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Innledning 
Lurøy kommune mottok i 2014 og 2015 henvendelser fra Integrerings- og mangfolds-
direktoratet (IMDi), med anmodning om å gjøre vedtak om å ta imot flyktninger. Som et 
ledd i å skaffe kommunen kompetanse innenfor bosetting ble det nedsatt ei tverrfaglig 
arbeidsgruppe for å utarbeide en prosessplan som tar for seg hvordan kommunen kan sikre 
god bosetting for alle tilflyttere til kommunen.   
 
Prosessplanen ble gjennomført i 2016, ved hjelp av ekstern innleid prosessleder og 
nedsatte arbeidsgrupper.  Flere tverrfaglige arbeidsgrupper, referansegruppe, 
samarbeidspartnere og kompetansemiljø i fylkeskommunen, regionen og kommunen har 
vært involvert i dette arbeidet, og en omfattende kartlegging og utredningsarbeid er 
gjennomført. Det ble gjennomført 5 folkemøter i kommunen, og bedrifter og lokalutvalg 
har tatt del.  Høsten 2016 fikk kommunen beskjed fra IMDi om at den ikke kunne påregne i 
nær fremtid å bli en bosettingskommune for flyktninger.  Handlingsplan for bosetting 
inneholder derfor ikke denne målgruppen. 
 
Parallelt med kartleggingsarbeidet har det vært arbeidet med å utvikle en Handlingsplan 
for integrering.  Planen bygger på kartlegging og innspill fra lokalutvalg og folkemøter.   
 
Handlingsplan for integrering omhandler også andre forhold enn det kommunen kan gripe 
inn i; integreringsarbeid i lokale bedrifter, frivillig arbeid i lag og foreninger, og hvordan den 
enkelte innbygger i Lurøy kan inkludere tilflyttere.  Planen, i så måte, henstiller og viser 
hvordan dette ansvaret kan tas.  For å få til en positiv integrering må innbyggere, bedrifter, 
kommunal virksomhet og frivillige lag og foreninger i kommunen bidra.  Integreringsarbeid 
blir en aldri «ferdig med», det er et felt som kontinuerlig må jobbes med. Lag og foreninger 
i Lurøy har et særlig ansvar for å legge forholdene til rette slik at tilflyttere skal kunne delta 
i fritidsaktiviteter på lik linje med andre. Men også vi som bor i Lurøy må engasjere oss når 
det kommer nye til bygda, slik at tilflyttere lettere kan bygge egne nettverk.   
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Bakgrunn 
Lurøy har et mangfoldig næringsliv i utvikling og en offentlig sektor som tilbyr tjenester der 
hvor folk bor. Summen av positive faktorer bidrar til et samfunn preget av kvalitet, trygghet 
og trivsel. Samtidig står kommunen overfor utfordringer. Mens antall innbyggere totalt 
sett synker, stiger andelen eldre og omsorgstrengende i kommunen. Med høy gjennom-
snittsalder i arbeidsstyrken står kommunen overfor et generasjonsskifte i årene som 
kommer. Behovet for rekruttering av innbyggere og ansatte vil være stort.  Rekrutterings-
behovet, og utfordringer med rekruttering, er allerede merkbart i kommunen, innenfor 
Helse, sosial og omsorg og Oppvekst.  
 
Tilbakemelding fra lokalutvalgene og folkemøter viser at innbyggerne i Lurøy er positive til 
å få nye innbyggere, fra inn – og utland, i kommunen. Da Lurøy kommune gjennomførte 
folkemøter i kommunen kom det inn ulike forslag på møtene på hvordan kommunen og 
innbyggerne kan ta imot nye innbyggere som bosetter seg, blant annet; 

 Det må være et godt system som tar vare på alle som flytter til kommunen, 
uavhengig av bakgrunn og årsak  

 Lag og foreninger må involveres slik at de lettere kan komme i kontakt med 
lokalsamfunnet 

 De som allerede bor i kommunen må være åpne og inkluderende 

 Ønske om å innføre en fadderordning for nye tilflyttere i kommunen 
 

Med å ha en plan for integreringsarbeidet vil det være mulig å få en mer helhetlig tenking 
og integrering av tilflyttere.       

Målsettinger 
Lurøy kommunes visjon er: «Å 
skape gode levevilkår for 
innbyggerne i Lurøy, bygd på 
kvalitet, trygghet og trivsel».   
 
Som andre kommuner har 
Lurøy kommune både 
tilflytting og utflyttinger. Med 
en plan for hvordan vi ønsker å 
ta imot tilflyttere, og sikre 
integrering, kan vi oppnå at 
tilflyttere velger å bli i 
kommunen, også i fremtiden.    
 
