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Status denne uke – nasjonale tall



24. Februar 2022

• Russlands invasjon av Ukraina startet tidlig 

om morgenen 24.2. 

• Det russiske angrepet er det mest 

omfattende i Europa siden andre 

verdenskrig

• Krigen var et faktum!



Mobilisering på alle fronter, også i Bærum

Politikk

Administrasjon

Innbyggere og frivilligheten

Media



Koordinerende gruppe med undergrupper

Bosetting / bolig

Oppvekst 

Voksenopplæring

Frivillighet

Helse

NAV

Kommunikasjon

Beslutninger og drift skal skje i linjen



Flyktningkontoret

Solid kompetanse

Må ha fokus på alle flyktninggrupper 

Omorganisering av oppgaver

Rekruttering 

Stort informasjonsbehov for ukrainere, 

innbyggere, media og andre

Opprettelse av eget informasjonssted for 

ukrainere – overført til Flyktningkontoret



Endringer i 
Integreringsloven

Bakgrunn i Utlendingsloven: kollektiv 

beskyttelse og kollektiv vurdering

Tilpasse Integreringsloven til kollektive vedtak

Diverse unntak for ukrainere

Forskjellsbehandling

Gode grunner

Spesielle omstendigheter

Andre rettigheter



Hvordan er situasjonen 
den  28.9.22?



Bosettingstall uke 38
Flyktningkontoret

Alle nasjonaliteter: 168

Fra Ukrainia: 124

Øvrige nasjonaliteter: Kongo, 
Eritrea, Sør-Sudan, Tyrkia, 
Colombia m.fl.

AMOT: 36

Antall barn under 16: 50



Bosetting i Bærum

Prioriteringsrekkefølge

Private utleiere

Kalk eiendom

Kommunale leiligheter

Institusjonsbygg

Bosettingsmønster

Kvalitet

Anmodning for 2023



Voksenopplæringssenteret

47 ukrainske deltakere

Samtlige har universitets-, høyskole eller 

fagutdanning

7 har adekvate engelskkunnskaper

Sterkt ønske om Introprogram og å lære norsk 

Utfordringer hos Viken fylkeskommune med 

inntak for unge – gledelig nyhet denne uke!



Oppvekst
Solid kunnskap og gode rutiner

Umiddelbar oppstart

Velkomstklasser med både norsk-
og ukrainsktalende lærere

Antall ukrainske elever: 41

PPT og skolehelsetjeneste

Fritidstilbud

Ordinært inntak til barnehage –
15 ledige plasser er reservert



Helse

Gjennomfører 
helseundersøkelser iht krav

Gjennomfører vaksinasjon og 
TUB-screening

Opprettelse av psykisk helseteam 
for flyktninger

Jobbet godt med å sikre flyten og 
samarbeid mellom ulike 
instanser/tjenester



Frivillighet i 
Bærums-samfunnet



Bærum er rustet…….

Ett Bærum

God koordinering mellom

tjenester, frivillighet og innbyggere

Kan vise til gode resultater over 

mange år

Vi tenker langsiktig rundt bosetting

Ønsker for fremtiden: et felles håp

om fred!!!



Takk for oppmerksomheten!

Kommunalsjef NAV, Arbeid og inkludering


