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1. Innledning 
 
Øyer kommune har bosatt flyktninger i kommunen i ca 30 år og har nå et bosettingsvedtak 
på inntil 45 personer i perioden 2014 – 2016, jfr. K-sak 68/13. Slik flyktningsituasjonen er i 
verden, må det forventes at kommunen blir anmodet om å bosette flyktninger i årene fram-
over.  KS har inngått avtale med regjeringen om samarbeid for å dekke det årlige bosettings-
behovet. Integrering og inkludering av de som bosettes er sentralt for å lykkes i bosettings-
arbeidet.  Flyktninger som er aktive deltakere i lokalsamfunnet og medvirker, er et mål på 
hvordan integrerings- og inkluderingsarbeidet lykkes.  
 
I møte i kommunestyret den 19.6.2014, sak 50/14, ble det fattet følgende vedtak:  
«Kommunestyret ber Fordelingsutvalget ta opp saken: «Integrering av flyktninger. Formulere 
et nytt mandat og fordele det til en komite. Kommunen utarbeider en integrerings- og 
inkluderingsplan.» 
  
Fordelingsutvalget behandlet saken i møte den 20.08.2014, sak10/14, og det ble fattet flg. 
vedtak:” Komite 2 gis i oppdrag å utarbeide en plan for integrering og inkludering av bosatte 
flyktninger.  Saken fordeles til komite 2” 
I møte i komite 2 den 15.9.2014, ble Magna Hølland Skogli valgt til saksordfører. 
 
Oppdraget fra fordelingsutvalget omhandler “bosatte flyktninger”. Flyktning som begrep 
omfatter overføringsflyktninger og personer som har fått asyl/beskyttelse i Norge. I Norge 
gis begge disse gruppene flyktningstatus med de rettigheter som følger med det. I SSB 
statistikk brukes begrepet “personer med flyktningebakgrunn” om personer bosatt i Norge 
som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner, inkludert familetilknyttede flyktninger. I 
det foreliggende plandokumentet, er det tatt utgangspunkt i gruppen bosatte med 
flyktningebakgrunn i kommunen og fakta og beskrivelser omhandler i all hovedsak denne 
gruppen. Tiltak i handlingsprogrammet vil imidlertid omfatte langt flere enn 
flyktninggruppen, dvs. både innvandrere og Øyers innbyggere generelt. 
 
Framtidige utfordringer innenfor integrerings- og inkluderingsarbeidet tilsier at det er viktig 
med en strategisk plan som angir retning og prioriteringer for arbeidet. Et sentralt mål i 
kommuneplanens samfunnsdel, 2014 -2025, er at alle skal oppleve lokalsamfunnet som 
inkluderende og mangfoldig uten sosiale forskjeller. Utfordringen blir å sikre en videre 
utvikling som gir et stabilt og trygt lokalsamfunn hvor alle føler seg verdsatt , bidrar og føler  
ansvar for  felleskapet. Det gir den beste garantien for stabilitet og trygghet. Dette krever 
tilrettelegging for kvalifisering, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse for  bosatte 
flyktninger og  gjensidig kunnskap og forståelse mellom minoritets – og majoritets-
befolkning.  Øyer kommune trenger flere innbyggere og de bosatte flyktningene er en 
ressurs som kan bidra med sin kompetanse på områder hvor det i årene fremover er behov 
for arbeidskraft.  Kommuneplanens samfunnsdel har flere sentrale mål og strategier som 
omhandler integrering og det foreligger virksomhetsplaner og målkart hvor disse følges opp. 
En egen plan for integrering og inkludering av flyktninger vil imidlertid sikre en mer 
omfattende gjennomgang av status og utfordringer på området, en bedre forankring av mål 
og strategier for arbeidet med integrering og inkludering, og en prioritering av tiltak som bør 
gjennomføres for å realisere disse. 
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2. Om planen innhold og prioriteringer 
 
En plan for integrering og inkludering av flyktninger innebærer innsats og prioriteringer 
innenfor nesten alle deler av kommunens virksomhet.  
 
Det skal defineres og utformes politiske mål og strategier som angir retning,  og 
prioriteringer og tiltak for å nå målene må konkretiseres i budsjett og økonomiplan.  

 
Det er valgt å dele plandokumentet i to hoveddeler. 
 
Del 1: 

 Hovedmål og hovedutfordringer 

 Handlingsprogram 2015 -2019  
 
Første del av dokumentet beskriver mål, planer og strategier for perioden fram til 2025.   
Handlingsprogrammet er utarbeidet fram til 2019 og viser prioriterte tiltak i 
økonomiplanperioden.  
 
Del 2:  
Denne delen av dokumentet er en beskrivende tekst. Innholdet ligger til grunn for valg av 
satsingsområder  og prioriteringer i handlingsprogrammet (kap. 4)  
 
Del 2 omhandler følgende:  

 Integrering og inkludering – mål og strategier  

 Beskrivelse av status innenfor ulike sentrale områder som bl.a. omhandler  
       levekår og deltakelse,  fellesskap og tilhørighet. 

 
Komite 2 har som oppgave å definere mål og strategier som i utforming og innhold er egnet 
til politisk behandling og som er innenfor realistiske rammer for gjennomføring. Tiltak er 
avhengig av aktiv deltakelse og involvering fra ledere, ansatte og flyktningene selv. Det 
forutsettes derfor at tiltak i handlingsprogrammet gjennomgås rutinemessig og følges opp 
gjennom budsjett – og økonomiplanprosessen. 

 

2.1. Innstilling  

 
Komite 2 fremmer følgende innstilling:  

1. Kommunestyret vedtar Plan for integrering og inkludering av flyktninger for perioden 
2015 -2019 

2. Handlingsprogrammet  blir retningsgivende for prioriteringer i økonomiplan og 
budsjett i planperioden. 

3. Planens handlingsprogram oppdateres og rulleres årlig. 
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Del 1 

3. Hovedutfordringer, mål og strategier 
 

Visjon 
Øyer kommunes visjon framgår av kommuneplanens samfunnsdel, 2014 -2025, vedtatt av 
kommunestyret i møte 24.4.2014, sak 26/14. 
 

Lev i Øyer! 
 
