
Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

PROTOKOLL fra VKS-møte 3.mai 201 9

Sted/tid: Lunner rådhus, kl. 12.00 – 12.40

Deltakelse:
Fra vertskommunen (Lunner): Dag Flacké, rådmann

May Birgit Kjeverud, kommunalsjef
Ingvil Alisøy-Gjerløw, enhetsleder Flyktningtjenesten
Vibeche Holte, Enhetsleder/rektor
Voksenopplæringen
Marianne Briskeby, ass.rektor Voksenopplæringen

Fra samarbeidskommunene (Gran): Leif Arne Vesteraas, kommunalsjef
Janicke Brechan, kommunalsjef
Hilde Kristin Smerud, varaordfører

Observatør: Eli Stigen, rådgiver Gran

Protokollfører: Jenny Hemstad, fagleder/koordinator Lunner

Møteledelse:
Møtet ble ledet av rådmann i vertskommunen: Dag Flacké.

Dokumenter:
Sammen med innkalling til møtet var følgende dokumenter sendt ut:

x Innspill til VKS-møtet 3.mai fra vertskommunen.
x Innspill til VKS-møte 3.mai fra samarbeidskommunen.
x Protokoll fra møtet 21.9.1 8

Dagsorden:
Møtet ble gjennomfør som beskrevet i Håndbok for det interkommunale samarbeidet på Hadeland.
Dagsorden var som følger:

1. Tjenesteleveranse, evaluering 2018
2. Kvalitet – måloppnåelse/regnskap (evaluering).
3. Vurdere status hittil i år.
4. Styringssignaler (mål/økonomi – neste år og for økonomiplanperioden). Nye tiltak skal

gis mål og økonomiske konsekvenser må beregnes.
5. Bestille nødvendig etterarbeid som må være utført til VKS-møte 2.

Leder for flyktningetjenesten Ingvil Alisøy-Gjerløw orienterte om innspillet fra vertskommunen,
status for tjenesten.

Konklusjoner:
x Tjenesten er i omstilling.
x Det må være felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner med Nav og

voksenopplæringen jf. krav i Rundskriv Q-27/2015

___________________
Jenny Hemstad
protokollfører
Mai 2019

Vedlegg: Innspill



Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

PROTOKOLL fra VKS-møte 5.mai 201 9

Sted/tid: Lunner rådhus, kl. 12.00 – 12.40

Deltakelse:
Fra vertskommunen (Lunner): Dag Flacké, rådmann

Ingvil Alisøy-Gjerløw, enhetsleder Flyktningtjenesten
Vibeke Holte, Enhetsleder/rektor Voksenopplæringen
Marianne Briskeby, ass.rektor Voksenopplæringen

Fra samarbeidskommunene (Gran): Leif Arne Vesteraas, kommunalsjef
Hilde Kristin Smerud, varaordfører
Janicke Brechan, kommunalsjef

Observatør: Eli Stigen, rådgiver Gran

Protokollfører: Jenny Hemstad, fagleder/koordinator Lunner

Møteledelse:
Møtet ble ledet av rådmann i vertskommunen: Dag Flacké.

Dokumenter:
Sammen med innkalling til møtet var følgende dokumenter sendt ut:

x Innspill til VKS-møtet 5.mai fra vertskommunen.
x Innspill til VKS-møte 5.mai fra samarbeidskommunen.
x Protokoll fra møtet 21.9.1 8

Dagsorden:
Møtet ble gjennomfør som beskrevet i Håndbok for det interkommunale samarbeidet på Hadeland.
Dagsorden var som følger:

1. Tjenesteleveranse, evaluering 2018
2. Kvalitet – måloppnåelse/regnskap (evaluering).
3. Vurdere status hittil i år.
4. Styringssignaler (mål/økonomi – neste år og for økonomiplanperioden). Nye tiltak skal

gis mål og økonomiske konsekvenser må beregnes.
5. Bestille nødvendig etterarbeid som må være utført til VKS-møte 2.

Leder for flyktningetjenesten Ingvil Alisøy-Gjerløw orienterte om innspillet fra vertskommunen,
status for tjenesten.

