Vedlegg.

Revidert handlingsplan for Bærum kommunes bosettings- og
integreringsarbeid for flyktninger, april 2019
Forklaring på forkortelser i tabellen:
FLYK: Flyktningkontoret
VOKS: Voksenopplæringssenteret
BTEM: Botiltak for enslige mindreårige
BAVE: Barnevernstjenesten

Implementert og/eller
videreføres

Pågående arbeid

Ikke gjennomført / ikke
lenger aktuelt

Bosetting av flyktninger
Mål: Effektivisere arbeidet i bosettingsfasen
Tiltak
Alle skal være etablert i bolig
innen 4 uker etter anmodning
om bosetting

Status
Resultat 2018: 1,2 mnd. – de fleste innen 4
uker, noen få forsinkelser pga. boligtilgang.
Overføringsflyktninger er ikke tatt med i
statistikken, de bosettes den dagen de
ankommer Norge.

Andel flyktninger som finner
bolig selv skal øke med 10%

Ved å bruke konseptet «avtalt selvbosetting» Videreføres ved
har flyktninger kunne utnytte sin egen tid,
behov
ressurser og kontaktnett til å finne et
leieforhold. Endelig kontrakt inngås etter at
boligen er gjennomgått og godkjent av
kommunen. Erfaring gjennom dette
arbeidet viser at det må settes av ressurser
til oppfølging av leietaker og utleier i de
private leieforhold. Samtidig reduseres
kommunens investeringsbehov hva gjelder
fremskaffing av boliger.

Etablere gode
samhandlingsrutiner internt i
kommunen ved avtalt
selvbosetting
Måltallet for ledighet i
kommunale velferdsboliger er
fra 2019 satt til 4%
God utnyttelse av boligsosiale
virkemidler, satsning på

Mye er implementert og forbedret,
samhandling inngår i alt kontinuerlig
forbedringsarbeid
Det rapporteres kvartalsvis til
Formannskapet på ledighet i alle kommunale
boliger
Øker rammen for startlån i avtale med
Husbanken.
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stabile oppvekstvilkår for
barnefamilier

Arbeid og språk – integreringsarbeid og introduksjonsprogram
Mål: Skape større sammenheng mellom språkopplæring og arbeidstrening, øke deltakelse i
arbeidslivet, selvhjulpenhet og mestring.
Tiltak
Prøve ut modellen «I arbeid fra
dag en» for et definert antall
flyktninger
Opprette 200 språk- og
arbeidspraksisplasser
Kontinuerlig opptak i
introduksjonsprogrammet

Opprette «introduksjonsklasse»

Koordinere kartleggingen av
språk og realkompetanse
mellom alle instanser og
utarbeide opplæringsløp
Sørge for skoleplass
umiddelbart når det kommer
melding om nyankomne
flyktninger
Innføre obligatorisk
oppstartsamtale

Koordinere skolens digitale
fraværsregistrering, også EMF.

Status
Per desember 2018 var det 22 kandidater
på tiltaket – 11 av disse er allerede i lønnet
arbeid.
Målet er nådd, men i dag er behovet for
kommunale språkpraksisplasser langt
mindre, grunnet færre bosettinger.
FLYK tilbyr introduksjonsprogram så snart
deltaker er klar og kan begynne med
norskopplæring eller andre tiltak.
Omforent mål om at flyktningene må
aktiviseres snarest mulig.
Ikke aktuelt grunnet mottak av færre
flyktninger, blir for kostnadsdrivende med
lavere bosetting.
Kartlegging initieres av FLYK og skjer i tett
samarbeid med FLYK og VOKS. Kontinuerlig
utviklingsarbeid for å gjøre arbeidet bedre.

Utgår

VOKS tilbyr skoleplass straks det er
gjennomført en kartleggingssamtale. Dette
skjer gjerne før vedtak om introprogram.
Det gjennomføres kartleggingssamtaler
med alle flyktninger og FLYK inviterer med
NAV for å lage den første individuelle
planen.
Det er utviklet et system med deling av
informasjon for ungdommer under 18 år.
Når eleven er over 18 år må vedkommende
gi samtykke til informasjonsdeling.