Mål og strategier i Samfunnsplanen er bygget opp omkring seks temaområder:  

 Bygd og tettstedsutvikling,  

 Oppvekst, helse- og livskvalitet,  

 Verdiskapning og næringsutvikling  

 Kulturarv, miljø og energi.  

 Samferdsel og infrastruktur  

 Samfunnssikkerhet og beredskap  
 
Overordnede mål for integrerings- og inkluderingsplanen er forankret i mål og strategier 
innenfor disse temaområdene. Kommuneplanen viser retningen Øyer kommune skal gå fram 
mot 2025.  Barn og unge, folkehelse og universell utforming er gjennomgående tema for 
hele kommuneplanen. Begrunnelsen for at dette er valgt som gjennomgående tema, er en 
erkjennelse av følgende: Hvordan kommunen klarer å ivareta barn og unge, folkehelse-
perspektivet og universell utforming, vil være avgjørende for hva  slags lokalsamfunn vi vil få 
i Øyer.  Det er også disse gjennomgående temaene som må være i  fokus for integrering og 
inkludering  av flyktninger. Hvordan ivaretar Øyer kommune barn/unge i flyktninggruppa, 
hvordan ivaretar Øyer kommune folkehelseperspektivet og hvordan ivaretar Øyer kommune 
universell utforming og deri en ikke-diskriminerende holdning og praksis i møte med andre 
kulturer.  Det er her de store utfordringene ligger i integrerings- og inkluderingsarbeidet og 
tiltak må settes inn på disse områdene.  
Folkehelseloven er på mange måter «altomfattende»: Lovens formål er å fremme folkehelse 
og utjevne sosiale helseforskjeller. «Folkehelse» inkluderer også barn/unge og universell 
utforming. Loven bygger på fem prinsipper for folkehelsearbeidet: Utjevning, helse i alt vi 
gjør, bærekraftig utvikling, føre- var prinsippet og medvirkning. Folkehelse handler om leve-
kår og levevaner.  Faktorer som påvirker folkehelsen er sosiale levekår og sosialt nettverk, 
bomiljø, arbeidslivstilknytning og arbeidsmiljø, skole og utdanning, forhold i familie og fritid.  
Utfordringer og tiltak innenfor disse områdene  står sentralt i plandokumentet.  
 

3.1. Overordnet mål 
 

“Mangfold og felleskap i Øyer “ 
 

  



3.2.  Hovedmål og strategier i samfunnsplanen fram mot 2025 
 
 Temaområde i  

Samfunnsplanen 
 
Mål i samfunnsplanen  

 
Strategier for inkludering og integrering  

3.2.1.  
Bygd og 
tettestedsutvikling 

 

 6000 innbyggere innen 2025 
 

 Øyer har levende lokalsamfunn 
 

 

 Våre tettsteder er trivelige og aktive 

 

 Legge til rette for utvikling og aktivitet gjennom satsing på 
kultur og møteplasser 

 Stimulere frivillige lag og foreninger til å utvikle kultur og 
aktivitetstilbud 

 Utvikle sentrumsnære og attraktive boligområder  

 Stimulere til etablering av attraktive servicetilbud 
3.2.2  

Oppvekst, helse og 
livskvalitet 

 

 I Øyer kommune legges det vekt på 
sunne holdninger og tidlig innsats 
gjennom hele livsløpet  

 
 
 
 
 

 Innbyggerne i Øyer opplever sitt 
lokalsamfunnet  som inkluderende og 
mangfoldig uten sosiale forskjeller 

 
 
 

 Barn og unge opplever mestring, 
trygghet og trivsel i nærmiljø, skole, 
barnehage og fritid   

 

 Styrke foreldrefunksjoner gjennom å utvikle støttende 
arenaer og nettverk  

 Sikre gode overganger gjennom livsløpet  

 Legge til rette for fysisk aktivitet og helsefremmende tiltak 
overfor alle innbyggere, i samarbeid med lag og foreninger 
og ildsjeler  

 Levevaner og folkehelse er tema i barnehage og skole 

 Legge til rette for at alle innbyggere skal ha like muligheter 
til å bidra og delta i lokalsamfunnet  

 Legge til rette for et variert kultur og næringsliv 

 Fremme størst mulig rad av selvstendighet gjennom 
kvalifisering til utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse 

 Bidra til økt gjensidig kunnskap og forståelse mellom 
minoritets/ majoritetsbefolkning  

 Motivere barn og unge til å utvikle sine evner og anlegg for 
å møte framtidas utfordringer   

 Ha framtidsretta og attraktive barnehager og skoler med 
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 Øyer kommune har fremtidsrettete 
helse- og omsorgstjenester 

høy kvalitet på tjenester  

 Tilby helsetjenester med fokus på brukerinnflytelse og 
kvalitet  

3.2.3   
Kulturarv, 
ressursforvaltning og 
miljø 

 

 Ta vare på miljø, kulturminner og 
kulturlandskapet gjennom aktiv bruk  

 

 Øke kunnskapen om miljøarbeid hos barn og unge 

 Gjøre friluftsområder og kulturminner mer tilgjengelige 
gjennom bevisst folkehelsearbeid 

3.2.4  
Verdiskapning og 
næringsutvikling 

 

 Kommunen tiltrekker seg kreative 
innbyggere som etablerer nye 
virksomheter  

 

 

 Kommunen er en aktiv tilrettelegger og utviklingspartner 

 Bidra til aktiv interkommunal etablererbistand 

 Tilrettelegge for etablering av klynger med basis i reiseliv, 
mat, kunst, kultur, idrett  

3.2.5.  
Samferdsel og 
infrastruktur  

 

 Trygge veger for alle trafikanter 
 
 
 

 Godt og trygt kollektivtilbud 
 
 

 

 Drive aktivt trafikksikkerhetsarbeid med fokus på myke 
trafikanter 

 Bygge ut gang- og sykkelveger langs offentlige veger 
med bosetting over et bestemt nivå. 