Samfunnsplanen peker på innvandring som ressurs.  Fremmedspråklig og kulturell 
innvandring representerer en betydelig potensiell ressurs. Realisering av denne ressursen 
krever system for rekruttering, god integrering og språkopplæring. Arbeidsinnvandring er, 
og vil også i fremtiden være, avgjørende for nasjonal og regional utvikling. En målrettet og 
helhetlig rekrutterings – og integreringsstrategi, rettet mot denne gruppen potensielle 
innbyggere vil kunne virke positivt på kommunens kompetanseunderskudd de neste 
årene.  
  

Kvarøy barnehage. Foto: Kristin Marthinsen  
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Ca. 38 % av de som har innvandret til kommunen de siste 10 år, har i perioden også flyttet 
fra kommunen igjen. Årsaken til fraflytting er ikke kjent. Økt fokus på tilrettelegging og 
integrering kan ha positiv effekt på denne statistikken. 
 

Mål 
Målet for integreringsarbeidet i Lurøy kommune er å øke og stabilisere antall innbyggere i 
kommunen.  Dette skal gjøres gjennom å styrke tilflytters mulighet for deltakelse i yrkes - 
og samfunnslivet og sikre at innflyttere til Lurøy opplever å bli godt mottatt og inkludert i 
lokalsamfunnet.   
 

Delmål 1: 
Barn og unge i Lurøy kommune skal få mulighet til sosial inkludering og deltakelse gjennom 
et godt skole – og barnehagetilbud som har fokus på tidlig kartlegging og innsats for å sikre 
den enkeltes språkferdigheter og læringsutbytte.  

 

Delmål 2: 
Lurøy kommune skal ha et fleksibelt og godt tilbud om opplæring i norsk og samfunns-
kunnskap for alle med rett og plikt, og skal legge til rette for språkopplæring for alle 
tilflyttere som har behov for det.  

 

Målgruppe  
Inn og utflytting til kommunen 
Oversikten over inn- og utflyttinger i Lurøy kommune viser at folketallet i kommunen 
svinger: 
  

 
Mellom 2002 og 2016 flyttet i gjennomsnitt 87 personer årlig til Lurøy kommune.  I samme 
periode flyttet i gjennomsnitt 95 personer årlig fra kommunen. Hovedsakelig flyttet 
utflyttere innenlands.  Når nettoinnflytting i Lurøy kommune i gjennomsnitt er negativ viser 
det at kommunen taper antall innbyggere.   
 
Tilflytting kan deles inn i kategoriene: arbeidsinnvandrere, familiegjenforening og andre 
tilflyttere.       
 

-100

0

100

200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oversikt over innflytting kontra utflytting

Innflytting Utflytting Nettoinnflytting



Handlingsplan for integrering, side 5 
 

Definisjoner av tilflyttere 
Innvandrere defineres som: Personer som er født i utlandet av utenlandsfødte foreldre, og 
som har fire utenlandsfødte besteforeldre (SSB).  Det er bosatt flere innvandrere i Lurøy 
kommune, da fortrinnsvis arbeidsinnvandrere og familiegjenforente, som omfattes av 
begrepet innvandrer. 
 

Arbeidsinnvandrer 
Arbeidsinnvandring, også kalt arbeidskraftinnvandring eller arbeidsmigrasjon, vil si 
innvandring som er knyttet til et arbeidsforhold. Det betegner i vid forstand at utlendinger 
kommer til et land for å jobbe og bo der i kortere eller lengre tid (SBB). 
 

Familiegjenforente 
Familiegjenforening innebærer at en person som bor i Norge - enten som norsk statsborger 
eller med oppholdstillatelse eller oppholdsrett - kan gjenforenes med familien sin som 
oppholder seg i et annet land. De som kommer til Norge på et slikt grunnlag kan søke om 
oppholdstillatelse etter reglene i utlendingsloven kap. 6. Dersom vedkommende som bor i 
Norge er EØS-borger kan det søkes om oppholdsrett for familiemedlemmet etter reglene 
i kap. 13. Også personer som er i Norge som flyktninger har rett til å søke gjenforening med 
familien sin i hjemlandet (SSB). 
 
I 2016 var det 129 registrerte tilflyttere fra 13 andre land, som var bosatt i Lurøy kommune. 
Utenlandske tilflyttere til Lurøy kommune fordeler seg på disse landene:   

 
 
Tilflyttere fra andre land til Lurøy kommune utgjorde i 2016 7 % av det totale antall 
innbyggere. Den største utenlandske tilflyttere kommer fra Sverige (34).  Trolig utgjør 
arbeidsinnvandrere nær 80 % av denne gruppen, mens familiegjenforente utgjør nær 20 %.  
 

Andre tilflyttere 
Dette er en samlekategori som inkluderer tilflyttere til kommunen som ikke befinner seg i 
gruppen arbeidsinnvandrer eller familiegjenforente. 
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Oppvekst 
I Lurøy kommune har Oppvekstetaten ansvar for språkopplæringen for elever med annet 
morsmål enn norsk og samisk1. Oppvekstetaten organiserer og gjennomfører voksen-
opplæringen for voksne innvandrere (16 – 67 år)2.   
 

