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Referat – Møte med lag og foreninger ved 

flyktninger 2022 
 

Møtedato/-tid: 30.03.2022, 1800-1930 

Sted: 

 

Kommunestyresalen 

Deltakere: Hægebostad røde kors v/Åse Brith Tveiten, Rita Høyland, Betesda Eiken 

v/Torhild Gletne, JD Eiken (Bedhus)/Eiken Kr.ungdomslag v/Åge Rossevatn, 

Eiken Sokneråd v/Siri Eiken, Hægebostad og Eiken menigheter v/Bernt Rune 

Sandrib og Alf Gunnar Olsen, NLM Hægebostad/Birkeland bedehus v/Kari 

Fidjeland, Ordfører Margrethe Handeland, Frivilligsentralen v/Katrine R. 

Vatne, Flyktningskonsulent Bente Fiddan og rådmann Ivan Sagebakken. På 

Teams deltok enhetsleder helse Linda Bråtveit, Cecilie Heddan og John Olav 

Nøkland (One80Eiken, Betesda) på slutten av møtet fra ca kl 1915. 

Inviterte: Alle lag og foreninger og andre intereserte 

Saksparter:          

Forfall: Skriv inn eventuelle forfall her 

Referent: Ivan Sagebakken 

Møteansvarlig: Ivan Sagebakken 

Kopi sendes til:          

  

 

 

 

Saknr. Beskrivelse Ansvarlig/Frist 

1.  Velkommen 

Margrethe Handeland ønsket velkommen til møtet. 

Orientering om status flyktninger i Hægebostad  

Rådmann Ivan Sagebakken og flyktningkonsulent Bente Fiddan orienterte 

om status på flyktningarbeidet p.t. og forberedelser som kommunen har 

gjennomført.  

Kommunen har mottatt henvendelse fra IMDi – Integrerings og 

mangfoldsdirektoratet – med hensikt å kartlegge kapasitet og 

tilgjengelighet for rask bosetting av flyktninger med svarfrist 10.3.22. 

Kommunen har innen fristen svart at man kan ta i mot inntil 50 

flyktninger fra Ukraina i år, og ca 5 til 10 per måned og fortrinnsvis 

Ansvarlig: 

Ansvarlig. 

Frist: Velg 

dato 
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familier. Man ser for seg at kommunen kan bosette 10 til 15 personer 

umiddelbart, men fortrinnsvis familier. Det er tatt forbehold om politisk 

behandling.  

Imdi skriver i sitt brev til kommunen at «med bakgrunn i den nye 

situasjonen oppmodar IMDi derfor Hægebostad kommune om å busette 

til saman 15 flyktningar i 2022… Det vil særleg vere kvinner, barn og eldre 

flyktningar som kjem frå Ukraina. Det er viktig at kommunen no legg 

planar for å bygge opp tenesteapparatet for fleire flyktningar frå Ukraina 

og andre land. Dette dreier seg om både bustader, helsetenester, 

introduksjonsprogram, barnehageplassar og skule.» 

Kommunestyret skal behandle anmodningen og sak om bosetning av 

flyktninger 31.3.22. Formannskapets innstilling til kommunestyret at: 

«Hægebostad kommune er positiv til å ta i mot inntil 50 flyktninger fra 

Ukraina i 2022 under forutsetning av tilstrekkelig med boliger, og pga 

bosettingskapasiteten ønskes det fortrinnsvis familier.»  

Kommunen skrev på sin hjemmeside 8.3.22 bla. følgende: «Har du en 

bolig du kan leie ut, send en uforpliktende beskjed til 

flyktningkonsulent Bente Fiddan med opplysninger om boligens fasiliteter 

og kapasitet, og når den eventuelt er ledig.» Kommuen har mottatt 

henvendelser på til sammen 27 boligere, og kommunen har 2 boliger som 

egner seg for bosetting. 