Bidra med 20
språkpraksisplasser i skole

Skole er positive til å bidra med
språkpraksisplasser og leverer iht. behov.

Implementert og
har videre fokus

"Innsats for andre" på flere
skoler

Ungdomsskolene tilbyr valgfaget, men det
er ikke tilstrekkelig tilfang av
minoritetsspråklige elever til at tilbudet
kan utvides. Tilbudet blir da rettet mot
andre grupper i samfunnet.
9 ungdomsskoler har valgfaget i
inneværende skoleår.

Bredding utgår
som eget
innsatsområde
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Sikre barnehageplasser for igjen
å sikre tidlig oppstart i
introduksjonsprogram for
foreldre.
Opprette en arbeids- og
aktivitetspool, i et
trepartssamarbeid mellom NAV,
kommune og næringsliv

Tiltaket vurderes igangsatt av rådmannen,
ref. sak 19/59627.

Utvikle et system som sikrer at
man kan følge opp hvordan det
går med flyktningene etter 5 år.

SSB har oversikt over dette materialet,
også ned på kommunenivå. Statistikkene
benyttes til forbedringsarbeid i Bærum
kommune.

Systematisk oppfølging over
lengre tid for de som står lengst
unna arbeidslivet – blant annet
med innsats fra NAV

NAV har innført systematisk oppfølging på
individnivå. NAV og FLYK sikrer at NAV
kommer tidlig inn i prosessen når
individuell plan skal skrives og evalueres.

Sette opp et måltall for antall
praksisplasser i private bedrifter
i Bærum

Det er ikke hensiktsmessig for hverken NAV Utgår
eller VOKS å sette opp måltall som skiller
mellom kommunale og private
praksisplasser. Det er brukerens behov for
språkopplæring og bransje som er førende.
Tilgang på praksisplasser oppleves som
god.
Tiltaket er innført.

Innføring av ICDP som
obligatorisk del av
introprogrammet for foreldre

Globale Bærum, NAV, VOKS og FLYK har
utviklet et godt samarbeid som sikrer
individuelle løp. Er en dynamisk prosess og
ikke en statisk pool.

(Internasjonal Child Devolopment
Program. Foregår som foreldreveiledning i gruppe)

Utvikling av innholdet i
introduksjonsprogrammet og
styrking av arbeidsrettede tiltak

Styrke kvalifiseringsprogrammet
for kvinner

Bærum kommune har stor bredde av
arbeidsrettede tiltak for flyktningene. Det
søkes om utviklingsmidler fra både IMDi og
Kompetanse Norge for å videreutvikle
tilbudene.
Både NAV, FLYK og VOKS har fokus på
barnehageplass for å sikre at begge
foreldre kan delta på norskopplæring. Det
er innført tilbud om norskundervisning og
oppfølging i barselperioden. Det er også
utviklet et eget kurs med fokus på arbeid,
der særlig kvinner med liten
skoleutdanning tilbys plass. Gjensidig og
godt samarbeid mellom VOKS, FLYK, ARAK
og NAV. Har også fått tildelt kommunale
utviklingsmidler fra IMDi.
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Frivillighet
Mål: Rådmannen vil iverksette en rekke tiltak for å bidra til at frivilligheten kan bidra i bosettings- og
integreringsarbeid et
Tiltak
Etablere flyktningguider til alle
flyktninger og vennefamilier i
nærmiljøet. Antall defineres.

Status
Per april 2019 er det 64
flyktningguider, av disse er det 7
familier som er koblet med hverandre.
Rundt 30 flyktninger venter på å få en
guide. Mange enslige mindreårige har
god kontakt med vennefamilier, de
inviteres til høytider og aktiviteter. På
det meste hadde 32 av flyktningene
egne vennefamilier, tallet er noe lavere
i år.

