Behandling i Kommunestyret - 20.09.2016:
Rådmannen framla tillegg til kunnskapsgrunnlaget vedr. Integrering flyktninger:
Gildeskål kommune har i perioden juni 2010 - 01.09.16 bosatt 104 flyktninger fra Somalia,
Eritrea, Etiopia, Myanmar, Sudan, Yemen og Syria. De er bosatt via mottak i Norge, direkte
fra leir i utlandet eller familiegjenforening. Av disse 104 personene er det 21 familier (72
voksne og 32 barn) og 19 enslige. Familiene bor i leiligheter og de fleste enslige i
bofellesskap. Alle er bosatt på Inndyr. Ni har flyttet til andre kommuner.
De fleste enslige bor i bofelleskap i store eneboliger. De har egne soverom og må dele stue,
kjøkken og bad. Vår erfaring på området er at bofellesskap ikke er en god bosituasjon for
mange og skaper utfordringer. Ved å bygge mindre boenheter får vi frigjort eneboligene til
større familier.
Nyankomne flyktninger er pliktig til å begynne i introduksjonsprogram for å lære norsk og
samfunnsfag. Det er obligatorisk opplæring på 550 timer norsk og 50 timer samfunnsfag.
Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Det skal fremme
en rask overgang til arbeid eller videregående skole. Flyktningene har en rett til å være i
programmet i to år, og kan søke om et tredje år dersom det er behov for det. Vi får tilskudd
fra staten som skal dekke introduksjonsstønad til flyktningene mens de er i
introduksjonsprogrammet. Stønaden skal gå til å dekke boutgifter og utgifter til livsopphold.
For å sikre integrering og etablering av kommunens flyktninger er det viktig at de blir
kvalifisert til jobb eller videregående skole. Vår erfaring er at flere av de som har begynt på
videregående skole har for dårlige norskkunnskaper til tross for at de har vært ute i
språkpraksis. Dette medfører at de må ha ekstra norskundervisning. På bakgrunn av dette
har de som har som mål å begynne på videregående skole fått flere norsktimer. De som ikke
har forutsetninger om å gå videregående skole får tilbud om språkpraksis eller
arbeidspraksis. Vår erfaring er at næringslivet er velvillig til å stille praksisplasser disponible
og tar svært godt i mot dem.
Av de voksne som er bosatt er det er syv personer som ikke er i noen form for tiltak eller har
jobb. Noen flyktninger har jobb i Gildeskål kommune, de øvrige jobber i andre bedrifter i
kommunen. Pr. i dag er ni flyktninger i videregående skole. Én person har tatt fagbrev, og
flere følger et løp for å ta fagbrev.
Det viser seg at de fleste som blir bosatt i Gildeskål ønsker å bli boende i kommunen.
Kvalifisering til de yrkesgruppene vi har behov for i kommunen vil være viktig for at
flyktningene skal bli kvalifisert til jobb og bli selvforsørgende. Det er få tilbud om
videregående skole i Gildeskål, og mange søker seg til yrkesrettede linjer i Glomfjord og
Bodø. Mange som skal gå videregående skole er etablert med familie på Inndyr. For at disse
skal kunne pendle til Glomfjord, er det ordnet med transport slik at de kommer seg dit.
Integreringen av flyktninger på Inndyr har veldig gått bra. Alle har blitt godt tatt i mot, og
inkludert i lag og foreninger.
Det jobbes godt på feltet, noe som har gjort at IMDI anbefaler andre kommuner å ta kontakt
med Gildeskål kommune når de skal starte opp med bosetting av flyktninger.
Ordfører Petter Jørgen Pedersen, Ap, fremmet følgende forslag til tillegg:
Tillegget vedr. integrering flyktninger innarbeides i kunnskapsgrunnlaget.
Formannskapets innstilling med tillegg fra P.J. Pedersen ble enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak:

Kunnskapsgrunnlag for Gildeskål kommune 2016 tas til orientering.
Tillegget vedr. integrering flyktninger innarbeides i kunnskapsgrunnlaget:
Gildeskål kommune har i perioden juni 2010 - 01.09.16 bosatt 104 flyktninger fra Somalia,
Eritrea, Etiopia, Myanmar, Sudan, Yemen og Syria. De er bosatt via mottak i Norge, direkte
fra leir i utlandet eller familiegjenforening. Av disse 104 personene er det 21 familier (72
voksne og 32 barn) og 19 enslige. Familiene bor i leiligheter og de fleste enslige i
bofellesskap. Alle er bosatt på Inndyr. Ni har flyttet til andre kommuner.
De fleste enslige bor i bofelleskap i store eneboliger. De har egne soverom og må dele stue,
kjøkken og bad. Vår erfaring på området er at bofellesskap ikke er en god bosituasjon for
mange og skaper utfordringer. Ved å bygge mindre boenheter får vi frigjort eneboligene til
større familier.
Nyankomne flyktninger er pliktig til å begynne i introduksjonsprogram for å lære norsk og
samfunnsfag. Det er obligatorisk opplæring på 550 timer norsk og 50 timer samfunnsfag.
Formålet med introduksjonsprogrammet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. Det skal fremme
en rask overgang til arbeid eller videregående skole. Flyktningene har en rett til å være i
programmet i to år, og kan søke om et tredje år dersom det er behov for det. Vi får tilskudd
fra staten som skal dekke introduksjonsstønad til flyktningene mens de er i
introduksjonsprogrammet. Stønaden skal gå til å dekke boutgifter og utgifter til livsopphold.
For å sikre integrering og etablering av kommunens flyktninger er det viktig at de blir
kvalifisert til jobb eller videregående skole. Vår erfaring er at flere av de som har begynt på
videregående skole har for dårlige norskkunnskaper til tross for at de har vært ute i
språkpraksis. Dette medfører at de må ha ekstra norskundervisning. På bakgrunn av dette
har de som har som mål å begynne på videregående skole fått flere norsktimer. De som ikke
har forutsetninger om å gå videregående skole får tilbud om språkpraksis eller
arbeidspraksis. Vår erfaring er at næringslivet er velvillig til å stille praksisplasser disponible
og tar svært godt i mot dem.
Av de voksne som er bosatt er det er syv personer som ikke er i noen form for tiltak eller har
jobb. Noen flyktninger har jobb i Gildeskål kommune, de øvrige jobber i andre bedrifter i
kommunen. Pr. i dag er ni flyktninger i videregående skole. Én person har tatt fagbrev, og
flere følger et løp for å ta fagbrev.
Det viser seg at de fleste som blir bosatt i Gildeskål ønsker å bli boende i kommunen.
Kvalifisering til de yrkesgruppene vi har behov for i kommunen vil være viktig for at
flyktningene skal bli kvalifisert til jobb og bli selvforsørgende. Det er få tilbud om
videregående skole i Gildeskål, og mange søker seg til yrkesrettede linjer i Glomfjord og
Bodø. Mange som skal gå videregående skole er etablert med familie på Inndyr. For at disse
skal kunne pendle til Glomfjord, er det ordnet med transport slik at de kommer seg dit.
Integreringen av flyktninger på Inndyr har veldig gått bra. Alle har blitt godt tatt i mot, og
inkludert i lag og foreninger.
Det jobbes godt på feltet, noe som har gjort at IMDI anbefaler andre kommuner å ta kontakt
med Gildeskål kommune når de skal starte opp med bosetting av flyktninger.

