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Introduksjon 

Arbeidet med bosetting og integrering av flykninger er omfattet av Lov om 

introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven), 

og forvaltningsloven. Også Lov om sosiale tjenester benyttes ifb. med bosetting av 

flyktninger. 

 

1. Etablering ved bosetting 

Etablering består av standardpakker for hvitevarer, inventar og klær/utstyr til barn. Det vil bli 

kjøpt inn brukt, og nytt. Alt ut i fra hva som er mest hensiktsmessig i situasjonen. Videre 

består etableringen av et kontantbeløp som beregnes ut fra familiens størrelse. Det er laget 

egne skjema med satser for beregning av dette.  

Kommunen kan bli bedt om å bosette flyktninger fra to ulike ståsteder. Flyktninger som er 

ankommet Norge og befinner seg på mottak i Norge, eller overføringsflyktninger som før 

bosetting befinner seg i flyktningleir i utlandet og ankommer bostedskommune direkte fra 

leir i utlandet. 

 

1a  Standardpakker – hvitevarer 

Flyktningetjenesten kjøper inn hvitevarer i forkant av bosettingen. Boenhetene utstyres med 

kjøleskap, vaskemaskin, komfyr og støvsuger. 

 

1b  Startpakke – overføringsflyktninger 

 

Ved bosetting av overføringsflyktninger blir det kjøpt inn nødvendig inventar og utstyr i 

forkant. Dette gjøres før bosettingen finner sted. Som et minimum skal det kjøpes inn 

kjøkkenpakke, sengetøyspakke og håndklær. Liste over startpakke ligger vedlagt. 

 

 

1c Møbler /innbo 

 

Det kjøpes inn møbler / inventar ut i fra familiens sammensetning og størrelse, til enkel 

standard. Som et minimum kjøpes det inn senger til alle i husstanden. Møblene, hvitevarene 

og TV er kommunens eiendom.  
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1d TV / PC 

Til voksne gis et valg mellom kjøp av TV eller PC til en verdi av 4000,- kr. Samtidig gis 

informasjon om utgifter til tv-abonnement og NRK lisens, og internettilknytning. 

 

1e  Klær 

 

Til voksne gis et kontanttilskudd på kr. 2.500,- til klær. Dette skal dekke utgifter til både 

sommer- og vinterklær. Barn og unge mottar etableringspakke (se egen liste vedlagt). 

 

1f Kontantbeløp 

 Ved bosetting betales et kontantbeløp til den enkelte husstand. Dette beløpet skal være 

tilstrekkelig til å kjøpe inn det man trenger av ytterligere utstyr og klær den første tiden. De 

som kommer fra asylmottak allerede har fått noe til etablering. Derfor er det forskjell i 

satsene ut i fra hvor flyktningene kommer fra. 

 

 

 Fra asylmottak Overføringsflyktninger 
 

Per husstand 3.000,- 5.000,- 

Tillegg til øvrige husstandsmedlemmer 1.000,- 2.000,- 
 

Kontantbeløpet utbetales i sin helhet. 

 

1g Bosetting av enslige mindreårige hos slekt/familie 

 Ved bosetting av enslige mindreårige hos familie/slekt utbetaler flyktningtjenesten 

utgiftsdekning etter statens veiledende satser for fosterhjem og besøkshjem.  
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2. Etablering ved utflytting fra bofellesskap 
 

Møbler og inventar i bofellesskap er det Lyngen kommune som eier. De som bosettes i 

bofellesskap får kun seng og nattbord i etablering. Han/hun kan også velge å kjøpe TV/PC 

ved etablering, eller vente til utflytting. Kontantstøtten på kr 3.000,- utbetales. Når 

flyktningen flytter ut av bofellesskap har han/hun krav på følgende etableringsstøtte: 

 

 Møbler/innbo ifølge vedlagt liste for etablering. 

 Startpakke hvitevarer. 

 Eventuelt kan flyktningen få utbetalt et kontantbeløp på inntil 25.000,- som skal gå til 

innkjøp av det han/hun måtte trenge for å etablere seg, istedenfor startpakke 

hvitevarer, og innbo/møbler etter liste. 