Tilby flyktningkompis til
mindreårige, antall defineres.

Oppsummere erfaringer og vurdere
omfang av videreføring.

Møte med Røde Kors Akershus

Det er jevnlige møter mellom Røde
kors og frivillighetsskoordinator
og/eller tjenestene, dette er
hovedsakelig begrenset til den lokale
Røde kors.
Mange familier hjelper hverandre, men
tilbudet er ikke satt i system.
Ulike initiativer som selvhjelpsgrupper,
utprøving av flyktning-hjelper-flyktning
i NYBY-app. med mer er testet uten å
finne et bærekraftig konsept. Det ses
på nye løsninger sammen med
FLYK/VOKS, da gjennom
heldagstilbudet til flyktningene.
Ungdommene har blitt invitert til Røde
kors for leksehjelp, men de trenger
mer ro enn det som tilbys hos Røde
kors. Tilbudet gis nå på grunnskolen for
voksne og i boligene.
Voksenopplæringssenteret har forsøkt
«jobbsmak», der hele klasser har
besøkt arbeidsplasser. Det oppleves
som noe krevende for arbeidsgivere og
anbefales ikke videreført.
3 flyktninger har blitt koblet med
personer i Rotary over en periode på 2
år. Det skal lages et erfaringsnotat for
hvordan drive dette arbeidet, med håp
om at flere Rotaryklubber kan
igangsette et slikt tiltak.

Innføre «Flyktninger hjelper
flyktninger» som en del av
introduksjonsprogrammet.

Legge til rette for leksehjelp for
voksne i grunnskoleopplæringen

Koble på arbeidsgiver (både privat
og offentlig). Kunne tilby
jobbdager/besøksdager i flere
bedrifter – antall defineres.
Opprette yrkesguider, bistå inne i
ett yrke og veilede deltaker – antall
defineres.
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Utgår

Etablere nye former for
frivillighetssentraler/møteplasser
videreutvikles og opprettes

Samle kommunens
tilskuddsforvaltning, og lyse ut
midler rettet mot samskaping i
flyktningarbeidet.

Inngå mer samarbeid med frivillige
organisasjoner og spesielt
innvandrerorganisasjoner
Møte med nettverk for humanitære
og sosiale organisasjoner

Øke kompetanse og iverksette
opplæringstiltak mot samskaping.
Samtidig arbeide med holdnings- og
kulturendring ute i tjenestene og
tydeliggjøre lederansvar.
Sikre en bedre organisering av
fritiden til barn og unge flyktninger.

Det er igangsatt samarbeid med
nyetablert innvandrerråd, dette
arbeidet kan videreutvikles. De kan
være gode drivere for dette arbeidet
fremover. Det er også etablert
frivillighetssentral på Rykkinn og
Fornebu. Disse spiller en viktig rolle i
nærmiljøet.
Midlene på velferdsområdet er samlet
i en felles pott med felles søknadsfrist.
Dog er IMDi midler økt betydelig og
helse og velferdsmidlene trenger
derfor ikke å rettes særskilt mot
flyktningarbeidet
Dette er i god flyt.

Utgår

Et slikt arbeid ble igangsatt i
forbindelse med aktiviteter for det
midlertidige asylmottaket på Lysaker.
Det er i ettertid ikke videreført, men
det anbefales å skape et gjensidig og
varig samarbeid. Det er behov for en
spissing av eventuell problemstilling.
Kontinuerlig arbeid.

Det anbefales at det jobbes for å
opprette naturlige møteplasser der
ungdom med ulik bakgrunn kan møtes
og bli venner på egenhånd. De enslige
mindreårige i aldersgruppen 18+ er
hovedsakelig opptatt av å få en
ekstrajobb ved siden av skole. For øvrig
har Bærum kommune en rekke ulike
tilbud for å øke deltakelsen i
fritidsaktiviteter.