Barnehager og skoler 
Oppvekstetaten har tatt 
konsekvensene av at de, de siste 
årene, har fått et økende antall 
minoritetsspråklige barn fra 
flere ulike land og med mange 
ulike språk til kommunen. I 
hovedsak er det barn av foreldre 
som er arbeidsinnvandrere og 
barn som er kommet på grunn 
av familiegjenforening. De har 
utarbeidet en plan og veileder for 
arbeidet med minoritetsspråklige 
barn i barnehage og skole. I 
planen presiseres det at: 
Minoritetsspråklige barn er en 
svært heterogen gruppe. Noen er født i Norge, mens andre kommer til landet underveis i 
skoleløpet. Noen snakker flytende norsk, mens andre kan lite eller ingenting norsk når de 
begynner på skolen. Noen har lang skolegang fra hjemlandet, andre kommer til Norge med 
mangelfull eller ingen skolegang. Med andre ord står barnehage og skole overfor komplekse 
utfordringer når de skal gi et godt og tilpasset tilbud. 
 

Planen skal sikre at alle involverte parter vet hvordan Lurøy kommune tar imot minoritets-
språklige elever, og hvordan vi gir dem opplæring i den tiden de går i barnehage og skole i 
kommunen. Planen skal også fungere som veileder for alle fagpersoner som har direkte 
tilknytning til minoritetsspråklige barn i sitt daglige arbeid. Det blir lagt vekt på at barna 
skal integreres i ordinær gruppe fra første dag i kommunen. Videre vektlegger planen et 
godt samarbeid mellom skole/barnehage og hjem, da dette samarbeidet er med på å sikre 
barna et best mulig opplæringstilbud.  
 
Deler av planen er rettet mot ansatte i barnehagen; andre deler for ansatte i skolen. Når 
planen er felles for begge er dette ut fra at det er viktig at barnehager og skoler har 
kunnskap om hverandre, derfor vil planen som helhet kunne være nyttig lesning for alle.  
 
Planen tar for seg tverrfaglig samarbeid mellom ulike instanser (voksenopplæring, PPT og 
helsestasjon) rammebetingelser (rammeplan for barnehagen, opplæringsloven og 
kunnskapsløftet) og innholdet i opplæringen. Videre skisseres rutiner ved elevens første 
møte med skolen og oppstart og kartlegging. I planen inngår en beskrivelse av 
tretrinnsmodellen, og en sjekkeliste som kan brukes i opplæringen.  

                                                           
1 Opplæringsloven § 2.8 
2 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

Lovund skole. Foto: Kristin Marthinsen 
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Det er utarbeidet egne prosedyrer for overganger (mellom barnehage skole, på 
ungdomstrinnet og overgang grunnskole til videregående opplæring).   

 

Språkopplæring  
I Lurøy kommune har Oppvekstetaten ansvar for å legge til rette for opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for de som omfattes av introduksjonsloven. Opplæringen gjelder 
personer bosatt i Lurøy kommune. 
 
Oppvekstetaten har utarbeidet en egen plan for denne opplæringen: Retningslinjer 
voksenopplæring i norsk og samfunnsfag3 der det presiseres at: formålet med opplæringen i 
norsk og samfunnskunnskap er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i 
yrkes – og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.  Disse retningslinjene er 
utarbeidet med hjemmel i introduksjonsloven og beskriver regelverket rundt opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap. Retningslinjene har i seg den praktiske organiseringen slik at 
informasjon om ordningen skal være tilgjengelig for alle involverte. 
 
Planen skisserer hvem som har rett og plikt til norskopplæring, og hvilke mulighet det er 
for betalende deltakere å delta på språkopplæring: 

Personkrets  Rett  Plikt  Gratis  Antall timer  

Personer som har fått asyl, 
personer med opphold på 
humanitært grunnlag og 
familiegjenforente med disse 
gruppene og de med 
kollektivt beskyttelse, 16–67 
år.  

Ja  Ja  Ja  Personer som har fått sin første 
oppholdstillatelse etter 1.januar 2012 
har rett/plikt til 550 timer norsk og 
50 timer samfunnskunnskap. Ved 
behov kan de få inntil 3000 timer til 
opplæring.  
Personer som har fått sin første 
oppholdstillatelse før 1. januar 2012 
har rett/plikt til 250 timer norsk og 50 
timer samfunnskunnskap. Ved behov 
kan de få inntil 3000 timer til 
opplæring.  

Familiemedlemmer til norske 
og nordiske borgere bosatt i 
Norge, 16–67 år.  

Ja  Ja  Ja  

Arbeidsinnvandrere utenfor 
EØS-/EFTA- regelverket og 
familiegjenforente til disse, 
16-67 år.  

Nei  Ja  Nei  250 timer norsk og 50 timer 
samfunnskunnskap.  

