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PLAN FOR BOSETTING OG INTEGRERING AV FLYKTNINGER  

 

 

Rådmannens innstilling: 

::: Sett inn innstillingen under denne linja � 

1. Kommunestyret vedtar planen for bosetting og integrering av flyktninger. 

 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja � 

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja � 

Saksutredning: 

Det vises til vedtak i kommunestyret 22.04 2015 der det ble vedtatt at det skulle lages en plan 

for bosetting og integrering av flyktninger. Arbeidet med planen har vært tverrfaglig og har 

hatt en bred sammensetning bestående av øverste administrative ledelse, enhetsledere og 

andre ressurspersoner som vil kunne bli involvert i bosetting av flyktninger. I utarbeidelsen 

av planen er det lagt vekt på Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 

nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) og Lov om sosiale tjenester. I utarbeidelsen har 

vi også rådført oss med IMDi og kommuner som har erfaring med bosetting av flyktninger. 

Planen er ment brukt i situasjoner der kommunen og IMDi har gjort en gjensidig avtale om 

bosetting. Den vil derfor gjelde i de situasjonene som gjelder flyktninger som er innvilget 

asyl (utlendingsloven §28) eller opphold på humanitært grunnlag (Utlendingsloven § 38) og 

er bosatt i Karlsøy kommune. Planen er et overordnet arbeidsdokument for 

flyktningetjenesten i kommunen. Den skal være med på å avklare roller og oppgaver, og den 

skal også være retningsgivende i det daglige arbeidet med bosetting og integrering. 

 

Formål med planen 

Introduksjonslovens § 1 sier «Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres 

mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.» 

Kommunene har en plikt til å sørge for introduksjonsordning og opplæring i norsk og 

samfunnsfag til flyktninger som har et grunnleggende behov for kvalifisering. 

Introduksjonsloven regulerer blant annet hvem kommunen skal tilby introduksjonsprogram 

eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap, når introduksjonsprogrammet eller 

opplæringen skal starte opp, hva innholdet skal være og hvor lenge en deltaker har rett til å 

delta.  

 

Planen gir overordnede retningslinjer om hvordan kommunen i praksis kan imøtekomme de 

forpliktelsene kommunen har, og den skal være et verktøy som gjør at kommunen skal jobbe 

som en enhet. Planen skal være et hjelpemiddel som skal imøtekomme prinsippet om at i 



kommunens forvaltning og utøvelse av offentlige tjenester så gjelder det forvaltningsrettslige 

hovedprinsippet om at like tilfeller skal behandles likt.  Planen skal også regulere hvilke 

rettigheter og plikter som er forankret i loven og i kommunen og som gjelder deltakerne som 

omfattes av planen har. 

 

Målet må være at kommunen skal bli en stabil mottakskommune som gjør at de som kommer 

blir ivaretatt på en verdig måte. Planen skal være med på å gi føringer som gjør at vi kan 

lykkes med mottak og integrering, og som kan gi bolyst og engasjement i lokalsamfunnet. 

 

 

 

Bakgrunn: 

 

 

Vurdering: 

 

 

Vedlegg: 

 

Plan for bosetting og integrering av flyktninger 

... Sett inn saksutredningen over denne linja � 

 

 

 

 

 


