Derfor oppfordres foreldre til å
bruke morsmålet overfor barnet hjemme.

Helhetlig integrerings- og inkluderingsplan Tinn kommune 2021 - 2025

Side 17 av 48

Foreldresamarbeid
Den daglige kontakten med levering og henting er den viktigste muligheten for
foreldresamarbeid og blir lagt stor vekt på i alle barnehagene. I tillegg har
barnehagene rutiner for foreldresamtaler. For å få til dialog er det som regel behov
for tolk til stede. Barnehagen bruker tolk i alle foreldresamtaler der det er nødvendig
for å sikre god kommunikasjon. Det kan også benyttes telefontolk.
Informasjonsmateriell kan gis på ulike språk.

AKTUELLE TILTAK 2021 – 2025

Tiltak nr. Navn på tiltak
7.

Utarbeide plan som sikrer:
Kartleggingsrutiner
Språkstimulerende materiell
Språkgrupper
Overgang til skole
Ansvar: Enhetsleder barnehage/styrer
Samarbeid med PPT og skole

8.

System for foreldrekontakt
Tilvenning/oppstart
Informasjonsmateriell
Skape gode møteplasser
Rutiner for bruk av tolk
Ansvar: Enhetsleder barnehage/styrer

9.

Kompetanseheving ansatte
Ansvar: Enhetsleder barnehage/ Styrer

10.

Delta i tverrfaglig samarbeid
Ansvar: enhetsleder/styrer - NAV
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11

Sikre ressurser til styrking
-

ved oppstart
veiledning foreldre
for flerspråklig personell/morsmålsassistenter
sikre ressurser til redusert foreldrebetaling
sikre ressurser til styrking når det er barn med spesielle behov
ønsker gratis barnehageplass for nyankomne.

Ansvar: Enhetsleder – tverrfaglig team/NAV

GRUNNSKOLE

Målene er nådd når:
•

Alle elever får tilbud om skoleplass så raskt som mulig etter ankomst – senest
en måned etter ankomstdato.

•

Skolene har gode rutiner for mottak av nyankomne elever og samarbeider tett
med NAV.

•

Alle elevene får et pedagogisk forsvarlig tilbud tilpasset deres forutsetninger

•

Det er utviklet gode system for mottaksklasse, forsterket norskopplæring
tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring.

•

Elevene opplever mestring og kan delta i et inkluderende skolemiljø.

•

Foreldre opplever god kommunikasjon med skolen slik at de kan følge opp
barna på en god måte.

•

Skolene synliggjør at de er flerkulturelle.

•

Skolene har tilstrekkelige ressurser til å oppfylle elevenes rettigheter.

•

Det er etablert gode overgangsrutiner fra barnehage til barneskole og videre til
ungdomsskole og videregående opplæring.

STATUS

Nytilfyttet barn skal begynne på skolen så snart som mulig og seinest innen en
måned etter ankomst jf opplæringsloven. En god start forutsetter et godt samarbeid
med flyktningtjenesten/NAV i god til før familiene bosettes. NAV har rutine med å
planlegge sammen med skolen og barnehagen før nye familier ankommer og
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bosettes. Skolene benytter inntakssamtaleskjema for å kartlegge elevenes kulturelle
bakgrunn, tidligere skolegang og læreforutsetninger. Skoler og barnehager benytter
alltid tolk ved Inntakssamtaler.
Informasjon fra inntakssamtaleskjema, samtaler og gjennom kartlegginger danner
grunnlaget for vedtak om særskilt norskoppløring (opl § 2-8). Vedtaket skal beskrive
organiseringen av tilbudet. Organiseringen kan tilbys på flere måter som for
eksempel mottaksklasse, forsterket norskopplæring i egen klasse og tospråklig
fagopplæring ved bruk av morsmålsassistent. Særskilt språkopplæring for
nyankomne kan vare med inntil 2 år og har ansvar for å ha norsk som andrespråk
kompetanse (NOA). Skolene skal ha kompetanse til å avdekke om barn har behov
for spesialundervisning ved mangel på forventet språkutvikling eller andre typer
forsinket læringsutvikling.
Skolene i Tinn jobber aktivt med inkludering og likeverd. Ny ankommende elever har
størst utbytte av å vare en naturlig del i sin ordinære klasse, og skal overvåke og
vurdere hvilken organisering som gir eleven best læringsutbytte. Skolene har tilbud
om leksehjelp til alle elever.

SFO

SFO er en ideel arena for sosial læring, trivsel, lek, samhandling og språkutvikling for
barn. Ved å delta i SFO vil minoritetsspråklige barn kunne etablere og utvikle gode
sosiale relasjoner med andre gjennom lek og aktiviteter. For at SFO skal være en
viktig arena for integrering og inkludering, dreier det seg ikke bare om fysisk
tilrettelegging og organisering. Det må også innebære en prosess og et mål om å
øke barnets utbytte av å delta. Et inkluderende SFO-tilbud vil kunne styrke barnets
utvikling, deltakelse og tilhørighet i det norske samfunnet.
Retten til et godt skolemiljø gjelder også i SFO. Eksisterende foreldrereduksjoner og
søskenmoderasjoner er gode insentiver for økt deltagelse i SFO.
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AKTUELLE TILTAK 2021-2025

Tiltak

Navn på tiltak

Hvordan

12

Helhetlig plan for
opplæring til barn og
unge med norsk
som andrespråk

Faggruppe gir innspill i helhetlig oppvekstplan.