 Arbeide for utbygging av det regionale kollektivtilbudet  

 Arbeide for et godt korresponderende busstilbud fra 
Lillehammer skysstasjon til Øyer og Tretten  

3.2.6  
Samfunnssikkerhet og 
beredskap 

 

 Forebygging av kriser er vektlagt i 
planverk og saksbehandling 

 Velfungerende system for beredskap 
 

 Sikker og god gjennomføring av 
krisehåndtering  

 

 

 Samarbeid om kunnskap og gjennomføring av tiltak som 
reduserer samfunnets risiko og sårbarhet 

  Etablere beredskapsplaner basert på systematisk 
kartlegging av sårbarhet i forhold til  uønskede hendelser i 
både offentlig og privat sektor 
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4. Handlingsprogram  
 
Handlingsprogram for integrering og inkludering 2015 – 2019    
 
Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten til bosetting av flyktninger og til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det 
forutsettes at disse midlene i hovedsak skal være grunnlaget for finansiering av tiltak i handlingsprogrammet .  Mange tiltak krever  
derfor ikke  kreve ekstra bevilgninger. Det er imidlertid behov for omprioriteringer, sterkere involvering av alle sektorer og tjenester  i 
kommunen, holdningsendringer  og tett samarbeid med næringsliv,  frivillig sektor og flyktningene selv.  En del tiltak krever  imidlertid 
økonomiske ressurser og vil være avhengig av prioriteringer i budsjett og økonomiplan for å kunne realiseres.  
 
Uten antatte ekstra budsjettmessige konsekvenser    

        
 Med antatte ekstra budsjettmessige konsekvenser     

 
Med antatte økonomiske konsekvenser, men omdisponering av  
økonomiske ressurser må vurderes 

 
 Tiltak 2015 2016 2017 2018 2019 Kommentarer 

 
Samfunns-
ansvaret : 
 

 
Langsiktige forpliktende vedtak om 
bosetting av flyktninger 

 
15 

 
15  

 
15* 

 
15* 

 
15* 

Jfr. K-sak 
68/13 

*Forutsettes 
nytt vedtak i 

2016 

 
Samfunns-
ansvaret : 
 

Etablere dialogforum for mangfold og 
inkludering: Internasjonalt råd 
Dialogarena/møteplass mellom 
Flyktninger/innvandrere/politikere 
evt. andre samfunnsaktører 
 

 
Gjennom-

føres 

 
Videre-
føres 

 
Videre-
føres 

 
Videre- 

føres 

 
Videre- 
føres 

Rådets innhold 
og funksjon 
forutsettes 
nærmere  
utformet 

Egen K-sak 

 

Ing
en 
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Samfunns-
ansvaret: 
 

Inkluderingsarbeidet skal være en 
naturlig del av hele kommunens 
tjenesteproduksjon  
- Mangfold og inkludering skal 

synliggjøres i alle virksomhetsplaner 

 
 

 
Gjennom-

føres 

 
Gjennom-

føres 

 
Gjennom- 

føres 

 
Gjennom- 

føres 

 
Jfr. 

Virksomhets-
planer og 
målkart 

Fellesskap 
og 
tilhørighet  

Etableringskontrakt mellom de som 
bosettes og kommunen -synliggjør 
ansvar og forpliktelser 

 
Gjennom-

føres 

 
Videre-
føres 

 
Videre- 
føres 

 
Videre- 

føres 

 
Videreføres 

 

Arbeid og 
syssel-
setting 

Introduksjonsprogram individuelt 
tilpasset og tilrettelagt  

Gjennom-
føres 

2.halvår 

 
Videre-
føres 

 
Videre-
føres 

 
Videre-

føres 

 
Videre- 
føres 

Tilstrekkelig 
program-

rådgiverressurs 
til oppfølging 

Arbeid og 
syssel-
setting 

Arbeidsrettet kvalifisering i 
introduksjonsprogrammet 
Samarbeid mellom flyktningetjenesten/ 
Lillehammer læringssenter og privat 
næringsliv  

Etablere 
samarbeids-

avtaler og 
følge opp 

“jobbintro” 
prosjekt  

 
Videre- 
føres  

 
250.000 

 
Videre- 
føres 

 
250.000 

 
Videre-

føres 
 

250.000 

 
Videre- 
Føres 

 
250.000 

 
Jobb intro 
prosjekt  

inn i vanlig 
drift  

Arbeid og 
syssel-
setting 

Arbeidsrettet kvalifisering  
Etablere praksisplasser for flyktninger 
innenfor alle virksomheter 
/tjenesteområder i kommunen 

Delvis 
gjennom-

ført/ 
pågår  

 
Gjennom-

føres  

 
Videre-
føres 

 
Videre 
føres 

 
Videre- 
føres 

 

Arbeid og 
syssel-
setting 

Arbeidsrettet kvalifisering  
Samarbeid med NAV og arbeidsmarkeds-
bedrifter 

 
Gjennom-

føres 

 
Videre- 
føres 

 
Videre- 
føres 

 
Videreføres 

 
Videre- 
føres 

 

Arbeid/ 
aktivitet 

Norskopplæring i praksis med arbeids- 
Rettet tiltak som mål  

Gjennom-
føres 

Videre-
føres 

Videre-
føres 

Videre-
føres 

Videreføres 
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Samferdsel  
 

Kollektiv transport buss – rute forlenges  
fra Tingberg til Oddvang  

  
200.000 

 
200.000 

 
200.000 

 
200.000 

Muligheter og 
finansiering 

avklares med 
fylkes-

kommunen 

Samferdsel 
 

Trafikksikkerhetsopplæring og eventuelt 
teoriopplæring for førerprøven  
i introduksjonsprogrammet 

Gjennom-
føres delvis 

 
VVV 

 
100.000 

 
100.000 

 
100.000 

Ressursbehov 
og muligheter 
må avklares 

Bolig   
Tilstrekkelige utleieboliger 
 

 
2.mill. 