Helse, enslige mindreårige flyktninger og barn av flyktninger
Overordnet målsetting: At den enkelte mindreårige flyktninger skal bli en integrert, trygg og
selvstendig voksen i Bærum.
Et av tiltakene i handlingsplan for utvikling og omstilling av Bærum kommunes bosettings- og
integreringsarbeid for flyktninger var å gjennomgå tilbudet til enslige mindreårige og barn av
flyktninger. Dette er blitt gjennomført i 2018 – ref. sak 104/18 i Kommunestyret (24.09.2018).
Sentrale punkter i gjennomgangen er tatt inn i tabellen nedenfor.
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Tiltak
Gjennomgang av tjenester for
enslige mindreårige flyktninger

Rolleavklaring, ansvar- og
oppgavefordeling mellom
Botiltak enslige mindreårige
(BTEM) og barnevern (BV) særlig mht. sårbare overganger
Ansvarsavklaring ift. skole og
selvstendiggjøring for beboere i
hybelfellesskap

Status
Gjennomgangsarbeid med medvirkning fra
brukere og ansatte er blitt gjennomført i
2018. Oppfølging av funn og anbefalinger er
tatt inn i handlingsplanen.
Arbeidet pågår

BTEM jobber med oppfølgingsrutiner og har
opprettet et oppfølgingsteam for unge som
flytter til egen bolig.

Sikre at arbeidet med EM er en
mer integrert del av det
helhetlige arbeidet rundt barn
og unge i kommunen
Bedre utrednings- og
behandlingsløp på tvers av 1.
og 2. linje tjenesten
(kommunehelsetjeneste og
spesialisthelsetjeneste)

Det er iverksatt tverrfaglige grupper som
jobber med ulike problemstillinger.

Jobbe for lettere henvisning til
spesialisthelsetjeneste (BUP)

Ikke påbegynt – ses i sammenheng med pkt
over

Styrke skolen som inkluderende
og integrerende arena, også
innføringsklassen
Helhetlig og tverrfaglig
kartlegging av ungdommens
ressurser og behov før
bosetting (grunnlag for valg av
botiltak, skole, helse og fritid)
Oppdatere
kvalitetsdokumenter for alle
boenheter
(funksjonsbeskrivelser, roller,
ansvar og oppgaver)
Utarbeide og implementere en
felles faglig plattform i alle
boliger
Sikre bedre dynamikk mellom
tiltaksplan og kvartalsrapport
samt kvalitetssikre at planlagte
møter etterleves
Sikre fortsatt tilbud om
helsesøster/sykepleier på
grunnskolen for voksne

Dette handler primært om videregående
skole.

Ikke avklart, men det foreligger plan for
videre fremdrift.

Arbeidet er igangsatt ved BTEM i samarbeid
med Barnevernet.

Det er i mars 19 ansatt ny tjenesteleder ved
Botiltak for enslige mindreårige. Dette
området er prioriteringsområdene

Igangsatt våren 2019

Nye samarbeidsrutiner mellom BTEM og
Barnevernet er igangsatt.

Det er ikke øremerkede midler til dette
tiltaket, men både Helsetjenester barn og
unge og Voksenopplæringssenteret ønsker
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I oppstart

Følges opp

Følge opp skolefaglig utvikling
og de unges ulike behov

Koordinere skolens digitale
fraværsregistrering, også EM.

å videreføre tilbudet gjennom egne midler,
hvis økonomisk gjennomførbart.
Det er utarbeidet et godt samarbeid
mellom BTEM og grunnskolen for voksne,
særlig knyttet til oppfølging av fravær og
skolefaglig utvikling. For elever over 18 år
kan det være utfordrende å få samtykke fra
eleven til deling av informasjon.
Grunnet GDPr-regelverk er det ikke
anledning til å dele informasjon uten
samtykke. Der samtykke er innhentet tilbys
ukentlig informasjon, dog hentet inn
manuelt.
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