Tidlig og forsterket
innsats i
opplæringen

Kompetanse til rett og tett oppfølging i startfasen slik at det blir
mindre fremtidige behov. Eks. morsmålsassistent og SNO-lærer
Dekkes av integreringstilskudd

System for
oppfølging av PPT,
helse og lege

Sikre at elever med særlige behov får oppfølging av
skolehelsetjenesten, PPT og fastlege

Kompetansehevning
i skolen

Kompetanse om god tilrettelegging for flerspråklige elever i

13

14

15

Ansvar: enhetsleder

Ansvar: enhetsledere skole og bhg i samrbeid med kommunalsjef/ped.rådgiver

Ansvar: Enhetsleder skole/NAV

Ansvar: Leder helsestasjon, leder PPT, kommunelege

ordninær undervisning
Prioritere utdanning av norsk som andrespråk i
kompetanseplan
Ansvar: enhetsleder

16

SFO

Foreldrereduksjon for lavinntekstfamilier og søskenmoderasjon
mellom SFO og barnehage
Ansvar: SFO-leder

17

System for
karriereveiledning

System for karriereveiledning
Ansvar: enhetsleder skole – samarbeid med VO, VGO og NAV
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TINN KOMMUNALE VOKSENOPPLÆRINGSSENTER

Målene er nådd når:
•

Alle har nådd nivå A2 eller bedre i løpet av Introduksjonsprogrammet

•

Alle skal tilbys språkpraksis som del av helårlig introduksjonsprogram (NAV)

•

Individuell integreringsplan lages i samarbeid med NAV og den enkelte
deltaker (trepartssamtaler) hvert halvår. Systematisk karlegging av
deltakernes kompetanse gjennomføres.

•

Deltakerne opplever selv at de har godt utbytte av norskundervisningen og
språkpraksisen.

•

Deltakere gjennomfører grunnskolen og tar videre utdanning.

•

Deltakere som er aktive og medansvarlig i sin egen læring.

STATUS

Driften ved Tinn kommunale voksenopplæringssenter er hjemlet i lov om integrering
gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) og i lov om grunnskolen
og den videregående opplæringen (opplæringsloven).
Tinn kommunale voksenopplæringssenter er prøvested for den nasjonale
norskprøven for voksne innvandrere og for den obligatoriske prøven i
samfunnskunnskap (statsborgerprøven). Kandidatene måles i forhold til nivåene A1,
A2, B1 og B2 som er basert på en felles europeisk målbeskrivelse for språk. En
kandidat på A2-nivå vil kunne klare seg i arbeidslivet, mens B2 åpner for studier på
universitet og høyskole.

ØKONOMISKE OG PERSONALMESSIGE FORHOLD

Tinn kommunale voksenopplæringssenter har 3,4 årsverk fordelt på 6 ansatte. I
tillegg til lærere med fordypning i norsk har VO faglærere i matematikk, naturfag og
engelsk.
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Driftsinntektene er sammensatte og består av:
•

Statsstøtte til norskopplæring/samfunnskunnskap på grunnlag av antall
voksne innvandrere bosatt i kommunen.

•

Egenbetaling fra elever.

•

Introduksjonsprogram fra NAV

•

Ingen tilskudd til spesialundervisning for voksne eller logoped

RETTIGHETER OG PLIKTER FOR VOKSNE INNVANDRERE

1. Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap
2. Plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
3. Innvandrere som ønsker å delta i opplæringen i norsk og samfunnsfag
4. Rett til grunnskoleopplæring jf. kapittel 4 i opplæringslova

INTRODUKSJONSPROGRAMMET

Nyankomne flyktninger og personer som har fått opphold på humanitært
grunnlag, har rett og plikt til å følge et introduksjonsprogram. Programmet skal
etter loven tilbys 37,5 timer per uke med fem ukers ferie som i arbeidslivet ellers.
Programmet består hovedsakelig av undervisning og språkpraksis. Målet med
programmet er at deltakerne skal forberede seg til å delta i arbeids- og
samfunnsliv og bli økonomisk selvstendig. Deltakerne mottar lønn i
programperioden.

Programmet utarbeides av programkoordinator ved NAV, VO og den enkelte
kandidat.
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GRUNNSKOLEOPPLÆRING

VO tilbyr også grunnskoleopplæring i grunnleggende ferdigheter til personer som
mangler skolegang fra hjemlandet (kapittel 4 i opplæringslova). Skoleåret
2021/2022 er det 8 deltakere (16 i 2020/2021). Dette tilbudet skal bidra til at flere
får mulighet til å lykkes i utdanningsløpet.

Ekstratilbud:
Voksenopplæringen har satt i gang egne tiltak for å bedre mulighetene for
norskopplæring og integrering. Disse tilbudene er satt i gang:
•

Språkkafe og strikkekafe i egne lokaler (når det ikke er pandemi)

•

Systematisk opplæring (årshjul) innenfor områder som: skatt,
barneoppdragelse, frivillighet, arbeidslivets retter og plikter

•

Opplæring/informasjon om kommunes tilbud av lag og foreninger

•

Frivillighet – forpliktende samarbeid med lag og foreninger

•

Faste språkpraksisplasser

•

Begynneropplæring for analfabeter
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AKTUELLE TILTAK 2022 – 2025

Tiltak
nr.

Navn på tiltak

18.

Avklare ansvarsfordelingen for Introduksjonsprogrammet mellom VO og
flyktningetjenesten/NAV
Avklare kostnader og fordelingsnøkkel
Ansvar: Leder NAV og enhetsleder VO

19.

Introduksjonsprogrammet skal være helårlig på full tid.
Samarbeid med bedrifter og frivillige organisasjoner i Tinn
Ansvar: Leder NAV og avdelingsleder VO

20.

Lage gode rutiner for utarbeiding og oppfølging av IP for den enkelte (felles
database?)
Ansvar: Leder NAV og avdelingsleder VO

21.

