
 

RETNINGSLINJER  VED  BOSETTING  OG 
ETABLERING  AV  FLYKTNINGER I 
RENDALEN  KOMMUNE. 
 
Gjeldende fra høsten 2022, revideres årlig eller ved behov. 

Vedtatt i kommunestyret 27.10.2022, sak 58/22 



 

Lovhjemler og forankring 

Rendalen kommunes arbeid med bosetting og integrering er hjemlet etter 

Introduksjonsloven med tilhørende forskrifter og rundskriv. 

Retningslinjene regulerer økonomiske stønader for ny-bosatte flyktninger i tråd med 

Forvaltningsloven.  

Stønadene beskrevet i kapittel 1 og 3 gis som vedtak av typen avgjørelser, jamfør 

Forvaltningslovens §2 første ledd. Avgjørelsene gir derfor IKKE klageadgang utover 

plikten til å utføre egenkontroll som ligger i loven. Forklaringer om stønadene størrelse 

og forventet varighet gis muntlig m/tolk. 

Stønadene i kapittel 2 gis som vedtak etter lov om sosiale tjenester i NAV. 

Vedtaksmyndighet etter dette reglementet er delegert til Oppvekstsjefen i Rendalen 

kommune og NAV Nord-Østerdal. 

 

Retningslinjene har 3 kapitler: 

1. Etableringsstønader 

2. Stønader i venteperioden 

3. Andre stønader 

 

Formål 

Retningslinjenes formål er å sikre at den enkelte flyktning som bosettes i Rendalen 

kommune, raskest og best mulig, skal kunne etablere seg og starte i 

Introduksjonsprogrammet. 

Våren 2022 vedtok Kommunestyret å ta imot inntil 110 personer fra Ukraina. 

 

Definisjon av målgruppen 

Flyktningbegrepet omfattes i juridisk forstand flere grupper: 

- Overføringsflyktninger/kvoteflyktninger/direktebosatte som har fått innvilget 

beskyttelse etter utlendingsloven §35 

- Asylsøkere som har fått innvilget beskyttelse etter utlendingsloven §28 

- Ukrainere som har fått innvilget kollektiv beskyttelse  

Personer som får innvilget familiegjenforening med flyktninger bosatt i kommunen og 

som det mottas integreringstilskudd for, inngår også i gruppen som omfattes av disse 

retningslinjene. 

Ukrainske flyktninger bosettes i Rendalen kommune på 2 måter: 



- Fra mottak: Rendalen kommune mottar anmodning om bosetting fra IMDi. 

- Selvbosatte, etter ankomst-registrering på Råde/Gardermoen/Hamar: Rendalen 

kommune hjelper med registrering i AMOT. Kommunen mottar deretter 

anmodning fra IMDi om bosetting. 

 

1. Etableringsstønader 

1.1. Ved ankomst 

Oppvekstsektoren, organisasjonskonsulent og PND samarbeider om å finne egnet bolig 

til de som skal bosettes, kommunalt eller privat. 

Ved ankomst blir husleiekontrakt (og vedlegg med løsøre) gjennomgått med tolk og 

signeres av den bosatte. Noen ganger vil det være hensiktsmessig med en midlertidig og 

møblert «ventebolig». 

Ved privat utleiebolig vil disse i forkant godkjennes av repr. fra kommunen, både vedr 

tilstand, brannvern og fastsettelse av gjengs utleiepris. Ved privat leie kan NAV bistå 

med depositumsgaranti. Pr.dd (2022) er «gjengs leie» : 

- Hus til familie, m/flere soverom: opptil kr.7.000,- pr mnd 

- Hus til kollektiv, m/flere soverom og 2 bad: opptil kr.4.000,- pr mnd pr person 

- Leilighet, m/1 eller 2 soverom: opptil kr. 6.000,- pr mnd 

Prisene kan justeres noe, avhengige av inkl. strøm/internett. 

Dersom bosatte er misfornøyde med boligen må han/hun finne en annen leilighet selv. 

Hvis ikke annet er avtalt må man selv betale kostnadene ved flytting.  

 

1.2. Etablering i bolig 

Stønader etter dette kapitlet skal ikke regnes som inntekt ved vurdering av behov for 

supplerende sosialhjelp. 

- Leilighet/hus som stilles til disposisjon skal være fult møblert.  Kommunen kan 

være behjelpelig med kontakt mellom huseier og frivillige ved møblering. 

- Ved endringer etter familiegjenforening er kommunen behjelpelig med 

tilrettelegging: bytte av bolig, supplering av møbler/utstyr (f.eks. seng), 

veiledning i forhold til utleier og kontraktskriving. 

