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Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar gjennomgangen i fra enhetsleder ved flyktningtjenesten til orientering. 
  
 
 
Bakgrunn: 
Kontrollutvalget ba i forrige møte, sak 06/23, om en orientering i fra flyktningetjenesten i 
neste møte. 
Kontrollutvalget kan be om orienteringer på ulike fagområder for å øke kunnskapen om 
disse, uten at det nødvendig vis er knyttet til en spesifikk kontrollsak. 
  
Flyktningtjenestens enhetsleder er bedt om å orientere kontrollutvalget om tjenestene som 
retter seg mot flyktninger. 
  
  
 
Saksframlegg: 
På kommunens hjemmeside står følgende om flyktningtjenesten: 
  
Flyktningetjenesten samarbeider med utdanningsinstitusjoner, arbeidsgivere, frivillige 
organisasjoner og andre institusjoner som er knyttet til flyktninger. 
  
Flyktningetjenestens mål: 
Hovedmålet er at alle flyktninger som kommer til Holtålen skal bli økonomisk selvhjulpne og 
godt integrert i det norske samfunnet. Dette ønsker vi å nå gjennom bosetting, veiledning, 
Introduksjonsprogrammet og miljøarbeid. 
  
Flyktningetjenestens rolle: 
Gi god informasjon om Introduksjonsprogrammet, når det gjelder innhold og forventninger, 
samt opplyse om plikter og rettigheter 
Forberede deltakerne på arbeid og utdanning 
Arrangere ulike kurs som omhandler det norske samfunnet 
Kartlegge flyktningenes kompetanse og interesser 
  
Utvalget ønsker en generell orientering om driften i tillegg til følgende: 
  
1. I hvilken grad når kommunen de mål som er fastsett for: 
  

• Bosetting av flyktninger pr. dato? 
  

• Deltakelse i introduksjonsprogram, norskopplæring og annen utdanning for 
flyktninger? 

  
• Sysselsetting og deltakelse i arbeidsliv for flyktninger? 

  
2. I hvilken grad etterlever kommunen kravene til deltakelse i introduksjonsprogram i 
introduksjonsloven kapittel 2 og 4? 



  
3. Hvordan fungerer samordningen mellom kommunen, NAV og med frivillige organisasjoner 
i lokalsamfunnet når det gjelder integrering av flyktninger?  
  
Enhetsleder ved flyktningetjenesten har bekreftet deltakelse og vil gi utvalget en orientering. 
  
Så fremt det ikke kommer frem informasjon under orienteringen som kontrollutvalget vil følge 
opp, er det lagt opp til at kontrollutvalget kan ta informasjonen til orientering. 
  
 
 