 

 

3. Familiegjenforening 

Vi velger å dele familiegjenforente inn i to kategorier. Begge gruppene har etter 

introduksjonsloven rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. 

 Kategori 1: De som har ektefelle som er i introduksjonsprogram, langtidsavhengig av 

sosialhjelp eller tiltak som er i regi av NAV. Har vært bosatt i Norge mindre enn 5 år. 

 Kategori 2: De som har ektefelle i ordinært arbeid, og har vært bosatt i Norge mindre 

enn 5 år. 

Inntektsgrunnlaget er vesentlig forskjellig i de to kategoriene. Herboende er hovedpersonen, 

og står som ansvarlig for sin familie som er kommet. 

Kategori 1 får følgende ytelser: 

 Ektefelle med den gjenforente  kr. 3.000,- 

 Per barn     kr. 2.500,- 1 

Flyktningetjenesten supplerer med møbler/utstyr etter behov (f.eks. senger og sengetøy) 

Kategori 2 – det foretas en individuell behovsvurdering ut ifra inntekt. 

Det utbetales stønad i ventetid for familiegjenforente frem til første utbetaling av 

introduksjonsstønad når familiegjenforente starter i program innen tre måneder. 

Ventestønaden er avhengig av herboendes inntekt. 

                                                           
1 Representant fra flyktningetjenesten er behjelpelig med å handle inn det som trengs til barn, jfr. årstid. 
Resterende beløp utbetales. 
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Stønad i ventetid 

Det er en målsetting at alle skal komme i gang med introduksjonsprogram så snart som 

mulig etter bosetting. Ventestønad er i samsvar med kommunens satser for økonomisk 

sosialhjelp. Stønad til husleie og strøm kommer i tillegg. Ventestønad utbetales fra bosetting 

og frem til første utbetaling av introduksjonsstønad. 

 Ventestønad per måned 

Enslige 5.850,- 

Par 9.750,- 

Bofellesskap, per person 4.850,- 

Tillegg for barn  

 0-3 år 2.250,- 

 6-10 år 2.950,- 

 10-17 år 3.800,- 

 

Ventestønad skal ikke overskride der beløpet den/de bosatte vil få i introduksjonsstønad og 

barnetrygd. Satsene er i tråd med de kommunale satsene for økonomisk sosialhjelp. 

 

Barn og unges etableringspakker 

 Barnehagepakke – Flyktningetjenesten kjøper inn det som er nødvendig for en 

hverdag i barnehage, som vinterklær, skotøy og annet nødvendig tøy og utstyr. Det 

samme kjøpes inn for førsteklassinger. Pakken gis kun ved bosetting. Ikke for barn 

som blir født i Norge. Se vedlagt liste. 

 Skolepakke – en pakke for barn fra 1-4 klasse, og en annen pakke for de som går fra 

5-10 klasse. Se vedlagt liste. 

Pakkene kjøpes inn sammen med representant fra flyktningetjenesten, som samtidig gir 

veiledning om påkledning og klima i Norge. Dersom bosetting skjer vår/sommer, kjøpes 

vinterklær inn på høsten. 

 

Helsetilbud og tannbehandling 

Alle overføringsflyktninger skal ha en omfattende helseundersøkelse, Mantoux og evt. 

skjermbilde. Førstegangsundersøkelse hos lege, egenandel, dekkes av flyktningetjenesten. 

Helseundersøkelse hos helsesøster og sjekk hos tannpleier dekkes av kommunen. 

Flyktninger som bosettes fra mottak skal ha gjennomgått nødvendige undersøkelser i 

mottak. Vi forutsetter at egenandelskortet blir benyttet for ulike medisiner og egenandeler 

ifbm konsultasjoner.  
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Ved behov for briller eller tannhelsetjeneste må dette i utgangspunktet dekkes av 

flyktningen selv, på lik linje med andre innbyggere. I særskilte tilfeller kan man søke NAV om 

stønad til dette. 