 
Deltakere som må betale dersom de ønsker opplæring er:  

- Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS/EU-området  
- Personer med oppholdstillatelse på grunnlag av familiegjenforening med 

arbeidsinnvandrere fra land utenfor EFTA/EØS/EU-området, og som ikke har 
permanent oppholdstillatelse  

- Personer som har kommet til Norge for å studere  
- Norske og nordiske borgere  
- Au pairer og andre med midlertidig oppholdstillatelse som ikke gir grunnlag for 

permanent opphold  
- Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket  

                                                           
3 Vedtatt i TRS i 2014, sist revidert 1.08.2017 
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Personer uten rett og plikt som ønsker norskopplæring må selv kontakte kommunen og få 
søknadsskjema for å søke om norskopplæring. Søknadsskjema finnes på kommunens 
hjemmeside. Søknadene behandles fortløpende. Deltakerne må forplikte seg gjennom 
kontrakt før de starter på norskkurs. Kommunestyret fastsetter betalingssatsene, og det 
er mulig for kommunen å inngå avtale med arbeidsgiver om dekning av deltakeravgift.  
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NAV Arbeid 
Sysselsettingen blant innvandrere i Norge er generelt høy sammenlignet med mange andre 
OECD‐land, inkludert Sverige og Danmark, men innvandrere har lavere yrkesdeltakelse enn 
befolkningen for øvrig4. Det er også store forskjeller i arbeidsmarkedsdeltakelsen blant 
innvandrere i Norge, bl.a. etter kjønn, alder, landbakgrunn, innvandringsgrunn, 
utdanningsnivå og botid.  Mens sysselsettingen blant arbeidsinnvandrere fra europeiske 
eller andre vestlige land er høy og nesten på nivå med befolkningen for øvrig, er den lavere 
blant innvandrergrupper som har kommet med bakgrunn i flukt, familiegjenforening eller 
andre humanitære årsaker. Kvinner med en slik bakgrunn har særlig lav sysselsetting5. 
 
NAV har ansvaret for arbeidsrettede 
tiltak, og NAVs jobb er å få folk i arbeid.  
NAV kan bidra med informasjon, 
veiledning, jobbformidling og ulike 
arbeidsmarkedstiltak. Det er viktig å få 
anledning til å vise potensielle 
arbeidsgivere kompetansen til den 
enkelte arbeidssøker, her kan NAV bistå 
med hjelp.  
 
 
 
NAV har i hovedsak tre typer tilbud: 

- Avklarings- og veiledningssamtaler, gjerne kombinert med språktesting 
- Forberedende opplæring for at å lettere kunne motta andre servicetilbud fra NAV 

på vei mot arbeidslivet 
- Jobbsøkingskurs/yrkesforberedende kurs med kartlegging av kompetanse og 

veiledningssamtaler 
 
Både norsk og internasjonal forskning viser at midlertidig lønnstilskudd er tiltaket som har 
klart høyest suksessrate for å redusere ledighet og øke overgang til arbeid i målgruppen. 
For at tiltaket skal virke, er det imidlertid avgjørende at både deltaker og bedrift er 
motiverte, har en god match og at saksgangen for bedriften er effektiv. 
 
Forskerne konkluderer med at bruk av vanlige arbeidsplasser som opplæringsarena 
fremstår som en ressurs i arbeidsrettet integrering av innvandrere. Arbeidspraksis spiller 
en viktig rolle i opplæringen både når det gjelder yrkesfaglig kompetanse, språkferdigheter 
og kunnskap om normer og forventninger i norsk arbeidsliv. 

Yrkesrettede kompetansekurs i regi av NAV 
De fleste arbeidsrettede kvalifiseringstiltak rettet mot innvandrere er av kortere varighet. 
Dette har sammenheng med at tiltaksapparatet og regelverket i større grad har lagt til 
rette for kortere kvalifiseringsløp. Særlig har dette handlet om mulighetene for inntekts-
sikring for deltakere.  

                                                           
4 Tronstad 2016 
5 Thorshaug og Valenta 2011, Olsen 2014 

NAV Lurøy. Foto: Kristin Marthinsen 
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Kursene resulterer vanligvis ikke i formell kompetanse, men kan gi en dokumentasjon/kurs-
bevis som kan styrke vedkommende i arbeidsmarkedet, og/eller gi dokumentert 
kompetanse som kan inngå i et fremtidig utdanningsløp mot fullt fagbrev. 
 
I NAVs tiltaksvifte er arbeidsmarkedskurs (AMO‐kurs) det mest benyttede arbeidsmarkeds-
tiltaket for innvandrere registrert som arbeidssøkere. Dette er yrkesrettede kurs hvor 
opplæringen kan vare i inntil ti måneder, med en eventuell forlengelse på seks måneder. 
Men mange AMO‐kurs har ofte en betydelig kortere varighet (1–2 måneder).  En del AMO‐
kurs kan gi kompetansebevis som på et senere tidspunkt – gjennom en realkompetanse-
vurdering – kan forkorte et utdanningsløp mot et fagbrev. Kursene kombinerer ofte 
praktisk og teoretisk opplæring og man kan i løpet av kurset ha arbeidspraksis i ordinær 
virksomhet. Det finnes eksempler på lokalt utviklede helsearbeiderkurs. 
 