Ressurser nok (tid for lærere og programrådgiver) til å gjennomføre grundig
kartlegging, god IP og tilpasset opplæring for å nå mål.
Ansvar: Leder NAV og enhetsleder VO

22.

Tinn kommune forplikter seg og har system for å ta imot flyktninger til
arbeidstrening/praksisplasser (prosentvis fordeling)
Ansvar: Rådmann og enhetsledere

23.

11. skoleår for elever med kort botid - og ev. manglende skolegang i hjemlandet

24.

I samarbeid med NAV, forberede tilsyn fra Statsforvalter i forbindelse med ny
integreringslov.
Ansvar: Enhetsleder NAV, enhetsleder og avdelingsleder VO
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DEL 6 - HELSE OG FAMILIE

HELSE- OG FAMILIETJENESTER

Målene er nådd når:
•

Alle flyktninger skal få tilbud om førstegangs helseundersøkelse så raskt som
mulig.

•

Alle nye flyktninger bør få fastlege innen en måned etter adkomst. (NAV- har
ansvar for å ordne dette)

•

Alle nye flyktningers psykiske og fysiske helse blir kartlagt ved førstegangs
helseundersøkelse og dette danner grunnlag for videre tiltak i helsetjenesten.

•

Foreldre har fått god informasjon om det å være foreldre i Norge. Dette
oppnås med godt samarbeid mellom VO og helsetjensten om
foreldreveiledning. VO tar initiativ til og sikrer dette samarbeidet.

•

Foreldrene opplever at de har mulighet til å ivareta barna sine på en god måte.

•

Barna har en omsorgssituasjon som er preget av trygghet, forutsigbarhet og
kontinuitet – vi ser at en del foreldre går fra hverandre, oppfølging av enslige
mødre.

•

Alle har en form for sosialt nettverk i kommunen etter endt
introduksjonsprogram.

•

Barns oppvekstmiljø er trygt – forebygge utenforskap og sårbarhet.

•

Folkehelseperspektivet er ivaretatt.

•

Flyktninger med store helserelaterte utfordringer med behov for oppfølging i
spesialisthelsetjenesten

STATUS

Oppfølging organiseres etter gjeldende lovverk, forskrifter, retningslinjer og veiledere.
Nyere lovkrav forplikter kommunen til internt samarbeid og harmonisering av
innsatsen overfor utsatte barn og familier.
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Det er viktig å komme tidlig inn og koordinere oppfølging av fysioterapeut, avdekke
og forebygge psykiske helseutfordringer. Tiltak som friskliv og livsmestring inn i intro,
ressursteam inn i VO og psykiatri/helse inn i systematisk forebyggende arbeid er
viktige innsatsfaktorer.
De ulike enhetene bør også ha med seg et langsiktig perspektiv. Effekten ulike tiltak
kan ha på den oppvoksende generasjonen. For eksempel at foreldre er i
arbeid/aktivitet og boforhold.
Det finnes i dag mange tilbud som veiledning, vaksiner, mødregrupper,
pappagrupper, oppfølging av barn/familier i barnehage og skole. Det er behov for
mer samordna tjenester og tilbud.
Det er viktig å se på mulighetene for å nå flere med forebyggende veiledning og
informasjon på gruppenivå og individnivå.
Fritidsaktiviteter er en viktig nøkkelfaktor for å bli innlemmet i lokalsamfunnet.

BARNEVERNTJENESTEN OG PPT

Barnevernloven gjelder for alle barn som oppholder seg i landet, uavhengig av
barnets statsborgerskap eller oppholdsstatus. Dette betyr at kommunen har plikt til å
yte tjenester og tiltak etter lov om barneverntjenester, dersom barnet har et særlig
behov for hjelp.
Barneverntjenesten har pr idag ikke spesielle tiltak rettet mot innvandrerbarn. Behov
for tiltak vurderes utfra en undersøkelse på lik linje som for andre barn. Det vil si at
tiltak blir satt i gang etter gjennomført undersøkelse og utifra hva familien har behov
for.

Utfordringer kan være
•

Ulik oppdragelseskultur

•

Psykiske helse hos foreldre
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•

Språkutfordringer

•

Systemforståelse

AKTUELLE TILTAK 2021 – 2025

Tiltak
nr.
25.

26.

Navn på tiltak
Gruppeveiledning for innvandrerforeldre gitt av Barnevernstjenesten og
helsestasjonen i samarbeid med NAV og VO.
Oppsøkende virksomhet rettet mot skolebarn for å etablere kontakt.
Ansvar: Leder helsestasjon

27.

PPT gir støtte til kartlegging av elever med med annet morsmål enn norsk for å
sikre faglig utvikling gjennom utdanningsløpet.
Ansvar: Enhetsledere for barnehage og skoler og leder for PPT

DEL 7 - KULTUR, FRITID, SOSIALE NETTVERK OG FRIVILLIGHET

Målene er nådd når:
•

Alle som ønsker å delta i en organisert fritidsaktivitet eller delta på på sosiale
møteplasser har en mulighet for det

•

Økt målrettet samarbeid mellom det offentlige og de frivillige

•

Alle har en form for sosialt nettverk i kommunen etter endt
introduksjonsprogram

•

Kommunen har tatt i bruk mangfoldet som en ressurs

•

Flerspråklige arrangement / aktiviteter som kan involverer alle innbyggere i
Tinn
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STATUS

Gjeldende Kulturlov kom i 2007 understreker det offentliges ansvar når det gjelder å
legge tilrette for et mangfoldig kunst- og kulturliv for alle. Kulturloven er et viktig
grunnlag for å arbeide med integrering og inkludering av alle i en kommune
kulturpolitikken. Det ble i Kulturmeldingen “Kulturens kraft – Kulturpolitikk for
framtida”: Meld. St. 8 (2018-2019), og i Stortingets innstilling: Innst. 258 S (20182019) vedtatt at regjeringen skal gjennomgå kulturloven.. Det er et stort behov for et
sterkere lovverk som styringsverktøy i den lokale.