 
 

   Avsatt i 
investerings-

budsjettet 
 for 2015 

Bolig   
Bomiljø med differensierte tilbud  
 

     Hensyntas i 
regulerings- og 

detaljplaner 

Bolig   
Bistand til etablering i egen bolig  
 

Startlån 
5.mill* 

til videre-
formidling  

 
Videre-
føres 

 
Videre-
føres 

 
Videreføres 

 
Videre- 
føres 

 
*Budsjett 2015 

 

Bolig  Flyktninger i egen bolig  
Bistand til etablering i egen bolig 
Ressurser til oppfølging  
 

 
 

Økt 
st.ressurs 
150.000 

 
150.000 

 
150.000 

 
150.000 

 

Barnehage
/skole 
 

Barnehageplasser til alle barn av 
flyktninger som bosettes    
 

Gjennom-
ført  

Videre-
føres 

Videre-
føres 

Videreføres Videreføres Hvordan sikre 
mangfold/ 
fordeling 

Barnehage
/skole 

Implementere ICDP *grupper i 
barnehagene  

 
75PP.0GjeP

P 

.150.000 150.00 
 

150.000 150.000 Jfr. Rusmiddel-
politisk plan  
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utdanning  

Barnehage
/skole/ 
 

Ressurser og kompetanse  
Morsmålassistent/Leksehjelp/åpen skole 
To-språklig opplæring 

  
250.000 

 

 
250.000 

 
250.000 

 
250.000 

Jfr. Rusmiddel-
politisk plan og 

skolepolitisk 
utviklingsplan  

Helse Helsesøstertjenester til flyktninger  Økt 
ressurs 
150.000 

 
150.000 

 
150.000 

 
150.000 

 

Helse Implementere ICDP* grupper i 
introduksjonsprogrammet    
 

Etablert Videre-
føres 

Videre-
føres 

Videreføres Videreføres  

Helse Friluftsrelaterte aktiviteter som en del av 
introduksjonsprogrammet 
 

Gjennom-
føres  

Flyktn.tj./ 
Kultursekt. 

 
Videre-
føres 

 
Videre-
føres 

 
Videre- 

føres 

 
Videre- 
føres 

Park /natur 
som møteplass 

og arena for 
aktivitet  

Kultur og 
fritid 

Videreutvikle samarbeid med frivillig 
sektor gjennom etablering av 
dialogarenaer 

 
Gjennom-

føres  

 
Videre- 
føres 

 
Videre-
føres 

 
Videreføres 

 
Videreføres 

Virksomhet 
kultur og 
flyktning-
tjenesten  

Kultur og 
fritid  

Samarbeid mellom flyktningetjenesten, 
flyktninger og lag og foreninger for å 
tilrettelegge for deltakelse i aktiviteter 

 
Gjennom-
føres 

 
Videre-
føres 

 
Videre-
føres 

 
Videre-

føres 

 
Videre-føres 

 

 

Kultur og 
fritid 

 
Internasjonal uke /dag,  

 
Gjennom-
føres 

 
Gjennom-
føres 

 
Gjennom-

føres  

 
Gjennom- 

føres 

 
Gjennom-

føres 

Samarbeid 
flyktninger, 

innvandrere, 
frivillige og 
kommune 
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* ICDP ( International Child  Deveolpment  Programmes)  - foreldreveiledningdprogram . Helsesøstre, barnevernansatte og noen barnehage  ansatte er sertifisert for å drive 
grupper  

 

 
Kultur og 
fritid 

 
Aktivitetsmesse/dag 

 
Gjennom-
føres 

 
Gjennom-
føres 

 
Gjennom- 

føres 

 
Gjennom-

føres 

 
Gjennom-

føres 

Presentasjon 
fra ØTI 

idrettsskolen, 
og fra lag og 
foreninger 

Samfunns-
ansvaret  
 

Forebygge radikalisering og voldelig 
ekstremisme gjennom generelle 
forebyggings-strategier –tidlig innsats og 
tidlig iverksetting av tiltak 
 

 
Gjennom- 
føres 

 
Gjennom-

føres 

 
Gjennom- 

føres 

 
Gjennom- 

føres 

 
Gjennom- 

føres 

 
Gjennom- 

føres 

Samfunns-
ansvaret 

Oppdatere kriseplaner og kompetanse 
 

Gjennom-
ført  
 

Ajourhold  
Kompe-

tansetiltak 

Ajourhold  
 

Ajourhold Ajourhold  



Del 2 

5. Sammendrag  
 
Integrering og inkludering av flyktninger. Oppsummering av kap. 6 og 7. 
 
Levekår 
Arbeid er vegen til økonomisk uavhengighet og likestilling  
Bedre grunnleggende kvalifisering gjennom tilrettelagt praksis  
Bedre bruk av flyktningenes ressurser 
Bedre kvalitet i norskopplæring og introduksjonsprogram 
Barnehage og skole som bidrag til sosial utjevning 
 
Fellesskap og tilhørighet  
Fellesskapet må bygge på demokrati og menneskerettigheter  
Alle skal respektere samme lover og har de samme plikter og rettigheter  
Frivillige organisasjoner er møteplasser og aktører i integreringsarbeidet 
Et trygt felleskap gir rom for mangfold 
 

6. Integrering og inkludering  
Planen skal omhandle integrering og inkludering.  Begrepene har ulik betydning. Integrering 
har tradisjonelt hatt sosial utjevning som mål. De som har stått utenfor fellesskapet skal få 
komme inn. Inkluderingsbegrepet forutsetter at likeverdighet oppfattes som en rett til å 
være forskjellig, og ikke bare en rett til å være i et felleskap slik som i integreringsbegrepet. 
 
I 2011 la et offentlig oppnevnt utvalg lagt fram en NOU om integrerings- og inkluderings-
politikken i Norge. Med utgangspunkt i forskning og kunnskap på feltet ble det foreslått en 
rekke tiltak for integreringspolitikken. Utvalget la særlig vekt på arbeidsliv, utdanning og 
deltakelse i demokrati og sivilsamfunn. 
 
Alle som bor i kommunen har samme grunnleggende rettigheter og plikter. Samtidig har alle 
frihet til å leve slik de ønsker innen for rammen av norsk lov.  Bred deltakelse i arbeidslivet 
og i demokrati og sivilsamfunn er viktige forutsetninger for å skape et trygt felleskap for alle i 
kommunen. Mangfold, likestilling, likeverd, toleranse, ytringsfrihet, solidaritet, økonomisk 
og sosial likhet, vern om barns rettigheter, tros- og livssynsfrihet og flerspråklighet som 
ressurs, er grunnleggende verdier statlige føringer bygger på og som skal følges opp i 
kommunene. Det skal gis rom for mangfold i et trygt felleskap.   
 
