Innvandrerrådet
Tid: 20.mars kl. 17.30-19.00
Møtt: Emmanuel Bowah, Bashir M. Osman, Anne Segtnan, Anne Grete W. Olsen, Rune Gjelvold
1. Referat fra møte i rådet 20.02.17
Godkjent.
2. Samarbeid og tettere dialog med Integrering og Mangfold
Anne Grete Wold Olsen ble invitert for å diskutere saker som rådet har fått tilbakemelding på fra
elever på norskopplæringen. Dette handlet om bosetting oppfølging av flyktninger, kommunikasjon
og informasjon, og samhandling mellom NAV og Integrering og mangfold. Ellers var formålet med
møtet å få en orientering om etableringsstønad, og hvordan man kan utvikle samarbeidet mellom
rådet og integrering og mangfold.
Når det gjelder samhandling med NAV, så viste Anne Grete til at det arbeides med en
samarbeidsavtale. Denne vil blant annet ta for seg samarbeid om introdeltakere.
Oppgavene til Integrering og mangfold er å følge opp introduksjonsloven og bosetting av flyktninger.
Formålet med loven er å gi nyankomne innvandrere bedre mulighet for deltakelse i yrkes- og
samfunnslivet, og økonomisk selvstendighet. Arbeidet med loven innebærer blant annet å kartlegge
utdanning- og yrkesbakgrunn til de som bosettes, lage individuell plan i samarbeid med den enkelte,
oppfølging i norskopplæringen, og oppfølging etter program. Under introduksjonsprogrammet har
flyktningene som deltar i program én person å forholde seg til (en programrådgiver).
Når det gjelder bosetting var det spørsmål fra rådet om det har vært aktuelt å se hvordan det ble
arbeidet tidligere, altså før dette arbeidet var organisert under NAV (før 2007). Da trengte
flyktningene kun å forholde seg til ett kontor. Det er en del som er nytt etter at introduksjonsloven
kom i 2003. Flyktningene mottar etableringsstønad etter satser fra NAV og introduksjonsstønad når
de starter i program. Andre ytelser må man til NAV for å få utbetalt.
Integrering og mangfold får en anmodning fra IMDi på antall flyktninger de ønsker at kommunen skal
bosette. Kommunestyret vedtar og deretter følger Integrering og mangfold opp dette vedtaket.
Bosettingene planlegges basert på om det er familier, enslige, skolebarn, barn i barnehage, og så
videre. Dato for bosetting settes i dialog med asylmottak, eller IMDi dersom det er
overføringsflyktninger.
Innvandrerrådet spør hva som legges i bosetting av flyktninger. Hvilken type oppfølging ligger i dette
utover å ordne bolig? Hvordan gis det god nok informasjon til flyktningene?

Det brukes tolk til å informere de som bosettes om alt fra økonomi og norskopplæring til
helsetjenester og barnehage. Tidligere hadde man fellessamlinger for alle i program, og dette starter
opp igjen i starten av april. Dette har ikke blitt gjennomført på ei stund på grunn av mangel på gode
lokaler med plass til mange. Nå er det planlagt temadag på fredager kl. 13.15 for introdeltakere. Det
gis også informasjon fra andre i kommunen, for eksempel helsestasjonen. Og på norskopplæring har
de fagplaner som tar opp temaer innenfor økonomi, helse, aktivitet, kosthold, demokrati og
samfunn.
Det stilles også krav til at folk må innhente informasjon selv. Når det gjelder økonomi, så får de som
bosettes informasjon om hvilke utgifter som må dekkes, og hva som må betales selv i en samtale
med tolk. Det brukes kontantkort som gjør det mulig å styre utbetalingene til den enkelte. Det kan
for eksempel være aktuelt å fordele introduksjonsstønaden på flere utbetalinger for å unngå
overforbruk, slik at utgifter som det forventes at den enkelte skal betale blir betalt.
NAV må kobles på dersom de har behov for sosialhjelp, foreldrepenger, eller andre ytelser.
Integrering og mangfold hjelper ikke flyktningene til å fylle ut alle skjema, men de henvises til
saksbehandler i NAV som skal bistå, og det er dialog mellom programrådgiver og veileder i NAV.
Programrådgiverne skal gi informasjon om program, gi økonomisk veiledning, og har alminnelig
veiledningsplikt etter forvaltningsloven.
Det som kom fra forrige møte med en elev fra Møllegata voksenopplæring var erfaringer om at det
gis forskjellig informasjon. Tannlege bla blant annet nevnt som en utfordring og rådet ønsket
informasjon om dette. Per i dag er slik at Integrering og mangfold betaler første time til tannlegen,
deretter må man betale selv. Eventuelt søke om å få dekt store regninger gjennom NAV.
Retningslinjene for etableringsstønad ble gjennomgått av Anne Grete. Dette skal dekke utgifter før
flyktninger starter opp i introduksjonsprogram. Integrering og mangfold kunne ikke hjemle
utbetalingene i lov om sosiale tjenester, men bruker samme satser som i NAV. Det betales også for
én fritidsaktivitet til alle barn under 18 år.
Det ble en liten diskusjon rundt offentlige vedtak som kan være vanskelig å forstå, altså vedtak med
et byråkratisk språk og mange lovhenvisninger. Vedtak om etableringsstønad skal imidlertid være lett
å forstå.
3. Andre saker til orientering
Sak om helsebygg var oppe i formannskapet (16.03.17). Innstillingen fra rådmannen er at det
opprettes ei referansegruppe som skal belyse problemstillinger rundt organiseringen av plan- og

byggeprosessen. Deltakelse og uttalelser fra innvandrerrådet kan bli aktuelt. Rådet diskuterte litt
rundt temaet eldre, innvandrere, og helse- og omsorgstjenester.
Det arbeides fortsatt med å finne gode kandidater til innvandrerrådet. En kandidat er positiv til å
stille, men behov for flere for å erstatte to medlemmer og varamedlemmer.
Sekretær ble bedt om å invitere flere ledere i kommunen for å bli orientert om arbeid med språklige
minoriteter, for eksempel virksomhetsleder for barnehage eller skole.
Sekretær bes om å forberede en høringsuttalelse på skolestruktur til neste møte.
Ref. Rune Gjelvold