Felles for de lokalsamfunnene, som har lykkes i å skape ulike foreninger og nettverk,
er at det er tatt et mer helhetlig kommunalt grep som involverer samarbeid mellom
offentlig og frivillig sektor. Dette innbefatter aktører som barnehager, skoler,
barnevern, frivilligsentral, kulturskole, bibliotek, fritidsklubber VO, NAV, politi,
trossamfunn, innvandrerforeninger, idrettslag, og andre frivillige lag og foreninger. I
Tinn er dette et område til forbedring. Mye av tiltak og aktivitet som er gjort de siste år
er tilfeldig, avhengig av enkeltpersoner og lite samarbeid på tvers av det offentlig og
det frivillige. Det er et behov for å ta initiativ til mer målrettet samarbeid og samordne
etablerte tiltak og møteplasser der innvandrere og andre har mulighet til å delta. Det
er viktig at alle kan få mulighet til å bli kjent med innvandrernes kultur. Det er på den
måten en skaper mangfoldet. Etablerte tiltak som språkkafe og møteplassen er gode
eksempler som har potensial til å videreutvikles.

Tiltak kan knyttes til:
Bibliotek
•

Morsmålsdagen

•

Biblioteket inn i introduksjonsprogrammet til VO

•

«Servicekontor» - hjelper med scanning, kopiering, tilgang på PC

•

Innlån av litteratur på morsmål
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Ungdomsarbeid
•

Klubben - gratis åpen for alle

•

Ferieaktiviteter/leir for alle

•

Klubben som arena for arbeidstrening/språkpraksis

Kulturskolen
•

«Åpen time» samspill

•

Kulturskolen inn i introduksjonsprogrammet til VO

•

Individuell undervisning i kulturskolens tilbud (avhengig av kapasitet og
kompetanse)

•

Sangskatten i Tinn – samarbeid med barnehager, skoler, DKS og kulturskole.

Kino/Rjukanhuset
•

Flerspråklige Spesialvisninger og arrangement/aktivitet knyttet til film, teater,
konsert på morsmål som kan involverer enkelt nasjonaliteter og alle
innbyggere i Tinn

Frivilligsentralen
•

Skape nye nettverk

•

Åpen møteplass en dag i uken

•

Barnas hus for mødre i barselpermisjon en dag i uken

•

Samarbeid med VO og NAV om aktiviteter på aktivitetshuset

•

Informere om frivillige organisasjoner – «servicetorg»

•

Arena for arbeidstrening/språkpraksis på enkelt arrangement/aktivitet

•

Kontigentkasse

•

Utstyrsentral
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AKTUELLE TILTAK 2021 - 2025
Tiltak
nr.

Navn på tiltak

28.

Arbeidserfaring og språkpraksis
Ansvar: Flyktningetjenesten NAV, VO, ungdomsleder og frivilligsentralen

29.

Skape nye nettverk f.eks. egne kvinnegrupper rette mot å lære norsk kultur og
språk – strikkekafe, språk-kafe og møteplasser
Ansvar: Flyktningetjenesten NAV, VO, frivilligsentralen

30.

Felles arrangementer for å ta del i innvandrernes kultur
Ansvar: Bibliotek ansvar for morsmålsdagen – samarbeid barnehage, VO,
grunnskole.

31.

Vurdere mulighet for bibliotek og kulturskole inn i introduksjonsprogrammet
Ansvar: VO, bibliotek og kulturskole

32.

Sangskatten i Tinn
Ansvar: Kulturskole i samarbeid med barnehage, grunnskole,

33.

Økt aktivitet på aktivitetshuset
Ansvar: Frivilligsentral, VO og NAV

34.

Utstyrsentral
Ansvar: Frivilligsentral, VO og NAV

DEL 8 - SAMHANDLING MELLOM TJENESTENE

Alle tjenester skal ta sin del ansvaret i arbeidet for en god integrering. Samhandling i
offentlige tjenester er et fellesansvar.
På systemnivå: Tverrprofesjonelle samarbeidsmøter for alle tjenestetilbud skal
gjennomføres to ganger per år. Samarbeidsmøtene skal være systemmøter for å
oppdatere hverandre, justere rutiner ved behov og nye gjøre avtaler. Nav har ansvar
for å initiere systemmøtene.
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På individnivå: Tverrprofesjonelle samarbeidsmøter skal ivareta ulike behov på
individnivå med mål om å gi rett tilbud til rett tid til de nyankommende. Ved
anmodning om bosetting av flyktninger med store helseutfordringer møtes
tverrprofesjonelle tjenester i forkant av bosetting. Dette for å kunne ivareta de
nyankommende så tidlig som mulig. NAV koordinerer møtene og innkaller
tverrprofesjonelle nøkkelpersjoner i forkant av bosetting.

I tillegg samarbeides på tvers på ulike områder, og integreringstilskuddet skal bl.a.
benyttes for å bygge opp under dette samarbeidet.
Kommunens ansvar i

Aktuelle tiltak

Ansvarlige

Samarbeid med aktuelle

NAV, skole, barnehage,

enheter i forkant og for

helse, VO, kultur

forhold til
Integreringssloven
Mottak og bosetting

oppfølging - bosettingsteam
Fysisk og psykisk

Helseundersøkelse ved

Helse og familietjenester,

ankomst.