NAV har en rekke ytelser som skal dekkelivsopphold for tiltaksdeltakere, slik som sosial-
stønad, tiltakspenger, kvalifiseringsstønad, dagpenger etc. Disse ytelsene er regulert i ulike 
lover/forskrifter og for å ha rett på ytelsene er det satt ulike begrensninger og/eller krav til 
bruker og ytelsene varierer i størrelse. 
 

Arbeidsforberedende kurs for fremmedspråklige 
Arbeidsforberedende kurs tilbys av ulike arrangører, først og fremst i byene i fylket. For vår 
region er MINAR leverandør av slik opplæring.  Kurset varer i 26 uker på fulltid - fire uker 
med teoretisk opplæring og 22 uker med kombinert arbeidspraksis og praksisbasert 
språkopplæring. I kursets fire første uker skal det gis 30 undervisningstimer per uke. Det 
skal gis seks timer undervisning per dag for dager med teoretisk opplæring.  Fordelingen 
mellom praksis og teoretisk opplæring de siste 22 ukene skal være tre dager praksis og to 
dager teori per uke. 
 
Leverandøren skal i løpet av kursperioden ta initiativ til to trekantsamtaler. Den første 
trekantsamtalen skal gjennomføres mellom leverandør, deltaker og praksissted i overgang 
mellom teori- og praksisperiode. Den andre skal gjennomføres mellom leverandør, deltaker 
og det lokale NAV-kontor senest tre uker før avslutning av kurset.  
 
For deltakere som i praksisperioden vil ha særlig vanskeligheter med å dagpendle til det 
fastsatte leveringssted for teoretisk undervisning i det enkelte tjenesteområde, må 
leverandør legge til rette for at undervisningen kan skje i den enkelte deltakers 
hjemkommune. Slik tilrettelegging vil alternativt kunne skje med digitale hjelpemidler.  
 

Samarbeid mellom fem statlige etater  
Medarbeidere fra Skattedirektoratet, Utlendingsdirektoratet (UDI), Arbeidstilsynet, 
Politiet og NAV samarbeider (nettverksveiviser) for at alle brukere med spørsmål om 
arbeidsinnvandring raskest mulig skal sluses til riktig informasjon.  

«Work in Norway» har en oversiktsside som gjør det enklere å navigere mellom ulike 
aktuelle offentlige sider. I tillegg til oversiktssiden består løsningen av et omfattende 
lenkesystem mellom eksisterende artikkelsider på de ulike etatsportalene. 



Handlingsplan for integrering, side 11 
 

I tillegg til at nettveiviseren vil være nyttig for primærmålgruppen arbeidsinnvandrere, vil 
veiviseren bedre brukerservicen fra etatene ved at etatenes medarbeidere lettere finner 
relevant informasjon om arbeidsinnvandring. 

Rekvirering av D-nummer 
Etter folkeregisterloven § 4 skal det for fysiske personer som ikke får fastsatt et fødsels-
nummer kunne fastsettes et D-nummer når det foreligger begrunnet behov for det. 
Forskriften gir uttømmende oppregning av når det kan være «begrunnet behov». Det 
følger av forskriftens § 2-6 bokstav g at: «D-nummer kan tildeles til personer som er omfattet 
av ordning som forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten, eller som har rettighet avledet fra en 
slik person.»  Utlendingsdirektoratet overtok ansvaret for å rekvirere D-nummer til 
asylsøkere fra 1.januar 2017.  
 
Det er flere nyttige prosjekt og samarbeidspartnere som kan benyttes i arbeidet med 
sysselsetting: 

- Tilflytningsprosjektet i Nordland har utarbeidet heftet Norskopplæring til ulike 
grupper innvandrere i Nordland - Rettigheter og muligheter. Dette er en oversikt over 
hvem som har rett og plikt til norskopplæring, en beskrivelse av de ulike nivåene og 
en oversikt over et utvalg av verktøy og ressurser til bruk i opplæringen for ulike 
grupper innvandrere. 

- Karrieresenteret for Ytre Helgeland er en viktig samarbeidspartner når innvandrere 
skal kvalifiseres mot arbeidsmarkedet. Et godt samarbeid med Karrieresenteret kan 
resultere i et skreddersydd opplegg for denne gruppen. 

- Ellers finnes det en rekke verktøy og metoder til bruk i opplæring. Hos Kompetanse 
Norge finnes en base med oversikt over mer enn 200 læremidler i norsk og 
samfunnskunnskap for voksne innvandrere.  
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Helsetjeneste 
kommunen har et overordnet ansvar for helse- og omsorgstjenester, jamfør lov om 
kommunale helse – og omsorgstjenester6.  § 3-1 beskriver kommunens ansvar slik: 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige 
helse- og omsorgstjenester.  

