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Status flyktninger etter endt introduksjonsprogram
Denne meldingen har til hensikt å svare opp HSO-utvalgets bestilling av 5. september 2018;
«Hvordan går det med flyktningene i Lier etter at introduksjonsprogrammet er over?».
Utvikling i antall flyktninger
Mange europeiske land har i 2015 og 2016 opplevd en økt asyltilstrømning. Lier kommune
har de senere år som direkte følge av flyktningkrisen, valgt å imøtekomme Integrering- og
mangfoldsdirektoratet sine forespørsler om å bosette flere flyktninger enn tidligere år.
Kjennetegn ved flyktningene
Flere av flyktningene som bosettes i Lier kommune har sammensatte utfordringer og svake
grunnleggende ferdigheter. Dette omfatter språk, arbeidslivskunnskap, økonomiforståelse og
digitale ferdigheter. Mange sliter i ulik grad med helseproblemer.
En enkel kartlegging av årene 2015 – 2017, basert på tall fra Flyktningetjenesten viser at 43
flyktninger avsluttet introduksjonsprogrammet. Av disse flyttet 4 til andre kommuner. Av 39
flyktninger som fortsatt bodde i kommunen ved avslutning program, mottok 34 flyktninger
økonomisk sosialhjelp. Utbetalingen av økonomisk sosialhjelp beløper seg på i underkant av
13 millioner kroner fra bosetting til dags dato.
I alt 25 personer har vært i 63 statlige tiltak ved NAV. Det foreligger ikke kommunale
alternative tiltak.
Flyktninggruppen som avsluttet introduksjonsprogrammet i løpet av perioden 2015 – 2017
har i alt 60 barn under 18 år.
Et estimat for inneværende år tilsier en forventet overgang på 21 flyktninger fra
Flyktningetjenesten til NAV Lier. I alt avslutter sannsynligvis 39 flyktninger programmet. Én
deltaker er allerede i jobb. De resterende 17 deltakerne velger utdanningsløp i form av
grunnskole eller videregående skole.
I løpet av 2017 utgjorde 11 % av sosialhjelpsmottakerne i Lier gruppen «flyktning».
Opprinnelsesland er i hovedsak Somalia, Afghanistan, Syria, Iran og Eritrea.

Samarbeid mellom kommunale virksomheter
Flyktninger har rett og plikt til deltakelse i 2-årig introduksjonsordning. Målet for
programmet er arbeid eller utdanning. Dersom flyktningen etter 2 år i introduksjonsprogram
ikke er selvforsørget ved arbeidsinntekt, står man ovenfor en overgang av oppfølgingen til
NAV. En kan derfor tenke seg at antallet flyktninger som overføres til oppfølging hos NAV
Lier kan si noe om hvorvidt en lykkes med bistand og innsats for integrering de 2 første årene
etter bosetting.
Når en kjenner utfordringsbildet til mange flyktninger bosatt i kommunen i lys av
arbeidslivets forventninger og krav, er muligens 2 år i program for kort tid for mange hva
gjelder å bli selvforsørget ved arbeidsinntekt. Ved NAV Lier, som ved mange andre NAV
kontor, er flyktninger en brukergruppe som krever et betydelig innsatsbehov for å komme i
arbeid.
For å oppnå korte stønadsløp, med raskest mulig overgang til arbeid og selvforsørgelse, er det
viktig at det avklares tidlig hvilket bistandsbehov den enkelte har. Tidlig innsats med tett
individuell oppfølging og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å lykkes med å få
flyktningene tidligst mulig i arbeid og aktivitet. Det er derfor igangsatt et tverrfaglig
samarbeid virksomhetene imellom for å etablere et omforent utfordringsbilde med felles mål
og tiltak.
Hvordan går det med flyktningene etter 2 år i introduksjonsprogrammet
Mange flyktninger er etter 2 år i introduksjonsprogram ikke selvforsørget med arbeidsinntekt.
Mange flyktninger er økonomisk avhengig av kommune og stat. Kommunens igangsatte
tverrfaglige samarbeid tar sikte på å definere mål og tiltak som i noen grad kan tenkes å øke
evne og mulighet til tidligere selvforsørgelse.
Imidlertid foreligger det flere faktorer det kan synes viktig å belyse for å svare fullstendig på
hvordan det går med flyktningene etter introduksjonsprogram. Dette krever en dypere analyse
av tallmaterialet kommunen har, en kartlegging av forhold i kommunens omgivelser, og en
systematisk gjennomgang av flyktningenes egenopplevelse av integrering og inkludering i
Lier kommune.