 

Fritid 

For aldersgruppen inntil 18 år dekker flyktningetjenesten for en fritidsaktivitet/treningsavgift 

i idrettslag/forening. Ytelsen gis til aleneforsørgere, eller når begge foreldrene deltar i 

introduksjonsprogrammet. Maks grense er kr. 2.000,- per år. Denne ytelsen kan ses i 

sammenheng med de øremerkede midlene kommunen har fått bevilget ifbm 

fattigdomssatsingen. 

 

Introduksjonsstønad 

Flyktninger over 18 år med behov for grunnleggende kvalifisering, har rett og plikt til 

introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet er helårig, og på full tid. 

Introduksjonsstønaden utgjør 2G for deltakere over 25 år, og 2/3 av G for deltakere under 25 

år. I Lyngen får alle enslige bosatte introduksjonsdeltakere utbetalt 2G. Dette for å unngå 

supplerende sosialhjelp. De som er under 25 år og bor sammen med sin familie, mottar 2/3 

av G. 

Introduksjonsprogrammet skal i utgangspunktet vare inntil 2 år, og i særskilte tilfeller 3 år. 

 

Barnetilsyn / SFO 

I hht. Introduksjonsloven skal kommunene tilrettelegge for barnetilsyn for deltakere i 

introduksjonsprogrammet. Dette fordi deltakerne er pålagt å delta i programmet. 

Flyktningetjenesten er behjelpelig med å søke om barnehageplass/SFO. Bidrag til barnetilsyn 

ytes av flyktningetjenesten ved behov, så lenge begge foreldrene er i 

introduksjonsprogrammet.  

Enslige forsørgere kan søke om støtte til barnetilsyn av NAV. Overgangsstønad utbetales ikke 

parallelt med introduksjonsstønad. 

Når en av foreldrene er i ordinært arbeid, må familien selv dekke utgiftene til barnepass. 

Barnetilsyn samordnes med eventuelle trygdeordninger som ytes til samme formål. 
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Reisestøtte 

For elever på voksenopplæringa som bor mer enn 4 km. fra skolested/praksissted gis 

reisestøtte etter samme regler som for grunnskole. Transport for inntil 2 km. kan også 

støttes dersom deltaker har barn som skal bringes til barnehage, t.o.m. første klasse. Her gis 

det støtte til en voksen. Reisestøtten er behovsprøvd. 

 

Oversettelse av dokumenter 

Flyktningenes medbrakte dokumenter som viser tidligere utdanning og arbeidserfaring må 

oversettes før de kan godkjennes. Denne kostnaden dekkes av flyktningetjenesten. 

 

Reisekostnader – personnummer 

For å få personnummer må den enkelte selv møte opp hos Folkeregisteret/Skatt Nord i 

Tromsø. Den enkelte må selv dekke sine reisekostnader i forbindelse med at det skal søkes 

om personnummer. 

 

Sekundærbosetting 

Dersom flyktninger fra andre kommune flytter til Lyngen, skal det skje etter avtale med 

fraflyttingskommunen. Det skal være i tråd med kvalifiseringsløpet, eller være e rimelig 

forklaring på flyttingen. 

Flyktninger som sekundærbosettes må selv finne bolig. Det ytes ikke hjelp til etablering. 

Dersom botiden etter førstegangsbosetting er under 2 år, kan deltakelse i 

introduksjonsprogram vurderes. 

Det ytes ingen hjelp til flyktninger som velger å avbryte introduksjonsprogrammet (jfr. 

Introduksjonsloven). Ved flytting fra Lyngen ytes det ingen hjelp til flyttingen. 
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Etablering av familiegjenforente 

Ved etablering av familiegjenforente tas det utgangspunkt i herboendes situasjon. Dette 

gjelder: 

 Personer som blir familiegjenforent med person som deltar i introduksjonsprogram 

 Familiegjenforening med person som har en botid på mindre enn 5 år 

 Den familiegjenforente selv har rett og plikt til introduksjonsprogram 

 Mindreårig som blir familiegjenforent med personer i kategorien over. 