Arbeidsinnvandrere og familiegjenforente har samme rett til helsetjenester som den øvrige 
befolkningen. Rettighetene omfatter både somatisk og psykisk helsehjelp fra kommune- 
og spesialisthelsetjeneste, inkludert hjelp for rusmiddelproblemer. Alle barn under 18 år 
som oppholder seg i Norge har rett til både helse- og omsorgstjenester. 

For å oppfylle ansvaret etter §3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende7:  
1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder: 

a. helsetjeneste i skoler og 
b. helsestasjonstjeneste 

2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester 
3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder: 

a. legevakt, 
b. heldøgns medisinsk akuttberedskap og 
c. medisinsk nødmeldetjeneste 

4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning 
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering 
6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder: 

a. helsetjenester i hjemmet, 
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og 

støttekontakt og 
c. plass i institusjon, herunder sykehjem. 

 

Ansvar for å sikre god informasjon og kommunikasjon  
Helsepersonell har ansvar for å 
vurdere behovet for å bestille 
kvalifisert tolk i møte med 
pasient med begrensede norsk-
kunnskaper.  

Helsepersonell kan trenge tolk 
for å utøve informasjons- og 
veiledningsplikten. Samarbeid 
med kvalifisert tolk kan være en 
forutsetning for å sikre 
pasientens rett til blant annet å 
få forståelig informasjon og å 
kunne gi informert samtykke til 
helsehjelp8.  

                                                           
6 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30 
7 § 3-2.Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 
8 jf. blant annet pasient- og brukerrettighetsloven §§3-5 og 4-1 

Aldersund paviljong. Foto: Kristin Marthinsen  
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Familiemedlemmer bør ikke brukes som tolk. Barn skal aldri brukes som tolk. Unntak kan 
gjøres når det er nødvendig for å unngå tap av liv eller alvorlig helseskade, eller det er 
nødvendig i andre nødssituasjoner. 

Oppfølging fra Helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal gi et helsefremmende og forebyggende tilbud 
til alle gravide, barn og unge 0-20 år. 
Tilbudet omfatter:  

- Helseundersøkelser 
- Vaksinering 
- Oppsøkende virksomhet (hjemmebesøk) 
- Helseopplysning og veiledning  

 
Tjenesten har blant annet ansvar for å følge opp barnevaksinasjonsprogrammet (fhi.no). 
Hvis barnet eller ungdommen mangler dokumentasjon på vaksiner skal de tilbys 
vaksinering i samsvar med det norske vaksinasjonsprogrammet. Tilbudet er gratis.  
 
Ifølge helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (lovdata.no) har barn rett til nødvendig helse-
hjelp også i form av helsekontroll i den kommune barnet bor eller midlertidig oppholder 
seg. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll. 
 
Lurøy kommune har et helsestasjonstilbud for ungdom. Her kan ungdom få råd og 
veiledning om seksualitet, psykisk og fysisk helse.  

 

Helseundersøkelser og vaksinering 
Lurøy kommune tilbyr en helseundersøkelse til familiegjenforente for å kartlegge helse-
tilstand og eventuelle behov for psykisk og/eller somatisk oppfølging. Vaksinebehov hos 
barn av tilflyttere fra utlandet kartlegges også. Lurøy kommune følger anbefalingen med 
oppvaksinering av barn, i henhold til norske barnevaksinasjonsprogram.  
 

  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#%C2%A73-2
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Ny i Lurøy 
På Lurøy kommunes hjemmeside er det lagt inn en egen boks merket «Ny i Lurøy». I denne 
finnes de nyttig informasjon for fremtidige tilflyttere, og nye innbyggere, i Lurøy kommune. 
Her er klikkbar informasjon om barnehage, skole og SFO i Lurøy, helsetjenester og NAV, 
bolig, transport, fritidsaktiviteter og beskrivelse av naturopplevelser og aktiviteter.  
Informasjonen finnes foreløpig kun på norsk.  

Arbeidsliv 
Å ansette nye medarbeidere er 
ressurskrevende. Kommuner og 
arbeidsgivere bør tenke helhetlig 
for å tiltrekke seg og holde på 
arbeidskraft. For at folk skal trives 
og bli i jobben og på stedet, er det 
viktig å kunne tilby mer enn kun 
sysselsetting til nye med-
arbeidere/tilflyttere. 
 
Mange flytter på grunn av jobb, 
men folk trenger mer enn en jobb 
for å trives. Grad av trivsel og 
bolyst henger gjerne sammen med 
de sosiale relasjonene som vi er en 
del av i hverdagen. Det viser seg da 
også at de som har en meningsfull 
sosial kontakt på arbeidsplassen, i 
nabolaget eller gjennom fritids-
aktiviteter, trives bedre som innflytter.  Noen arbeidsplassen har rutiner som beskriver 
hvordan de nye arbeidstakere skal tas imot og inkluderes på jobb. Andre mangler dette. 
   