I det daglige integreringsarbeidet er kommunen den viktigste aktøren. Integrering er en 
prosess som omfatter både de som bor i kommunen fra før og de som flytter hit. Nye inn-
byggere må tilpasse seg samfunnet de kommer til og ta del i arbeids- og samfunnslivet. De 
som allerede bor i kommunen må anerkjenne og forholde seg til at befolkningen endres og 
blir mer mangfoldig.  
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6.1. Statlige føringer og satsingsområder 
Nasjonale føringer for integreringspolitikken framgår av bl.a. St.meld. nr. 6, 2012 -2013. 
En helhetlig integreringspolitikk (mangfold og fellesskap). Det framgår av meldingen at 
utgangspunktet for integreringspolitikken er følgende: 
 
Utgangspunkt:  

 Alle skal ha mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv 

 Et trygt felleskap forutsetter små sosiale og økonomiske forskjeller og likestilling 
mellom kvinner og menn 

 Alle innbyggerne må få brukt ressursene sine og delta i fellesskapet 

 Mangfold er hverdagen. Dette må vi planlegge for  
 
Følgende er satt i fokus som satsingsområder: 
 
Arbeid for alle kvinner og menn 

 Arbeid er veien til økonomisk uavhengighet og likestilling 

 Bedre grunnleggende kvalifisering 

 Bedre bruk av innvandreres ressurser 
 
Raskere bosetting av flyktninger 

 Komme raskt i arbeid  

 Integrering skjer lokalt 
 
Like muligheter for alle barn og unge 

 Barnehage og skole som bidrar til sosial utjevning 

 Et barnevern for alle barn 

 Frihet til å ta selvstendige valg om eget liv og framtid 
  
Et trygt felleskap 

 Frivillige organisasjoner er møteplasser og aktører i integreringsarbeidet 

 Velferdstjenester skal være tilpasset befolkningens behov 

 Fellesskapet bygger på demokrati og menneskerettigheter 

 Alle skal respektere de samme plikter og rettigheter 

 Et trygt felleskap gir rom for mangfold 
 
Stortinget fastsetter rammene for flyktning-, innvandrings og integreringspolitikken, bl.a. 
hvor mange kvoteflyktninger som skal tas imot. Kommunene er anmodet om å bosette 
flyktninger, men ikke pålagt. KS har imidlertid inngått en intensjonsavtale med regjeringen 
om samarbeid for å dekke det årlige bosettingsbehovet.  
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har ansvar for å plassere ut flyktninger i 
kommunene og avgjør hvem som skal bosettes i de kommuner som har bosettingsvedtak. 
Staten ytes et integreringstilskudd i 5 år pr. flyktning som bosettes. Introduksjonsloven gir 
flyktninger en rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet er 
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helårlig (37, 5 timer pr. uke) og skal organiseres og tilrettelegges av kommunen. 
Undervisning i norsk og samfunnskunnskap inngår i programmet.  
 

6.2. Lokale mål og strategier 
Øyer kommune har et vedtak om bosetting av flyktninger, k-sak 68/13. Kommunen har for-
pliktet seg til å bosette 45 flyktninger i økonomiplanperioden 2014 -2016. Videre har Øyer 
kommune en rekke dokumenter som gir føringer for hvordan bosettingsarbeidet med fokus 
på integrering og inkludering, bør gjennomføres.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel inneholder mål og strategier for perioden 2014 til 2025. 
 
Visjon:  

Lev i Øyer ! 
 
Gjennomgående tema i kommuneplanen:  

 Barn og unge 

 Folkehelse 

 Universell utforming  
 
Satsingsområder for mål og strategier: 

 Bygd og tettstedsutvikling 

 Oppvekst, helse og livskvalitet 

 Kulturarv, ressursforvaltning og miljø 

 Verdiskapning og næringsutvikling 

 Samferdsel og infrastruktur 

 Samfunnssikkerhet og beredskap 
 
Kommuneplanen setter retning og gir klare føringer for kommunens integrerings- og 
inkluderingspolitikk. 
 

6.2.1. Planer og prosjekter 
I følgende planverk og utredninger er det mange sentrale satsingsområder som har 
betydning for integrering og inkluderingsarbeidet: 
 

 Utviklingsplan for Øyer kulturskole 

 Kulturplan (revideres neste kommunestyreperiode) 

 Samarbeid mellom kommune og 3. sektor 

 Strategisk kompetanseplan (Øyer som arbeidsplass) under arbeid 

 Boligplan  

 Skoleutviklingsplan  

 Veileder. Tospråklig opplæring i barnehage og grunnskole 

 Virksomhetsplaner 
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Det er også pågående prosjekter med innhold og prioriteringer av sentral betydning for 
integrerings- og inkluderingsarbeidet; Prosjekt Jobbintro (FM skjønnsmidler) og 
Foreldreveiledningstilbud (ICDP – implementert i ordinær drift). 
Et prosjekt Jobbintro (IMDI - tilskudd) ble avsluttet i forbindelse med nedlegging av Øyer 
læringssenter 
 

6.2.2. Samarbeid og koordinering i mottaksarbeidet 
IMDI vurderer hvilke flyktninger som skal bosettes i kommunen med utgangspunkt i 
kommunestyrets vedtak om det antall som skal bosettes. IMDI har de siste par årene tatt en 
sterkere styring med fordeling og prioritering av hvem som skal bosettes for å få ned antallet 
lengeventende som sitter i mottak. Selv om IMDI formelt beslutter hvem som skal ut, er det 
viktig med dialog mellom IMDI og kommunen slik at partene er godt kjent med hverandres 
utfordringer. Målet for samarbeidet må være at kommunen lykkes best mulig med 
bosettings- og integreringsarbeidet. IMDI har erfaringer og kunnskap fra bl.a. andre 
kommuners arbeid og kan bidra med erfarings- og kunnskapsdeling.   
 
Arbeidet med bosetting av flyktninger er en oppgave som involverer alle tjenester og nivåer i 
kommunen. Arbeidet koordineres av flyktningetjenesten og er forankret i mål og planer. 
Etter kommunestyrets vedtak om nedlegging av Øyer læringssenter, er det fra 1.1.2015 
inngått egen avtale mellom Lillehammer og Øyer kommune om kjøp av tjenester fra 
Lillehammer læringssenter.  Det foreligger også en egen samarbeidsavtale mellom NAV og 
flyktningetjenesten.   
 