- Strømutgifter: i overgangsperioden, før jevnlig utbetalt introduksjonsstønad, vil 

strømregning dekkes i etterkant av NAV. Bosatte får veiledning på 

fornuftig/normal bruk av strøm. 

- Bredbånd/fiber/internett: Installeringskostnad dekkes av utleier/kommunen 

(ved personlig mobilt bredbånd) Bosatte må selv betale eget forbruk. 



- Forsikring: Rendalen kommune dekker innboforsikring, både i kommunal og 

privateid bolig. 

 

1.3.  Stønad til anskaffelse av mat og ønsket personlig utstyr ved  

ankomst 

Alle får en fast sum (kontantkort) ved ankomst til Rendalen kommune. Dette regnes 

ikke inn i senere utbetalinger for livsopphold.         Pr.d.d. (2022) kr. 5000,- pr person.  

Alle familier/bofellesskap får 1 PC/chromebook, et nødvendig hjelpemiddel for kontakt 

opp mot  bank/NAV/Udi/voksenopplæring. 

 

1.4.              Veiledning 

Bosatte veiledes i forhold til kommunens tilbud: Introduksjonsordningen, opplæring i 

norsk og samfunnsfag på Fagertun skole (VO), ekstra norskundervisning i skole/bhg, 

helsesøster med faste dager på skolene, fastlegeordningen, kontakt med NAV på nettet 

og/eller fysisk oppmøte, forsikring, skoleskyss med reisekort/app mm.   

Rendalen kommune kan bruke språkhjelper der det er nødvendig, off. godkjent tolk ved 

behov. 

Flyktningkonsulenten har 2 faste dager i uka på Fagertun skole.  

Dag 1: 3t fellesundervisning i aktuelle temaer.  

Dag 2: Tid for personlig veiledning, bosatte bestiller time pr sms i forkant. 

 

2. Stønader i venteperioden før Introduksjonslønn 

2.1. Ventestønad til livsopphold 

Ved ankomst til Rendalen får hver person et start-beløp på kontantkort, se punkt 1.3. 

Deretter dekkes kostnadene til livsopphold, husleie, strøm og etablering av mobilt 

bredbånd i henhold til gjeldende satser hos Nav. Informasjon om gitte beløp gis videre 

til Nav for registrering. 

Etter kartleggingssamtale og vedtak gis disse ytelsene fra Nav fram til deltagelse i 

Introduksjonsprogrammet.  

2.2. Bosatte som er i pensjonsalder (over 67 år) 

Personer i denne gruppen mottar ventestønad fram til første utbetaling av pensjon. 

2.3. Bosatte som etter kort tid (mindre enn 3 mnd) går ut i 

fødselspermisjon. 

Personer som snart skal føde mottar ventestønad fram til vedtak om deltagelse på 

Introduksjonsprogrammet og påfølgende fødselspermisjon er fattet. Det søkes NAV om 

livsopphold for tiden i fødselspermisjon. 



2.4. Første legeundersøkelse 

Etter ankomst gjennomføres en første legeundersøkelse som dekkes av Rendalen 

kommune. Nødvendige medisiner dekkes i perioden fram mot Intro-lønn. 

2.5. Første tannhelseundersøkelse 

Første tannhelseundersøkelse etter ankomst dekkes av Rendalen kommune. Videre 

nødvendig behandling kan bekostes av NAV hvis kostnadsoverslaget er levert på 

forhånd. Akutte tannhelseproblemer kan dekkes i etterkant. 

2.6.  Plass i barnehage 

Bosatte flyktninger fra Ukraina har gratis barnehageplass i venteperioden. Faktura for 

heltidsplass sendes da internt og dekkes av kommunens bosettings-tilskudd.  

Etter venteperioden beregnes foreldrebetalingen som vanlig etter søknad om gratis 

kjernetid (2-, 3-, 4- og 5-åringer) og reduksjon pga lav inntekt. 

 

3. Andre stønader 

3.1. A-kort 

Rendalen kommune har A-kort, se kommunens hjemmesider. Bosatte veiledes til 

søknad på nettet. A-kortet er pr dd forbeholdt barn og unge (0-18år) for deltagelse i 

organiserte aktiviteter og innkjøp av nødvendig utstyr.  A-kortet er på kr.2000,- pr barn 

pr år. 

3.2. Veiledning for å søke andre stønader 

Bosatte kan pr sms avtale veiledningstime hos flyktningkonsulent for hjelp til søknader 

om stønad, fortrinnsvis hos NAV. 

 

4.  

Informasjon og tilbakemeldinger fra det offentlige helsevesen og informasjon fra 
skole/kommune tilstrebes gitt, så langt det er mulig, på deres morsmål. Dette for å 
unngå misforståelser. 
 

 