NAV

Kartlegging på helsestasjon/
vaksinasjonsstatus
Fastlege følger opp egne
pasienter. Bruk av tolk.
NAV informerer om
fastlegeordningen.
Barnehage

Helhetlig opplegg rundt

Barnehage, NAV

familiene.
Sikre at barn sin stemme blir
hørt i saker som gjelder dem
selv
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Skole

Samtale med foreldre

Skole, NAV

sammen med
flyktningetjenesten og rektor i
forkant. Helhetlig opplegg
rundt familiene – helsestasjon
og barnevern inn i
forebyggende arbeid
Sikre at barn sin stemme blir
hørt i saker som gjelder dem
selv
Integreringstilskudd

Integreringstilskuddet

NAV har ansvar for

inntektsføres hos NAV som

koordinering av fordeling.

fordeler midlene til aktuelle
enheter iht. mål som er satt i
integreringsplanen. NAV

Skole, barnehage, helse og

følger opp bruken av midlene familietjenester, VO, kultur
og rapporterer ved tertial- og se egne rutinebeskrivelser
årsslutt. Budsjettert

for å søke midler i

tilskuddsmidler som ikke er

Compilo.

disponert i budsjettet,
avsettes til bundet fond. Det
sammen gjelder mottatte
integreringsmidler som ikke er
brukt opp i løpet av
regnskapsåret.

Introduksjonsprogrammet Alle flyktninger mellom 18-55 NAV, VO
år skal delta i
introduksjonsprogram, senest
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innen 3 mnd etter ankomst.
Programmet er på fulltid og
har hovedfokus på opplæring
i norsk og
samfunnskunnskap.
Deltakerne mottar
introduksjonsstønad mens de
følger programmet.
Kompetanseutvikling

Samordnet

Helse og familietjenester,

kompetanseutvikling innenfor barnehage, skole, VO, PPT,
området. Alle nivåer får

barnevern, kultur, NAV

mulighet til å styrke
kompetansen slik at de kan
møte de utfordringer som
ligger i integreringsarbeidet
og for å utvikle seg selv og
kommunen til en solidarisk
kommune
Bruk av tolk for å kunne
innhente den enkeltes
bakgrunn
Tvangsekteskap, sosial

Særlig fokus på å øke

Helse og familietjenester,

kontroll,

kompetanse og hvordan vi

barnehage, skole, VO, PPT,

kjønnslemlestelse

målrettet kan jobbe sammen barnevern, kultur, NAV
om forebygging på disse
områdene.
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DEL 9 - MEDBORGERSKAP, MEDVIRKNING OG MEDINNFLYTELSE

NAV har ansvar for for å innhente brukeropplevelsen til de som mottar
integreringstilbudet. NAV skal skape arenaer for dialog og brukermedvirkning i møte
med bosatte flykninger. Nav har ansvar for å innvolvere frivillighet, frivillig sektor og
ulike grupper i å delta på felles møteplasser.
Informasjon om brukeropplevelser skal være en ressurs for å lykkes med inkludering
og medinnflytelse.

KRITERIER FOR BRUK AV TILSKUDD 2021

Integreringstilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning
måtte ha for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen.
Integreringstilskuddet er ment å finansiere kommunenes merutgifter til blant
annet:
•

innvandrer- og flyktningkontortjenester

•

bolig- og boligadministrasjonstjenester

•

introduksjonsprogram/introduksjonsstønad

•

sysselsettingstiltak

•

yrkeskvalifisering og arbeidstrening

•

NAV (statlig og kommunal del)

•

barne- og ungdomsvernstjenester

•

tolketjenester

•

barnehagetjenester

•

integreringstiltak i grunnskolen

•

utgifter til den kommunale helsetjenesten

•

kultur og ungdomstiltak

•

omsorg for personer med rusproblem

•

Støttekontakt

Det er laget en egen rutinebeskrivelse på fordeling i Tinn kommune (se vedlegg 1).
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Vurderingskriterier
Integreringstilskuddsordningen omfatter tilskudd for År-1, utbetales en gang i året
tilskudd for År 2-5, utbetales 4 ganger i året, ekstra engangstilskudd for personer
over 60 år (eldretilskudd), ekstra engangstilskudd for barn 0-5 år (barnehagetilskudd)
Det kan søkes om ekstratilskudd, også kalt tilskudd 1 og 2, ved bosetting av personer
med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker (eget regelverk).
Alle kommuner som bosetter flyktninger, får tilskudd etter samme satsstruktur og
nivå. Kommunene får et høyere År-1 tilskudd for enslige voksne.
Stortinget har fastsatt følgende satser for tilskudd i 2021
Tilskudd (bosettingsår)

Sats
241 000 kroner (enslige voksne)
194 300 kroner (voksne)*
187 000 kroner (enslige mindreårige)**

Integreringstilskudd år 1 (2021)

194 300 kroner (barn)*

Integreringstilskudd år 2 (2020)

249 000 kroner

Integreringstilskudd år 3 (2019)

177 300 kroner

Integreringstilskudd år 4 (2018)

88 000 kroner

Integreringstilskudd år 5 (2017)

72 000 kroner

Barnehagetilskudd år 1 (2021)

27 100 kroner (engangstilskudd)

Eldretilskudd år 1 (2021)

176 000 kroner (engangstilskudd)

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

** Enslige mindreårige flyktninger utløser integreringstilskudd År-1 med sats for
enslige mindreårige flyktninger. Dette gjelder også enslige mindreårige flyktninger
som har fylt 18 år ved bosetting.
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DEL 10 - NYTTIGE LENKER