Det er behov for å utvikle et tettere samarbeid mellom Øyer kommune og  lag/foreninger i 
kommunen. Virksomhet kultur og flyktningtjenesten må være de sentrale pådriverne for å få 
realisert dette. Et slik samarbeid vil også ha kunne ha ringvirkninger/betydning for andre  
enn flyktninggruppen, da samarbeid på dette området er viktig for alle grupper hvor det er 
risiko for personer /grupper  blir stående utenfor et felleskap. 

 

7. Beskrivelse av status  

7.1 Bosettingssituasjonen nasjonalt og i Øyer  
Flyktninger kommer fra ulike deler av verden, og hvor de kommer fra og i hvilket omfang 
endrer seg med krig og katastrofer. Europa som kontinent har store utfordringer som krever 
samarbeid over landegrenser. 
 
Ved inngangen til 2014 var det 179500 personer med flyktningebakgrunn bosatt i Norge. Det  
utgjør 3,5 % av Norges befolkning og 28,4 % av alle innvandrere. Det bodde personer med 
flyktningebakgrunn i 409 av 428 kommuner. Samlet er det flest flyktninger med landbak-
grunn fra Somalia etterfulgt av personer med flyktningebakgrunn fra hhv. Irak og Iran. 
I Øyer var det ved årsskiftet 538 personer med innvandrerbakgrunn. 324 fra EU/EØS og 
andre vestlige land og 214 fra Asia, Afrika, Sør-og Mellom-Amerika, Europa utenfor EU/EØS. 
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Kommunestyrets vedtak om bosetting, innebærer nå vedtak om bosetting av 15 flyktninger 
pr. år. Slik flyktningsituasjonen er i verden, må det imidlertid kunne påregnes  at  Øyer 
kommune kan bli anmodet  om å ta imot flere for å løse presserende bosettingsbehov.  
 
I Øyer kommune har flyktninger bosatt i perioden 2009 – 2014 slik landbakgrunn: 
Afghanistan     18 
Elfenbenskysten    1 
Eritrea                  23 
Irak      6  
Iran      4 
Kongo      2 
Myanmar     12 
Nigeria      3    
Russland (Tsjetsjenia og Dagestan)  12 
Serbia      1 
Somalia     14 
Statsløse palestinere    8                 
Sudan      4  
 
Flyktninggruppen totalt utgjør ca. 4 %  av innbyggerne i Øyer. Innvandrerbefolkningen totalt 
utgjør ca. 10,5 %. Det er innvandringen som har bidratt til at folketallet i Øyer de siste årene 
er opprettholdt og økt. 
 
Noen av de som bosettes flytter etter noen år. Dette skyldes vanligvis at de opplever å ha 
større muligheter på arbeidsmarkedet i byer eller ønsker et større sosialt nettverk av familie 
og venner rundt seg eller de flytter for å ta høyere utdanning.  I løpet av de siste 6 årene er 
det 14 enslige personer som har flyttet (5 pga studier, 8 pga jobb, 1 familiære årsaker) 
Det er 6 familier som har flyttet (totalt 26 personer m/ barn). Disse har i hovedsak flyttet på 
grunn av jobbmuligheter andre steder. Det er viktig at Øyer kommune legger til rette 
opplæringsløp som bidrar til at kommunen beholder de som har kompetanse/utdanning 
innenfor yrker hvor det er behov for arbeidskraft.    
 

7.2. Økonomiske virkemidler  
Staten yter integreringstilskudd pr. bosatt i en 5 års periode. I tillegg gis det tilskudd til norsk 
og samfunnskunnskap. Integreringstilskuddet skal dekke alle kostnader til introduksjons-
program, introduksjonslønn til flyktningene, boligsosialt arbeid, ansatte i flyktninge-
tjenesten, helsetjenester, transport, tolketjenester m.m. Størrelsen på introduksjonslønnen 
fastsettes av staten. 
 
Øyer kommune har de siste årene bosatt flere funksjonshemmede flyktninger. De helsemes-
sige utfordringene har ikke vært kjent før de er ankommet. Dette skyldes at IMDI ikke har 
hatt kunnskap i forkant fordi det er overføringsflyktninger. For personer med kjente 
funksjonshemninger kan det søkes om ekstra tilskudd, men ikke utover 5 år.  Det er viktig at 
statens tilskuddsordninger er slik at kommunene kan settes i stand til å gjennomføre 
bosettings-, integrerings- og inkluderingsarbeidet på en god måte.  
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Ved bosetting av flyktninger inngås det en egen kontrakt mellom den enkelte flyktning og 
kommunen som omhandler gjensidige forpliktelser. Kontrakten innebærer bl.a. at det gis 
økonomisk hjelp til etablering og “ventestønad” fra Øyer kommune v/flyktning tjenesten 
fram til oppstart på introduksjonsprogram og utbetaling av første introduksjons lønn. Dette 
som et alternativ til å starte bosettingen i kommunen med å bli henvist til å søke sosialhjelp. 
Kontrakten skal synliggjøre ansvar og forpliktelser for flyktningene. 
 

7.3. Arbeid og sysselsetting 
Det er relativt store og vedvarende forskjeller mellom ulike grupper innvandrere og befolkn-
ingen for øvrig mht. sysselsetting. “Sysselsettingsgapet” øker ytterligere dersom det også tas 
hensyn til alderssammensetningen. Regjeringens arbeid for å øke sysselsettingen bygger på 
to hovedpilarer som også bør være pilarer i kommunen;  
 