Bedrifter kan utarbeide og gjennomføre fadderordning på jobb. En slik ordning kan bidra 
til trivsel og at nytilsatte fort blir kjent med andre, ikke bare på jobben, men også utenom 
arbeidstid. Rutiner og opplegg for nyansatte kan utarbeides felles for flere arbeidsgivere 
både offentlige og private virksomheter, og inneholde kan innebære: 

- Pek ut en eller flere kollegaer som skal være fadder i en tidsavgrenset periode 
- Ha en sosial sammenkomst for nye på jobben, gjerne i samarbeid med andre 

bedrifter og kommunen 
- Informere om lag, foreninger, kultur og turaktiviteter 
- Fadder får ansvar for å informere og invitere til fellesarrangement i kommunen 

(festivaler, markeringer, tradisjoner osv) 
- Omvisning i kommunen av en lokalkjent som kjenner godt til hva som finnes av 

turmuligheter, kultur og natur. 
- Arbeidsgiver kan ta initiativ til samtale om trivsel utenom arbeidstid. Dette er ikke 

nødvendigvis arbeidsgivers ansvar, men det kan være lurt med tanke på å øke 
trivsel. 

 

Oppdrett. Foto: Kristin Marthinsen 



Handlingsplan for integrering, side 15 
 

Velkomstbrev 
Velkomstbrev kan ha en viktig symbolsk verdi og viser at kommunen vet at noen har flyttet 
til kommunen.  Velkomstbrev kan inneholde praktisk informasjon om skole, barnehage, 
kultur, idrett, fritidsaktiviteter og offentlige kontor. Det bør henvises til kommunens 
hjemmeside for mer informasjon. Velkomstbrev skrives av Ordfører.  

Velkomstmøte 
Årlig vil det arrangeres et informasjons- og velkomstmøte for nye innbyggere i Lurøy. 
Nyinnflyttere tas personlig kontakt med og inviteres til et Velkomstmøte. Innslag og 
aktivitet her kan være kulturinnslag, velkomst ved ordfører, informasjon om kommunen og 
hjemmesiden, informasjon om lokalt næringsliv og næringsutvikling, kultur og idrett, 
bibliotek og omvisning på Rådhuset. Varigheten av velkomstmøte kan være ett par timer, 
gjennomført med en enkel servering. 

Lokalutvalgenes rolle 
Nærheten til der tilflyttingen skjer gjør det nødvendig at lokale krefter i de enkelte 
kretsene, gjennom lokalutvalg, ivaretar nye innbyggerne. Lokalutvalgene har oversikt over 
hvilke lokale muligheter og tilbud som finnes på kretsnivå, noe som gjør det naturlig at det 
er de enkelte lokalutvalg som har ansvar for å gi nye innbyggerne en positiv velkomst.  
 

Velkomstbesøk 
Nye innbyggere i Lurøy kommune bør bli mottatt på en god måte. En fin måte å gjør dette 
på er å gjennomføre et direkte besøk hjemme hos tilflytteren(e), fra medlemmer av 
lokalutvalg. Her vil det være naturlig å overrekke en velkomstpakke (se nedenfor om 
innhold).  Under besøket bør det informere om lokale tilbud i kretsen og om kommunen 
(bruk gjerne kommunens hjemmeside). Dersom lokalutvalgene utarbeider eget 
informasjonsmateriell kan dette også overrekkes.  Lokalutvalget bør tipse lag og 
foreninger om tilflyttingen slik at nye innbyggere kan ivaretas 
 

Velkomstpakke  
Nye tilflyttere skal får overrakt en velkomstpakke med følgende innhold:  

- Velkomstbrev fra Ordfører 
- En oppmerksomhet (blomst el)  
- 5 ukers abonnement fra Rana Blad for kr 5  
- Lurøybrosjyre 
- Ett års gratis medlemskap i et lokalt idrettslag, der idrettslag har gått inn for dette 

(lokalutvalg bes ta kontakt med idrettslag for avklaring)  
- Andre lokale brosjyrer 

Fadderordning 
Bruk av fadder kan være en god måte å gjøre nye innbyggere kjent med sitt nye 
lokalsamfunn. Fadderordningen krever at en ressursperson stiller seg til rådighet.  
 