Kommunen skrev også på hjemmesiden at «Vi ønsker å kartlegge om det 

er personer som ved ankomst av ukrainske flyktninger kan hjelpe til med 

språkforståelse, og som snakker norsk/engelsk – ukrainsk». Kommunen 

har ikke mottatt henvendelser i forhold til dette. Det ble spilt inn i møtet 

at bedriftene i kommunen kanskje har arbeidstakere fra øst europa som 

kanskje kan bidra?  

Kommunen har kartlagt sin egen kapasitet til å ta i mot nye flyktninger og 

det er god fysisk kapasitet i skole og barnehage, men at det kan være en 

utfordring knyttet til legetjenestene siden det er kun 1 stilling som er 

bemannet p.t. Det antas at det er tilstrekkelige kapasitet i forhold til evt. 

behov for psykiatrisk oppfølging i kommunens psykiatritjeneste. 

Kommunens BTI/barne- og folkehelsekoordinator kan tilby lag/foreninger 

eller andre frivillige som er kobla på barn/unge et kort kurs i 

traumebasert omsorg. Noen av midlene som kommunen mottar vil bli 

brukt til nødvendig styrking av skole/barnehage/flyktningstjenesten og 

helsestasjon. 

 

Frivillighetens betydning og rolle i integrering  

Katrine orienterte om arbeidet som er gjort tidligere i forhold til 

flyktninger.   

mailto:bente.fiddan@haegebostad.kommune.no?subject=Ukraina.%20Bolig%20tilgjengelig%20
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 Kartlegging av interesser/hobbyer med tanke på fritidsaktiviteter er 

viktig i starten.  

 Man kan registrere seg på frivilligsentralen som 

flyktningkontakt/flyktningvenn for en begrenset periode hvis det er 

ønskelig. Frivilligsentralen i samarbeid med flyktningkonsulent bidrar 

med kobling og tydelige avklaringer ifht forventninger/tidsaspekt. 

Registrering kan gjøres direkte her: 

https://haegebostad.frivilligsentral.no/ 

 Frivilligsentralen bør legge til rett for at det bør være en mulighet for 

at innbyggere kan bidra med praktiske oppgaver uten å binde seg  

 Det er en god oversikt over lag og forreninger i foreningsportalen. 

Aktivitetskalenderen er på plass, og der kan alle lage og forreninger 

legge inn sine aktiviteter. 

 Det er viktig å gi tilbakemelding til de som har gitt beskjed om at de 

kan leie ut bolig i forhold til forventet fremdrift. Man må også se på 

om innbyggerne som ønsker å leie ut bolig kan bidra utover selve 

utleie av bolig. Alle innbyggerne som har meldt til kommunen at de 

har ledig bolig har mottatt et foreløpig svar. 

 Det bør være åpent for at lag og forreninger kan få dekket 

tolketjenester ved behov. 

 Kommunen bør gjøre en vurdering av om lag og foreninger kan få 

dekket transportkostnader (eks. minibuss) til enkelte arrangementer.  

 Hva med sommeren? Det planlegges for 1 uke med friluftsskole i 

samarbeid med friluftsrådet i løpet av sommeren muligens uke 32. 

 Det er søkt om midler fra Buf-dir til sommeraktiviteter og 

aktivitetskort for barnefamilier i sommer. Svar i begynnelsen av mai. 

 Frivilligsentralen oppretter en plattform der lag/foreninger som 

ønsker å skape enkle aktiviteter for barn/unge i sommer kan 

kommunisere lett med hverandre. Om evt samarbeid eller bare for å 

gjøre kjent ideer og aktuelle datoer. Trolig en facebook-gruppe. 

 Dyreparken har gitt tilbud til noen flyktninger i kommunen om gratis 

adgang. 

 Man bør vurdere å kartlegge vennefamilier som kan bidra frivillig. 

Kommunen bør ha mulighet til å dekke små utgifter for vennefamilien 

ved f.eks. besøk i dyreparken.  

Ivan 

ref 

 

 

 