1. Styrking av tiltak for grunnleggende kvalifisering  
2. Bedre bruk av kompetansen  

 
Høy sysselsetting er en forutsetning for å sikre en bærekraftig velferdsstat, redusere sosiale 
forskjeller, forebygge fattigdom og oppnå kjønnslikestilling. Det er en hovedutfordring på 
landsbasis og i Øyer å øke sysselsettingen blant innvandrere som er kommet som flyktninger 
fra Asia og Afrika. Mange deltar i samfunnet på linje med andre og er yrkesaktive.  Andre har 
vanskeligheter med å komme inn og få fotfeste i arbeidslivet. Sysselsettingsandelen øker 
med botid, men kommer ikke opp på nivå med befolkningen for øvrig. Store forskjeller i 
sysselsettingsnivået mellom ulike grupper kan bidra til en utvikling i retning av et samfunn 
der det i økende grad er sammenfall mellom dårlige levekår og innvandrerbakgrunn.  
Flyktninger har bare unntaksvis tilbud om arbeid når de kommer til kommunen. Mange har 
imidlertid både utdanning og arbeidserfaring som det er viktig at de får brukt og arbeidskraft 
som kommunen trenger.   Flyktningene som er bosatt i Øyer gir klart uttrykk for at mulig-
heter for arbeid er det viktigste for dem, og den faktoren som har størst betydning for 
integrering og inkludering.  Statlige og kommunale tiltak må bidra til kvalifisering og syssel-
setting. Flyktningetjenesten samarbeider med Lillehammer læringssenter og NAV om mål og 
tiltak på området. 
 

7.3.1. Introduksjonsprogram og kvalifisering 
Bosatte flyktninger har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram. Programmets varighet 
er i utgangspunktet 2 år med mulighet til forlengelse. Programmet skal være helårlig med 
37,5 timers uke.  Alle som bosettes skal få tilbud om introduksjonsprogram innen 3 mnd.   
I introduksjonsprogrammet inngår opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette tilbys nå 
ved Lillehammer læringssenter. For tiden har 21 flyktninger tilbud ved Lillehammer lærings-
senter.  Tilbud utover undervisning (kurs, praksisplasser osv. som inngår i introduksjons-
programmet), gis i Øyer, p.t. med base lokalisert til Øyer bibliotek. Øyer kommune og 
Lillehammer kommune har inngått avtale om ansvar og forpliktelser som gjelder under-
visning i norsk og samfunnskunnskap. Inneværende vårhalvår skjer undervisning hver dag og 
avsluttes til lunsj. Fra høsten planlegger Lillehammer læringssenter å  legge opp undervisning 
slik at det er mulig å få hele dager ute i arbeidspraksis. Dette er gjennomført tidligere i Øyer 
og vil forenkle arbeidet med å yrkesrette introduksjonsprogrammet. 
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NAV og flyktningetjenesten har etablert en egen avtale som omhandler ansvar og forplikt-
elser i arbeidet med introduksjonsprogram Det pågår et løpende arbeid for å tilpasse 
introduksjonsprogrammet til den enkelte, slik at programmet bidrar til reell kvalifisering til 
arbeid. Den enkeltes kompetanse må sees i forhold til de reelle mulighetene i arbeids-
markedet.  Det er fokus på at introduksjonsprogrammet skal være yrkesrettet og at alle 
virksomheter i kommunen må bidra med praksisplasser/arbeidstreningsmuligheter. Helårlige 
introduksjonsprogram som er individuelt tilpassede og yrkesrettede anses som en av de 
viktigste suksessfaktorene i bosettingsarbeidet.  
 
Den nasjonale målsettingen er å få 55 % av alle flyktninger ut i arbeid eller utdanning etter 
endt introduksjonsprogram. I 2014 klarte bare 1/3 av landets kommuner denne målsett-
ingen.  I Øyer var resultatet 36 % i 2012, 2013 ikke oppgitt og i 2014 33 %. Resultatene fra 
2014 må sees i sammenheng med at kommunen da hadde et stort antall funksjonshemmede 
flyktninger som ikke hadde muligheter til å komme ut i ordinært arbeid. Resultatene er 
imidlertid ikke gode nok og det er viktig at arbeidet med individuell tilpasning og yrkesretting 
av introduksjonsprogrammet følges opp.    
 

7.4 Transport. 
De første årene etter bosetting er det store utfordringer med transport. Foreldre får ikke 
barn til barnehage eller til helsestasjon uten bil. Som en del av introduksjonsprogrammet, 
inngår derfor transport i etableringskontrakten.  Uten et transporttilbud kommer ikke barna 
i barnehage og foreldre får ikke gjennomført introduksjonsprogrammet. Transporttilbud har 
vært lagt ut på anbud sammen med Gausdal og Lillehammer kommune, og det er inngått 
kontrakt fra 1.1.2015 med Hafjell transport. For øvrig oppfordres til bruk av «flexiskyss.»  
Transport er også en ekstra utfordring mellom Lillehammer og Øyer for gjennomføring av 
norskopplæring. Fra kommunestyrets vedtak siteres: 
«Kommunestyret ber rådmann om å gå i dialog med Lillehammer læringssenter for å tilpasse 
skolehverdagen slik at det mer praktisk for elever fra Øyer.»  

 
Denne dialogen pågår. Fra høsten er planen at undervisningen ved Lillehammer lærings-
senter organiseres slik det ble gjort i Øyer tidligere, dvs. med hele undervisningsdager og 
hele dager for utplassering i praksis. Dette er særlig viktig for de grupper av flyktninger som 
har liten skolebakgrunn og som trenger mest praktisk opplæring. Dette vil trolig også 
forenkle transportutfordringene. Kollektivtilbudet i kommunen er ikke tilstrekkelig utbygget 
til at buss pr. dato er et mulig alternativ for de som skal ha barn i barnehage og økonomien 
den første tiden etter bosetting er slik at det ikke er mulig å finansiere egen bil. Flere trenger 
også førerkort.  Et tiltak for bedring av kollektivtilbudet vil være å få eksisterende bussruter til 
Tingberg forlenget til Oddvang.  
 

7.5.  Boliger  
Tilstrekkelige boliger er nødvending for å kunne bosette flyktninger. Husbanken har virke-
midler som skal gjøre det lettere for kommunen å finansiere utleieboliger og som kan bidra 
til at flyktninger selv kan skaffe seg egen bolig. Øyer kommune har ved flere anledninger 
benyttet seg av Husbankens virkemidler bl.a. ved kjøp av leiligheter i Hjortestien borettslag 
og i Granrudtorget. Øyer kommune disponerer p.t. 48 kommunale gjennomgangsboliger, 
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hvorav 31 er selveide eller borettslagsleiligheter og 17 innleide boliger. En av boligene ligger 
i Tretten sogn, de øvrige ligger i Øyer sogn. Noen flyktninger har kjøpt egen bolig ved hjelp 
av startlån og tilskudd, men det er behov for en større innsats for å hjelpe flyktninger med 
planlegging og realisering av egen bolig.   Det må foreligge et økonomisk grunnlag til å dekke 
løpende bokostnader. Et introduksjons-program som kvalifiserer for arbeid som gir 
forutsigbare inntekter er derfor avgjørende. 
 