Tvangsekteskap, sosial kontroll, kjønnslemlestelse
Bufdir har kompetanseteam der utsatte over 18 år kan ta kontakt og hvor de gir råd
og veiledning til tjenesteapparat i enkeltsaker.
Telefon 478 090 50 (mandag-fredag kl 9-15)
Kompetanseteamet@bufdir.no
Vold og seksuelle overgrep mot barn- skolekurset:
Hvordan avdekke?: Fare- og bekymringssignaler når det gjelder tvangsekteskap,
negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (helsekompetanse.no)

Veileder for forebygging av radikalisering
https://www.regjeringen.no/no/sub/radikalisering/id2001759/
Siden der man kan spørre om «alt» – ungdom
https://ung.no/
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LITTERATURLISTE

•

https://www.imdi.no/tilskudd/integreringstilskudd/

•

IMDi Integreringstilskudd, eldre tilskudd og barnehagetilskudd for 2021, kap.
291 post 60 (Rundskriv 01/2021)

•

IMDi Tilskuddsordning for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne
og/eller adferdsvansker 2021 (Rundskriv 05/2021).

•

Karrieresenteret i Telemark www.karrieresenterettelemark.no

•

Lov om barnehager

•

Lov om integrering gjennom oplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)

•

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og
omsorgstjenesteloven)

•

Lov om opplæring - grunnskole og videregående skole

•

Integrering gjennom kunnskap, Regjeringens integreringsstrategi 2019 - 2022

•

Melding st. 6 (2012 – 2013 En helhetlig integreringspolitikk https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-6-20122013/id705945/

•

NAFO: http://nafo.hioa.no/nyankomne/nyankomne-16-24/

•

NOU 2010: 7 Mangfold og mestring – Flerspråklige barn, unge og voksne i
opplæringssystemet

•

NOU 2011:7 Velferd og migrasjon

•

NOU 2011:14 Bedre integrasjon

•

Pedlex Norsk skoleinformasjon 2014; Flerspråklige i skole og barnehage –
Lover og retningslinjer

•

Rapport fra beregningsutvalget august 2017 - https://www.imdi.no/omimdi/rapporter/2017/beregningsutvalget-2016/

•

Retningslinjer
https://helsedirektoratet.no/Retningslinjer/Asylsøkere,%20flyktninger%20og%2
0familiegjenforente.pdf

•

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/helsestasjons-ogskolehelsetjenesten/seksjon?Tittel=fellesdel-samhandling-og-samarbeid-5871
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•

Scheie, Janne Thoralvsdatter; Flerkulturell fellesskole – Kompetanse i
mangfold

•

Tveitereid, Kirsti; Vestad, Lene; Sævik, Stine; Fandrem, Hildegunn:
Flyktningkompetent barnehage; pedlex 2017

•

Tveitereid, Kirsti; Fandrem, Hildegunn; Sævik, Stine; Flyktningkompetent
skole; pedlex 2017
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VEDLEGG 1 SØKNAD OM OG FORDELING AV INTEGRERINGSTILSKUDD

Søknad om og fordeling av integreringstilskudd 2022
Bakgrunn
Fra og med 1.januar 2022 vil NAV være den som mottar og forvalter integreringstilskuddet i
Tinn kommune. NAV har fram til nå hatt ansvar for å søke tilskudd – som er en årlig
bevilgning som følger den enkelte flyktning som bosettes i kommunen i en fem-års periode.
Innbakt i integreringstilskuddet ligger det en engangsutbetaling til barn i barnehage
(barnehagetilskudd) og personer over 60 år (eldretilskudd). Engangsutbetalingen skjer i løpet
av første år etter bosetting.
Integreringstilskuddet utbetales 4 ganger i året. Satsene justeres årlig over statsbudsjettet.
For flyktninger som er særlig ressurskrevende og har et stort oppfølgingsbehov er det mulig
å søke ytterligere tilskudd (tilskudd 1 og 2). Søknaden sendes av NAV i samarbeid med
aktuelle tjenester.
For mer info om integreringstilskuddet og satser se: https://www.imdi.no/tilskudd/

Rutine
I forbindelse med oppstart av budsjettprosessene i august/september, vil NAV innkalle
aktuelle tjenester til et budsjettmøte for å orientere om status og prognoser for
integreringstilskudd kommende år.
Integreringstilskuddet påvirkes av antall nye bosatte (økning) og de som går over 5-års
regelen (reduksjon). På bakgrunn av denne gjennomgangen av prognoser og behov, kan de
ulike tjenestene spille inn utgifter i sine budsjettforslag. I tillegg må den enkelte tjeneste som
har behov for tilskudd sende en søknad til NAV om å få tildelt midler. Nav vil for gjeldende
budsjettår lage et fellesvedtak om fordeling av midler til de aktuelle tjenestene, inkl NAV.
Økonomiavdelingen vil få en kopi av vedtaket.
Når tilskuddet er innvilget fra Imdi lager NAV ett felles ventebilag. Alle tjenestene som har
søkt tilskudd vil få en kopi av dette. Fordelingen av midler ut til enheter gjøres i etterkant, og
som regel på slutten av året da man har oversikt over utgiftene.
Økonomistyringen på flyktningeområde er vanskelig å planlegge i detalj siden vi ikke vet om
og hvor mange flyktninger vi vil motta fra år til år. I Integreringsplanen for Tinn kommune
legges det opp til regelmessige møter på enhetsledernivå. Der bør økonomi være et fast
tema.
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VEDLEGG 2 INTEGRERINGSLOVEN- ANSVARSFORDELING

Integreringsloven
Integreringsloven

NAV

VO

Program-rådgiver
sender skjema om
innsøking skole

Innkaller til kartleggingsamtale med bruker

Andre

(1.januar 2021)
§10 Kompetansekartlegging

§11 Karriereveiledning

§12 Ansvar for introprogram

Fylkes-kommunen v/
karriere-senteret
Programråd-giver
fatter vedtak om
introprogram
senest innen 3
mnd etter
ankomst til
kommunen.

