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LEDERTEAM FLYKTNINGER 

 

Formål  

 Koordinere arbeidet med saker vedrørende flyktninger som blir bosatt i eller har tjenester 

fra kommunen  
 
Deltakere:  

 Oppvekstetaten: rektor ved Nome voksenopplæring og flyktningetjeneste (leder) og 

oppvekstsjef (sekretær) 

 NAV Midt-Telemark: avdelingsleder 

 Helse- og omsorgsetaten: helse- og omsorgssjef og leder helsetjenesten/SLT 

koordinator/kommunal radikaliseringskontakt 

 Samfunnsutviklingsetaten: kulturkonsulent 

 Nome asylmottak: leder 

 Boligkonsulent, boveileder og andre innkalles til møte ved behov 

 

Organisering 

 Møtene har en fast struktur med formell møteinnkalling og oppsatt dagsorden i forkant av 

møtene. Det føres referat, der alle vesentlige konklusjoner blir nedtegnet. Referat sendes 

kommunedirektøren. 

 Møteplan utarbeides i desember med normalt fire møter i året 

 Leder innkaller, koordinerer og leder møtene. 

 Oppvekstsjef har sekretæransvar og skriver referat. 

 

Lederteam flyktninger har følgende mandat: 

 Teamets hovedoppgaver er å drøfte tiltak overfor flyktninger som blir innvilget bosetting i 

eller har tjenester fra Nome kommune. Det kan for eksempel gjelde spørsmål vedrørende 

undervisningstilbud, barnehageplass, helse- og omsorgstjenester, tilbud om bolig, 

kommunale tjenester fra NAV, sysselsettingsmuligheter, kulturtilbud, samarbeid med 

frivillige organisasjoner mm  

 Bidra til å utvikle felles holdninger til flyktningspørsmål i kommunens ulike etater, og 

arbeide for at disse legges til grunn for utviklingen av tiltak overfor flyktninger.  

 Arbeide med prinsipielle spørsmål vedrørende bosetting av flyktninger  

 Teamet skal på kommunedirektørens vegne drøfte og utrede saker som skal behandles på 

politisk plan, herunder framlegg til/rullering av plan for tiltak overfor flyktninger.  
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 Lederteam for flyktninger drøfter og melder videre behov for prioriterte tiltak med 

utgangspunkt i integreringstilskuddet. Dette settes som fast sak i lederteamets møte i juni.  

 Det rapporteres til kommunedirektørens ledergruppe, men saker som er strategisk viktige 

for samspillet mellom kommune og politi skal rapporteres og behandles i politirådet.   

 

Evaluering/revidering 

Rutinene evalueres årlig. Ansvar: rektor ved Nome voksenopplæring og flyktningetjeneste 

 

Lovgrunnlag 

Lov om folkehelsearbeid 

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m.  

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa  

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

(introduksjonsloven)  

Lov om barneverntjenester 

Lov om pasient- og brukerrettigheter  

Lov om sosiale tjenester i NAV 

 

Lokalt planverk 

 Kommuneplan for Nome kommune 2009-2018, samfunnsdelen. Vedtatt i KS 16/4-09 

 Flyktningeplan for Nome kommune 2015-2019 

 Handlingsplan for vold i nære relasjoner i Nome kommune 

 Kommunalplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2018 

 Boligsosial handlingsplan  

 

Vedlegg 

 Oversikt deltakere pr 05.06.2020 

 

 

 

 

 

 
  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-80
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63
http://www.nome.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=3473&FilId=1953
http://www.nome.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=3482&FilId=3839
http://www.nome.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4090&FilId=3578