Hvitevarer/møbler: Det kjøpes ikke inn hvitevarer eller møbler, -utover seng til barn, i 

forbindelse med familiegjenforening. Det kjøpes inn sengetøypakker og håndklær. 

Klær: Til voksne gis det et tilskudd på kr. 2500,- til klær. Barn og unge mottar egen 

etableringspakke (ifølge liste som ligger som vedlegg) 

Kontantbeløp den gjenforente mottar (i tillegg til støtte til klær): 

 Ektefelle     2.000,- 

 Pr. barn      1.000,- 

   

Ventestønad for familiegjenforente: 

For familiegjenforente som har rett og plikt til introduksjonsstønad, er det en målsetting at 

alle skal komme i gang med introduksjonsprogrammet så snart som mulig etter bosetting. I 

ventetiden frem til oppstart i program, utbetales det ventestønad etter samme regler som 

for nybosatte flyktninger. 

 

Alternativ mottaksplassering 

Alternativ mottaksplassering av asylsøkere kan skje dersom en mottaksplassert har sterk 

tilknytning til noen som er bosatt i Lyngen kommune. F.eks. foreldre-barn. Alternativ 

mottaksplassering skjer etter særskilt avtale med UDI. Utbetaling av stønad til livsopphold 

skjer etter UDIs satser for mennesker som er i mottak. Lyngen kommune får person tilskudd 

fra UDI som dekker utgiftene. Flyktningtjenesten er ansvarlig for oppfølgingen av asylsøkere 

plasserte p.g.a. nær tilknytning etter gjeldende lover og retningslinjer. 
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Utdanningsstøtte 

Elever i eksamensrettet grunnskole for voksne kan motta introduksjonsstønad, dersom det 

ligger innenfor de to årene elevene er i ordinært introduksjonsprogram. Elever i 

eksamensrettet grunnskole for voksne har etter dette rett til stipend og lån fra Statens 

lånekasse. 

Elever med opphold på humanitært grunnlag kan få utdanningsstipend fra lånekassen, mens 

overføringsflyktninger og flyktninger med asyl i Norge, kan få flyktningstipend. 

 

Klagebehandling 

Vedtak som blir fattet ihht regelverk for bosetting og etablering av flyktninger i Lyngen 

kommune, kan påklages. 

Klagen rettes til Lyngen kommune, flyktningetjenesten. Dersom vedtaket opprettholdes kan 

enkeltvedtak påklages videre til fylkesmannen, jf. §22 i Lov om introduksjonsordning og 

norskopplæring for nyankomne flyktninger. 

 

 

 

Vedlegg: 

 Barnehagepakke / 1. klasse pakke 

 Skolepakke, 2.-4. klasse 

 Skolepakke, 5.-10. klasse 

 Startpakke kjøkken 

 Møbler / hvitevarer standard, for enslige 

 Møbler / hvitevarer standard, for familie 
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Barnehagepakke / skolepakke 1. klasse 

 

 

Navn (barn):____________________________________________født:_________________ 

 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

 

Vinterjakke  Gymsko/innesko  

Vinterdress   Vintersko  

Hansker/votter  Støvler/cherox  

Lue  Joggesko  

Hals/buff/skjerf  Gymtøy  

Ull- eller fleece sett  Svømmetøy  

Ullsokker, 2 par  Ryggsekk  

Regntøy og regnvotter  Refleksvest  

Strømpebukse/longs, 2 par  Tegnesaker  

T-skjorte, 2 stk.  Penal  

Boxer/truse, 2 stk.  Matboks  

Bukse  Termosflaske  

  Innesko til skolen  

 

 

Pakken er utlevert:  _______________________________________________ 

 

Pakken er mottatt: ________________________________________________ 
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  Skolepakke 2. – 4. klasse 

 

 

Navn (barn):____________________________________________født:_________________ 

 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

 