Deltar i faste
samarbeids-møter med
NAV for å drøfte
framdrift i programmet
med mer.

Samt utsteder
deltagerbevis ved
avsluttet program
§13 Sluttmål og varighet av
introprogram

NAV har ansvar
for vedtak som
fattes etter
oppføringssamtaler med
lærer

Deltar i møte med NAV
og drøfter varighet. VO
må forholde seg nye
regler om sluttmål

§ 14 Innholdet i og omfanget av
Introprogram

NAV bidrar med
arbeid eller
utdanningsretta
elementer

VO har ansvar for
opplæring i norsk,
samfunns-kunnskap og
livsmestring

§ 15 Integreringsplan

NAV har
hovedansvar for
integreringsplan
som skal være et
levende
dokument som
skal oppdateres
jevnlig

VO bidrar i
utforming/revisjon av
planen 2 ganger i året.

§ 16 Integreringskontrakt

NAV og deltaker
inngår kontrakt
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voksne som har barn
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som del av
integreringsplan
§ 17 Fravær og permisjon

Deltager søker
fravær hos NAV

§ 18 Stans av
introduksjonsprogram

NAV fatter vedtak
om stans

§19-25 Introstønad

NAV fatter vedtak
om stønad.

§26 -34 Opplæring

NAV fatter vedtak
om opplæring og
utsteder
deltagerbevis

VO bistår med
opplysninger

VO har ansvar for å gi
opplæring i norsk og
samfunns-kunnskap.
Sørge for at deltagere
oppnår et minimumsnivå
i norsk.
Opplæring i
samfunnskunnskap skal
skje på et språk deltaker
forstår

§35 – 36 Fravær, permisjon og
stans av opplæringen

NAV vedtar
endringer i Intro

§ 37 Prøver

§38 Søke om unntak fra loven

VO bidrar med relevant
informasjon
VO har ansvar for å
gjennomføre prøver i
norsk og samfunnsfag

NAV kan søke
departementet
om unntak fra
loven i visse
tilfeller

§ 39 Kompetanse

VO må bidra i evt
begrunnelser

VO må sikre at lærere
har nødvendig faglig og
pedagogisk kompetanse

§ 39 Forbud av bruk av
klesplagg som helt eller delvis
dekker ansiktet

NAV fatter vedtak

VO bidrar med
begrunnelse

§ 41-45 Personopplysninger

Begge har ansvar for å behandle
personopplysninger i hht lov og forskrift

§ 49 Opplysningsplikt til bv

Felles opplysningsplikt til barnevernet
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VEDLEGG 3 SJEKKLISTE 2022-2025- OPPSUMMERING AV TILTAKENE

Oppsummering av tiltakene i planen 2021-2025
2025

2024

Navn på tiltak og
avdeling

2023

2022

N

Bosetning etablering
og arbeid
1.

Tverrfaglig forum for
integrering av flyktninger
herunder strategiske
diskusjoner om
samhandling og oppfølging
av integreringsplanen.
Deltakere er enhetsledere
fra aktuelle tjenester samt
flyktningkonsulent ved
NAV.Eksempler på
oppgaver å samarbeide om
vises i kolonnen til høyre:
Ansvar: NAV
v/Flyktningtjenesten

- gjennomgår anmodninger fra IMDI.
Forbereder bosetting og koordinert
mottak av nye flyktninger. NAV
vedtar bosettingssted etter
innstilling fra forumet.
-drøfter enhetenes behov ut fra
kommunens strategi for integrering.
- disponerer midler fra
integreringstilskuddet til initiativ og
tiltak som skal styrke
integreringsarbeidet. NAV er
sekretær for forumets møter.

Oppgavelisten er ikke utfyllende.
2.

Botilbud til flyktninger
Ansvar: NAV

3.

Tilpasse
Introduksjonsprogrammet
nytt lovverk (se vedlegg 2)
Ansvar: Programrådgiver
(NAV) og rektor ved VO

4.

Hurtigsporet

Planlegge tiltak for å skaffe boliger
til barnerike familier og flyktninger
som ikke klarer å skaffe bolig i det
private markedet. Kartlegge
finansieringsordninger/startlån.
Dette tas også opp i arbeid med ny
boligplan for Tinn kommune.
Språkpraksis eller alternative tilbud
innarbeides i programmet. Følge
opp utarbeidelse og oppfølging av
individuell plan (IP) som et
trekantsamarbeid mellom NAV,
Voksenopplæringen og den enkelte
deltaker.
Kartlegge suksessfaktorer og
erfaringer med tiltak for å få
deltakere i
Introduksjonsprogrammet ut i jobb
før de har fullført toårig
introduksjonsprogram. Prosjekt i
NAV.
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5.

Flyktningvenner og
faddere

Sammen med frivilligsentralen og
andre aktører etablere en
fadderordning som bidrar til økt
kontakt og samvær mellom
flyktninger og andre innbyggere i
kommunen og bedre integrering.

6

Arbeidstrening og
språktrening

Arbeide for at næringslivet inkl. Tinn
kommune stiller seg åpne til å ta
imot flere flyktninger i språktrening
og arbeidstrening/sommerpraksis,
aktivitetstilbud og ordinært arbeid.
Samarbeide tett med lokale
tiltaksarrangører og vgs for å lage
tilpassede løp for den enkelte
flyktning med behov for tett
oppfølging i arbeidsrettede tiltak.