Hver krets bør ha 3 – 5 tilgjengelige faddere, som kan ta på seg ansvaret for nye innflyttere. 
Fadderens ansvar er å informere om kommunens tjenester, felles aktiviteter og sosiale 
sammenhenger.  Ordningen baseres på frivillighet og fadderen forplikter seg til å ha jevnlig 
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kontakt og oppfølging med tilflytteren i de første 6 mnd. Gjennom fadderordningen kan 
det koordineres et nettverk for den/de nye som ønsker å delta, og sørge for at det kommer 
i gang. Når innflytteren er mer selvgående trekker fadderen seg ut. Kontakten og 
oppfølgingen kan gjennomføres på ulike måter, etter behov, og kan inkludere invitasjoner, 
henting til Bygdekvelder, etc 
Lurøy kommune kan bidra med kunngjøring, opplæring (motivasjonsrunde) og 
informasjon om fadderordningen til aktuelle faddere. Dette kan gjøre det enklere for 
lokalutvalg å vite hvem de skal ta kontakt med for å knytte faddere til nye innflyttere.   

Lag og foreninger/organiserte fritidstilbud 
Å inkludere og integrere 
innflyttere i Lurøy er en 
oppgave som kommunen 
ikke kan gjøre alene. 
Lokalutvalgene, frivillige, 
lag og foreninger, og 
innbyggere i Lurøy må bidra 
dersom vi skal lykkes.  
 
Å komme som tilflytter til 
nye samfunn kan være 
utfordrende, spesielt 
dersom du kommer fra et 
annet land og kultur og ikke 
snakker norsk. For mange 
kan det også oppleves utfordrende å flytte til ett nytt sted selv om du snakker språket.  Den 
enkelte tilflytter har også et selvstendig ansvar for å bli integrert og inkludert. Det er likevel 
ønskelig at det gjennomføres ulike tiltak for å lette overgangen inn i lokalsamfunnet.   
 
Eksempel på aktiviteter der nyinnflyttere bør inviteres spesielt kan være: Felles turer/-
arrangementer, teater/konsertopplevelser, grilling, sommer- eller vinteraktiviteter, bli-
kjent-tur, nykommerklubb/nettverk, oppfordring til å hilse på en ny nabo, bake- eller 
bryggerkveld, kulturarrangement, kurs etc 
 
Lokale lag og foreninger i Lurøy 
kommune har en unik mulighet til å 
inkludere og integrere tilflyttere til 
kommunen, og samtidig få flere 
deltakere. Organiserte fritidstilbud er 
gode møteplasser for barn og voksne 
og er en viktig plattform til involvering 
og til å bli kjent og få nye venner. 
Medlemmer lokale lag og foreninger 
har et særskilt ansvar for denne 
involveringen. 
 Lurøy/Trænamesterskapet 2017. Foto: Kristin Marthinsen 

Onøy skole. Foto: Kristin Marthinsen 
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Her kan kulturmidler, og eventuelle tildelte frivillighetsmidler, kunne hjelpe lagene i dette 
arbeidet.  
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Vedlegg: Utfyllende informasjon og nyttige lenker: 
- Læremidlene er søkbare etter nivå, spor og emner i læreplanen. Man kan også 

velge mellom digitale og papirbaserte læremidler: 
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/laremidler/ 

- Veiledning til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 
Veiledningen gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med norsk-
opplæringen. Den består av artikler, metodiske beskrivelser, eksempler og teori :  
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Metodisk-
veiledning/  

 
Gratis nettressurs 

- Læreverk: Ny i Norge: http://nyinorge.portfolio.no 
- Praktisk norsk: http://praktisknorsk.cappelen.no/index.html 
- På vei: http://www.pavei.cappelen.no/ 
- Stein på stein: http://www.steinpastein.cappelen.no/ 
- Her på berget: http://herpaberget.cappelendamm.no/ 
- Norsk nå: http://norskna.portfolio.no/ 
- Her bor vi: http://herborvi.cappelendamm.no/ 
- Norsk på 1.2.3: http://norsk123.cappelendamm.no/ 
- Alfabetiseringsoppgaver ABC: http://ord.cappelendamm.no/ 
- Ordbok: http://decentius.hit.uib.no/lexin.html 
- Grammatikk: Norsk, grammatikk: http://www.norsksidene.no/ 
- Norsksidene gir bl.a. informasjon om grammatikk og sjangerlære: 

http://norsksidene.no/view.cgi?&link_id=0.1044 
- Språkrådet - skriveregler og grammatikk: 

http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriveregler/ 
- Arbeidsliv: Jobb i sikte - et læreverk for arbeidslivskunnskap for voksne 

innvandrere: http://jobbisikte.cappelendamm.no/ 
- Samfunnsfag: Intro er innføring i norsk samfunnskunnskap: 

http://introbokmal.cappelen.no/ 
- Hurra for 17. mai - side som gir en innføring i 17.mai-feiring: 

http://noa.cappelendamm.no/17mai/ 

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/laremidler/
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Metodisk-veiledning/
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Metodisk-veiledning/
http://nyinorge.portfolio.no/
http://praktisknorsk.cappelen.no/index.html
http://www.pavei.cappelen.no/
http://www.steinpastein.cappelen.no/
http://herpaberget.cappelendamm.no/
http://norskna.portfolio.no/
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