Konklusjoner:
x Intensjoner og grunnlaget for samarbeidet, samt plan for budsjettarbeidet bør inn i ny

avtale. I forlengelsen av det bør VKS møte 1 holdes senere og VKS møte 2 holdes tidligere
enn i dag. Det kan da være behov for å endre innholdet i møtene.

x I Forvaltningsrevisjonsrapporten vedrørende Interkommunale samarbeid på Hadeland
anbefaler revisjonen at det tas inn et punkt om  felles mål, resultatkrav og
rapporteringsrutiner  i samarbeidsavtalen mellom Flyktningtjenesten, Voksenopplæringen og
NAV om introduksjonsprogrammet, jf krav i Rundskriv Q-27/2015. Kommunene er enige om
at dette må følges opp.

___________________



Jenny Hemstad
protokollfører
Mai 2019

Vedlegg: Innspill



INNSPILL TIL VKS-MØTET 3. MAI 

Fra vertskommune for: Flyktningtjenesten for Gran og Lunner   
  
Utarbeides av ansvarlig leder og sendes rådmannen senest 10. april. 
Videresendes fra rådmannen til samarbeidskommune.  
 
1. Tjenesteleveranse og måloppnåelse 2018 

Flyktningtjenesten bosatte i 2017 totalt 41 flyktninger, inkludert 5 i familieinnvandring. 
Av 26 bosatte i Gran var 22 på vedtak og 4 i familieinnvandring. I Lunner ble det bosatt 
15 på vedtak og 1 i familieinnvandring. Lunner fikk ikke kandidater fra IMDi til de 3 siste 
vedtaksplassene og vedtaket ble derfor ikke oppfylt.     

Antall deltakere på introduksjonsprogrammet gikk ned med 29 personer i løpet av 2018. 
Tjenesten er justert tilsvarende og det er planlagt ytterligere nedjusteringer i løpet av 2019.  
 

Mål Gran Lunner Merknad 
50 % har nådd målsettingen etter endt 
program 63 % 77 % 

Gran: i tillegg går 7 % på 
grunnskole. Lunner: 7 % går på 
grunnskole  

70 % har nådd målsettingen innen 
november året etter endt 
introduksjonsprogram. 

60 % 62 % 
Gran: 12 % går på grunnskole 
status er ukjent for 2 %. Lunner: 14 
% går på grunnskole og status er 
ukjent for 10 %.  

75 % av barn og unge i grunnskolealder skal 
i integreringsperioden delta i organisert 
aktivitet. 24 % 34 % 

Gran: 48 % av de som ikke er aktive 
går i 1., 9. eller 10. klasse. Status 

ukjent for 8 %. Lunner: 52 % av de 
som ikke er aktive går i 1., 9. eller 

10. klasse. 
Tallene i tabellen er hentet avviker noe i forhold til Nir. Det skyldes at det er feil i Nir sine tall. Vi har 
rapportert det inn til Nir, men det blir ikke alltid rettet opp. Noe skyldes at Nir ikke er helt tilpasset 
endringer i lovverket.   
 
 
2. Økonomi – (regnskap i forhold til budsjett) 2018 

- Regnskapet for fellesdelen var 2018 kr. 12 384 604,- Grans andel var 347 675,- mer enn 
budsjettert totalt. Det skyldes i hovedsak et merforbruk på husleie på 2653. Dette 
skyldes tomgangsleie i nedbyggingen av antall bofellesskap og boliger vi disponerte. Det 
kom mange færre flyktninger og nesten ikke enslige. Vi måtte avslutte samarbeid om 
mange boliger og betale husleie ved ledighet av f.eks. ett eller to rom i oppsigelsestiden. 
Vi fikk heller ikke flyktninger til ledige boliger som var meldt inn til IMDi. Noe skyldes 
også at Grans andel av aktiviteten økte med 1 % (ca. kr. 124 000,-) fra budsjett til 
årsoppgjør.  

- Fellesbudsjettet for 2018 er kr. 11 401 289,- inkl. husleie og adm.kostnader. Ingen avvik 
så langt. Viktig å få fylt opp vedtaket om bosetting for å unngå avvik.   



- Tjenesten vil tilpasse driften gjennom året etter hvor mange deltakere som skal ha 
oppfølging. Dette er budsjettert. 