Ansvar: leder NAV og
flyktningtjenesten

Språk og utdanning
7.

Utarbeide plan som sikrer:

Kartleggingsrutiner
Språkstimulerende materiell
Språkgrupper
Overgang til skole
Ansvar: Enhetsleder
barnehage/styrer
Samarbeid med PPT og skole

8.

System for foreldrekontakt

Tilvenning/oppstart

Ansvar: Enhetsleder
barnehage/styrer

Informasjonsmateriell
Skape gode møteplasser
Rutiner for bruk av tolk

9.

Kompetanseheving ansatte
Ansvar: Enhetsleder
barnehage/ Styrer

10.

Delta i tverrfaglig
samarbeid
Ansvar: enhetsleder/styrer
- NAV

11

Sikre ressurser til styrking
Ansvar: Enhetsleder –
tverrfaglig team/NAV

-

ved oppstart
veiledning foreldre
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-

-

-

12

13

Helhetlig plan for
opplæring til barn og unge
med norsk som andrespråk

Faggruppe gir innspill i helhetlig

Ansvar: enhetsledere skole
og bhg i samrbeid med
kommunalsjef/ped.rådgive
r
Tidlig og forsterket innsats
i opplæringen

samrbeid med

Ansvar: Enhetsleder
skole/NAV
14

System for oppfølging av
PPT, helse og lege

Ansvar: Leder helsestasjon,
leder PPT, kommunelege
15

for flerspråklig
personell/morsmålsassisten
ter
sikre ressurser til redusert
foreldrebetaling
sikre ressurser til
styrking når det er barn
med spesielle behov
ønsker gratis
barnehageplass for
nyankomne.

Kompetansehevning i
skolen

oppvekstplan.
Ansvar: enhetsledere skole og bhg i
kommunalsjef/ped.rådgiver

Kompetanse til rett og tett oppfølging
i startfasen slik at det blir mindre
fremtidige behov. Eks.
morsmålsassistent og SNO-lærer
Dekkes av integreringstilskudd
Ansvar: Enhetsleder skole/NAV
Sikre at elever med særlige behov får
oppfølging av skolehelsetjenesten,
PPT og fastlege
Ansvar: Leder helsestasjon, leder
PPT, kommunelege
Kompetanse om god tilrettelegging
for flerspråklige elever i ordninær
undervisning

Ansvar: enhetsleder

Prioritere utdanning av norsk som
andrespråk i kompetanseplan
Ansvar: enhetsleder

16

SFO
Ansvar: SFO-leder

Foreldrereduksjon for
lavinntekstfamilier og
søskenmoderasjon mellom SFO og
barnehage
Ansvar: SFO-leder

17

System for
karriereveiledning

System for karriereveiledning
Ansvar: enhetsleder skole –
samarbeid med VO, VGO og NAV
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Ansvar: enhetsleder skole –
samarbeid med VO, VGO
og NAV
18.

Avklare ansvarsfordelingen
for
Introduksjonsprogrammet
mellom VO og
flyktningetjenesten/NAV
Avklare kostnader og
fordelingsnøkkel
Ansvar: Leder NAV og
enhetsleder VO

19.

Introduksjonsprogrammet
skal være helårlig på full
tid.
Samarbeid med bedrifter
og frivillige organisasjoner i
Tinn
Ansvar: Leder NAV og
avdelingsleder VO

20.

Lage gode rutiner for
utarbeiding og oppfølging
av IP for den enkelte (felles
database?)
Ansvar: Leder NAV og
avdelingsleder VO

21.

Ressurser nok (tid for
lærere og
programrådgiver) til å
gjennomføre grundig
kartlegging, god IP og
tilpasset opplæring for å
nå mål.
Ansvar: Leder NAV og
enhetsleder VO

22.

Tinn kommune forplikter
seg og har system for å ta
imot flyktninger til
arbeidstrening/praksisplas
ser (prosentvis fordeling)
Ansvar: Rådmann og
enhetsledere
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23.

11. skoleår for elever med
kort botid - og ev
manglende skolegang i
hjemlandet

24.

I samarbeid med NAV,
forberede tilsyn fra
Statsforvalter i forbindelse
med ny integreringslov.
Ansvar: Enhetsleder NAV,
enhetsleder og
avdelingsleder VO

Helse- og
familietjenester

25.

26.

Gruppeveiledning for
innvandrerforeldre gitt av
Barnevernstjenesten og
helsestasjonen i samarbeid
med NAV og VO.
Oppsøkende virksomhet
rettet mot skolebarn for å
etablere kontakt.
Ansvar: Leder helsestasjon

27.

PPT gir støtte til
kartlegging av elever med
med annet morsmål enn
norsk for å sikre faglig
utvikling gjennom
utdanningsløpet.
Ansvar: Enhetsledere for
barnehage og skoler og
leder for PPT

Kutur, fritid, sosiale
medier, nettverk og
frivillighet
28.

Arbeidserfaring og
språkpraksis
Ansvar:
Flyktningetjenesten,
bibliotek, ungdomsleder og
frivilligsentralen

29
.

Egne kvinnegrupper
rette mot å lære norsk

Helhetlig integrerings- og inkluderingsplan Tinn kommune 2021 - 2025

Side 47 av 48

kultur og språk –
strikkekafe, språkkafe og
møteplasser
Ansvar:
Flyktningetjenesten
NAV, VO,
frivilligsentralen
30
.

Felles arrangementer for
å ta del i innvandrernes
kultur
Ansvar: Bibliotek ansvar
for morsmålsdagen –
samarbeid barnehage, VO
og ev skole.
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