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Vedlegg: 
1 Integreringsplan for Bindal kommune 2020 - 2026 

 
 

Rådmannens innstilling 
 
Bindal kommune vedtar ny integreringsplan for tidsrommet 2020 – 2026. Tiltak som ikke er 
allerede er budsjettert tas inn i budsjett og økonomiplan for 2020 – 2023. 
 
Rådmannen gis mandat til å inngå en avtale med fremtidige Nærøysund kommune for å utføre de 
oppgaver som er nevnt i planen. 
 
 

Saksopplysninger 
Integreringsplanen bygger på vedtatt Flyktningeplan 2016 – 2019 og viderefører de mål som var 
satt i den planen. 
 
Kommunestyret i Bindal vedtok i desember 2018 å legge ned flyktningetjenesten i Bindal 
kommune. Vedtaket ble fattet på følgende grunnlag: 
 
«Flyktningtjenesten foreslås lagt ned fra og med 2020. På bakgrunn av at det ikke bosettes 
flyktninger i Bindal kommune er vi kommet til siste fase i flyktningarbeidet. I følge plan for 
flyktningarbeid i Bindal kommune er det fire faser i flyktningarbeidet: Utsøkingsfase, 
Bosettingsfase, Introduksjonsfase og Oppfølgingsfase. Bindal kommune er nå kommet til 
oppfølgingsfasen der de fleste er ferdig med bosettingsprogrammet og introduksjonsprogrammet 
og står klar for skole / jobb. Dermed vil de motta offentlige tjenester på lik linje som andre 
bosatte i kommunen.»   
 
Kommunen har i dag 24 flyktninger og et fortsatt behov for å koordinere de tjenester som disse 
har behov for. I tillegg innebærer planen et mandat for kommunen til å inngå en avtale med 
Nærøysund kommune om fortsatt utøvelse av introduksjonsprogrammet for 3 av disse 
flyktningene. 
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Vurdering 
Kommunen vil fortsatt ha et antall flyktninger i neste planperiode med behov for godt 
koordinerte tjenester. En slik koordinasjon krever en helhetlig plan som synliggjør ressursbruk, 
organiserer tjenesteapparatet og kan være et praktisk redskap i forhold til roller og ansvar. 
 
Rådmannen mener denne planen legger gode rammer for at vi skal lykkes i dette arbeidet. Planen 
gjør rede for en betydelig ressursbruk fra en rekke tjenester for å sikre vellykket integrering. 
Rådmannen er trygg på at slik ressursbruk for å sikre integrering i arbeids- og samfunnsliv vil 
være lønnsomt for både kommunen og de involverte familiene. Alternativet kan være langvarig 
«utenforskap» som relativt passive mottakere av sosiale ytelser. 
 
Samtidig vil det begrensede arbeidsmarkedet i kommunen fortsatt være en utfordring i forhold til 
integrering og planen forutsetter et godt arbeid i NAV Nærøysund i planperioden for å sikre best 
mulig sysselsetting for de gjenværende flyktningene.   
 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 10.09.2019 
 
Knut Toresen  Arne Bangstad 
rådmann  helse og velferdssjef 
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