7.6. Barnehage og skole/utdanning 
Tidlig innsats innebærer bl.a. at barn skal tilbys et barnehagetilbud tilpasset sine behov.  
Mangfold og flerspråklighet er i utgangspunktet ressurser og må verdsettes i utdannings-
løpet. Alle barn/unge skal føle seg sett inkludert og verdsatt. Gjennom etableringskontrakten 
med bosatte flykninger tilbys det barnehageplass slik at foreldre skal ha mulighet til å delta i 
introduksjonsprogram og fordi det er helt avgjørende for språklig og sosial utvikling og 
framtidige resultater i skole/utdanning og arbeid. Den private barnehagen Granrudmoen tar 
inn en stor andel av barn med flyktningebakgrunn. I tillegg barn av foreldre med innvandrer-
bakgrunn. Andelen er etter hvert så stor at det er gir utfordringer (høy prosentandel 
fremmedspråklige).  Vidarheim barnehage er den andre barnehagen med en stor andel barn 
med flyktningebakgrunn.  Andelen fremmedspråklige i skolene er også høy.  Solvang skole 
har til eksempel i skoleåret 2014/2015,  38 fremmedspråklige elever.  Øyer ungdomsskole 
har også mange.  Barnehagene og skolene har over år bygget opp god kompetanse og 
erfaring med mottak av barn fra ulike kulturer og med ulik språkbakgrunn.  En arbeidsgruppe 
har arbeidet med en veileder for tospråklig opplæring i barnehage /skole, som nylig er 
ferdigstilt. Utfordringen er å få fulgt opp og tilrettelagt tilbudene godt nok med de ressurser 
som er tilgjengelige. 
 

7.7.  Helse  
Helsesøster og lege gjennomfører helseundersøkelser av de som bosettes. Det er utarbeidet 
en egen statlig veileder for helsetjenester til flyktninger som gir føringer for det arbeidet 
kommunen skal gjøre. Det er god kompetanse i tjenesteapparatet, men det er ressurs-
krevende arbeid, bl.a. pga. at det som regel  må benyttes tolk. Vaksinasjonsprogrammer skal 
gjennomføres og noen trenger tett oppfølging på grunn av spesielle helseutfordringer. Noen 
av de flyktningene som er bosatt de siste årene har også funksjonsnedsettelser som krever 
tilrettelegging og veiledning fra helsetjenesten. Noen er avhengig av tiltak i hjemmet og/eller 
tiltak i barnehage og skole eller oppfølging på arbeidsplass/dagtilbud. Ved slike behov søkes 
det ekstra tilskuddsmidler fra IMDI. Det er etablert samarbeidsfora for oppfølging av de som 
har behov for tilrettelegging og samordning av tjenester og tilbud. 
 

7.8. Kultur og fritid - fellesskap og tilhørighet 
I kommuneplanen er det et mål at alle innbyggere skal oppleve sitt lokalsamfunn som 
inkluderende og mangfoldig uten sosiale forskjeller. Et samfunn med små sosiale og 
økonomiske forskjeller legger grunnlag for tillit til myndigheter og hverandre. Møtes 
mennesker med respekt for egen person og bakgrunn reduseres behovet for å lukke seg 
inne. Individer og grupper må oppleve at de lever sammen og ikke bare ved siden av eller i 
motsetning til hverandre.   
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Det frivillige organisasjonslivet er en sentral del av den norske kulturen og velferdssam-
funnet. Grunntanken er at den frivillige organisasjonsdeltakelsen er godt for noe. Frivillige 
organisasjoner kan gjøre det lettere for den enkelte å finne sin plass i lokalmiljøet. Deltakelse 
i sivilsamfunnet kan være en kanal for innflytelse, gi mennesker tilhørighet, bidra til at den 
enkelte får brukt sitt engasjement og til selvrealisering og trivsel. 
 
Kultur og fritidsaktiviteter sammen med andre mennesker er grunnleggende for integrering 
og inkludering. Andelen personer med flyktningebakgrunn som deltar i frivillige organisa-
sjoner er lavere enn for befolkningen for øvrig. Det er derfor viktig at det blir tilrettelagt slik 
at flyktningene blir aktive deltakere i tilbud i lokalmiljøet i kommunen. Et ledd i dette 
arbeidet er samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor om etablering av møteplasser og 
tilrettelegging slik  at voksne og barn kan delta i ulike aktiviteter.  Øyer kommune har mange 
lag og foreninger med personer som gjerne bidrar og det er etablert samarbeid som det kan 
bygges på og videreutvikles.  
 
Gjennom etableringskontrakten som inngås ved bosetting av flyktninger, gis barna mulighet 
til å delta i minst en fritidsaktivitet.  Utover det har kommunestyret vedtatt å avsette  
kr 50 000 til friplasser i kulturskolen. Barn i flyktningfamilier er en del av målgruppen. 
Frivillighetssentralen har i perioder gjennomført gruppetilbud for kvinner med flyktninge-
bakgrunn, og slike møteplasser er viktige. 
 
Kommunestyret har i mål og planer prioritert forebygging og tidlig innsats for å redusere 
risiko for problemutvikling.   Generelle forebyggingsstrategier, tidlig innsats og tidlig i verk-
setting av tiltak er også det som forebygger radikalisering og voldelig ekstremisme.  
Tiltak innenfor kultur og fritidsarenaen er sentrale i den sammenhengen. 
   
Bred deltakelse i arbeidslivet og sivilsamfunnet er viktige forutsetninger for å skape et trygt 
felleskap for alle i kommunen. De statlige føringene bygger bl.a. på verdier som mangfold, 
likeverd og toleranse, vern om barns rettigheter, tros- og livssynsfrihet og flerspråklighet 
som ressurs. Dette er verdier som skal følges opp i kommunen og gi rom for mangfold i et 
trygt felleskap.    
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