- Kommunene har søkt om TUKI-midler fra IMDi til ulike flerårige prosjektet, som blant 
annet til et 4. år på introduksjonsprogram for de i modulbasert videregående opplæring. 
Det ene prosjektet er i samarbeid med Nedre-Eiker og te-am as (sosial entreprenør) om 
utvikling og bruk av en tilpasset veiledningsmetodikk for flyktninger. Vi avventer svar på 
søknadene.    

- Det er ikke tilbud til deltakere på introduksjonsprogram i vinter- og høstferie. Dette er 
en videreføring fra 2018. Konsekvensen for vinterferien (uke 9) var at 46 av 67 deltakere 
i Gran var uten tiltak og i Lunner var 39 deltakere av 53 uten tiltak. Det utgjør 71 % av 
deltakerne i kommunene, som var uten tiltak i vinterferien (jfr. § 4 om helårlig og heltids 
program i Introduksjonsloven).  

 
3. Innspill til mål og økonomi for 2020 

(Behov for justeringer i forhold til nåværende tjenesteleveranse)  

- En reduksjon i tjenesten pga. færre deltakere og bosatte, må skje i forhold til antall 
personer som skal følges opp til en hver tid. Det er planlagt i 2019 og bør videreføres i 
2020.  

- 2019 og 2020 er omstilllingsår for tjenesten, og det må det tas høyde for i 
budsjettprosessen for 2020.   

- For å lykkes med å få flyktninger over i arbeid og utdanning må kvalifisering av 
flyktninger og arbeidsretting av programmet prioriteres. Vi ser at endring i 
arbeidsmetoder med jobbsmak gir resultater, og det må være ressurser til å fortsette 
dette. I tillegg til satsning på arbeid er det viktig med grunnskole for de som skal på 
videregående. Utdanning sikrer en varig tilknytning til arbeidslivet. De økonomiske 
effektene av dette arbeidet er at hvis 10 personer går rett over i jobb i stedet for på NAV 
utgjør det over kr. 1 500 000,- i reduserte utgifter til sosialhjelp i året.    

- I Forvaltningsrevisjonsrapporten vedrørende Interkommunale samarbeid på 
Hadeland anbefaler revisjonen at det tas inn et punkt om felles mål, resultatkrav og 
rapporteringsrutiner i samarbeidsavtalen mellom Flyktningtjenesten, 
Voksenopplæringen og NAV om introduksjonsprogrammet, jf krav i Rundskriv Q-
27/2015. Dette bør følges opp.  

- Kommunene bør ha som mål om at andelen ansatte med minoritetsbakgrunn bør 
gjenspeile andelen minoritetsspråklige innbyggere.  

 
Roa  09.04.19  Ingvill W. Alisøy-Gjerløw 
sted  dato  ansvarlig leder    



INNSPILL TIL VKS MØTET 3. MAI 
Fra samarbeidskommune for: Flyktningtjenesten for Gran og 
Lunner 
(Navn på samarbeidet) 
Utarbeides av ansvarlig leder og sendes rådmannen innen 10. april. 
Videresendes fra rådmannen til samarbeidskommuner. 
1. Vurdering av tjenesteleveranse og måloppnåelse 2018 
(Kort beskrivelse med utgangspunkt i tilsendt årsmelding) 
Ingen spesielle kommentarer utover at det er svært gledelig med de gode måloppnåelsene 
2. Kommentarer til regnskap for 2018 
Ingen spesielle kommentarer 
3. Innspill til mål og økonomi for 2020 
(Behov for justeringer i forhold til nåværende tjenesteleveranse) 
Med bakgrunn i erfaringene fra i år er det ønskelig å behandle bosettingssak for 2020 senest i 
desember 2019 uavhengig av anmodningsbrev IMDI. 
I møtet hadde det vært ønskelig å få prognoser for inntekter og utgifter på området, forutsatt 
uendret bosetting i 2020. Samt oversikt over igangsatte tiltak for å tilpasse tjenestene i tråd med 
ny økonomisk ramme. 
Oppfølging av revisjonsrapporten interkommunale samarbeider på Hadeland spesielt i forhold til 
revisjonens forslag om: 
«Ta inn et punkt om felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner i samarbeidsavtalen 
mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV om introduksjonsprogrammet, 
jf. krav i Rundskriv Q-27/2015.» 
Gran 17.4 Janicke Brechan 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
sted dato ansvarlig leder 