Vinterjakke  Joggesko  

Vinterdress  Gymsko/innesko  

Hansker/votter  Vintersko   

Lue  Støvler/cherox  

Hals/buff/skjerf  Gymtøy  

Ull- eller fleece sett  Svømmetøy  

Ullsokker, 2 par  Termosflaske  

Regntøy  Matboks  

Strømpebukse/longs, 2 par  Skolesekk   

T-skjorter, 2 stk.  Penal  

Boxer/truse, 2 stk.  Refleksvest  

Bukse  Innesko til skolen  

    

 

Pakken er utlevert:  _______________________________________________ 

 

Pakken er mottatt: ________________________________________________ 
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Skolepakke 5. – 10. klasse 

 

 

Navn (barn):____________________________________________født:_________________ 

 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

 

Vinterjakke  Joggesko  

Overtrekksbukse/boblebukse  Gymsko/innesko  

Hansker/votter  Vintersko   

Lue  Støvler/cherox  

Hals/buff/skjerf  Gymtøy  

Ull- eller fleece genser  Svømmetøy  

Ullsokker, 2 par  Termosflaske  

Regntøy  Matboks  

Strømpebukse/longs  Skolesekk  

T-skjorte, 2 stk.  Pennal  

Boxer/truse, 2 stk.  Refleksvest  

  Innesko til skolen  

 

Pakken er utlevert:  _______________________________________________ 

 

Pakken er mottatt: ________________________________________________ 
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Startpakke møbler, utstyr og hvitevarer - enslige 

Navn (eier):____________________________________________født:_________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

Kjøleskap m/frys  Søppelbøtte  

Komfyr  Vaskebøtte  

Vaskemaskin  Moppestav  

Støvsuger  Mopper  

Salongbord  Oppvaskbørste  

Sofa (3+2)  Oppvasktue  

Kjøkkenbord m/stoler  Kopphåndduk  

Seng  Gulvkost m/feiebrett  

Nattbord  Tørkestativ  

Gulvteppe  10 kleshengere  

TV-bord / skap  Temperaturmåler (inne og ute)  

Lampe, nattbord og stue  Dobørst  

Gardiner til alle vindu  Dusjforheng v/behov  

Dørmatte  Toalettpapir  

Postkasse  Håndsåpe  

Stråkost (utendørs)  Zalo  

Støvsuger  Vannglass  

Vannkoker  Snøskuffe  

Klesskap (om det ikke er i leiligheten)    
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Tillegg til overføringsflyktninger: 

*Dyne og putesett *Dyne- og putetrekk og laken 
 

Målet med denne pakken er at de skal ha nødvendig utstyr for å lage seg mat, og utføre 
nødvendig renhold de første dagene.  

 

Pakken er utlevert:  _______________________________________________ 

Pakken er mottatt: ________________________________________________ 
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Startpakke møbler, utstyr og hvitevarer - familie 

Navn (eier):____________________________________________født:_________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________ 

Kjøleskap m/frys  Søppelbøtte, 2 stk  

Komfyr  Vaskebøtte  

Vaskemaskin  Moppestav  

Støvsuger  Mopper  

Sofa (3+2)  Oppvaskbørste  

Salongbord  Oppvaskklut  

Kjøkkenbord m/stoler  Kopphåndduk, 2 stk  

Senger (dobbel og/eller enkel)  Gulvkost m/feiebrett  

Nattbord  Tørkestativ  

Gulvteppe  20 kleshengere  

TV-bord / skap  Temperaturmåler (inne og ute)  

Lampe, nattbord og stue  Dobørst  

Gardiner til alle vindu  Dusjforheng v/behov  

Dørmatte  Toalettpapir  

Postkasse  Håndsåpe  

Stråkost (utendørs)  Zalo  

Støvsuger  Vannglass  

Vannkoker  Snøskuffe  

Klesskap (om det ikke er i leiligheten)    
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Tillegg til overføringsflyktninger: 

*Dyne og putesett *Dyne- og putetrekk og laken 
 

Målet med denne pakken er at de skal ha nødvendig utstyr for å lage seg mat, og utføre 
nødvendig renhold de første dagene.  

 

Pakken er utlevert:  _______________________________________________ 

Pakken er mottatt: _____________________ 


