
IMDi nords nominasjon til Bosettingsprisen 2015: Lavangen kommune 

 

Lavangen kommune: (nordsamisk: Loabága suohkan) 

 Antall innbyggere per 1.1.2015: 1008 

 Bosettingsvedtak for 2015: 20 plasser 

 Bosatt i 2015: 56 flyktninger (36 av dem var under 18 år) 

Oppbygging av bosettingskapasiteten i kommunene har vært en av IMDis prioriterte 

oppgaver de siste årene. For region Nord betydde det å få mange små kommuner til å 

begynne å bosette flyktninger.  

 

En av disse var Lavangen kommune som først ble anmodet om bosetting i 2014, og har 

siden jobbet aktivt med anskaffelse av boliger for formålet. Kommunen har samarbeidet 

tett med Husbanken og har deltatt på flere samlinger med fokus på hvordan løse 

boligutfordringer. Kommunen har i tillegg hatt dialog med kommuner som hadde bygd 

boliger ved bruk av såkalte offentlig-private samarbeidsløsninger.   

Kommunen laget en anbudsforespørsel hvor de inviterte private selskaper til å komme 

med tilbud på oppføring av nye boliger. Det ble bygd 15 boliger, men det tok litt tid. I 

påvente av at de nye leilighetene skulle bli ferdig, inngikk kommunen kortsiktige 

leieavtaler i det private markedet, og klarte å bosette de første flyktningene i slutten av 

2014. 

I løpet av 2015 har kommunen klart å bosette nesten tre ganger så mange flyktninger 

som kommunen hadde vedtak om.  

Kommunen er positiv til avtalt selvbosetting, og har allerede bosatt på denne måten. 

Før kommunen begynte å bosette, inngikk de avtale med Sjøvegan videregående skole i 

Salangen kommune (nabokommune) om kjøp av norskopplæring, slik at de nybosatte 

kom raskt i gang med norskopplæring/intro.  

Blant de nybosatte er det flere som ikke kan benytte seg av tilbudet i Salangen 

kommune (mødre med nyfødte barn, funksjonshemmede ol.), og da har kommunen 

opprettet en lokal klasse for norskopplæring som er tilpasset disse med spesielle behov. 

Dette fungerer veldig bra, alle med rett og/eller plikt får norskopplæring.  

Siden ingen av introdeltakerne er ferdige med introprogrammet, har kommunen ennå 

ikke konkrete avtaler med arbeidsgivere, men er i dialog med flere. Kommunen har 

etablert kontakt med vekstbedriften Astafjord Vekst om arbeidstrening for introdeltakere.  

Lavangen idrettsforening er veldig engasjert og aktiv i integrering/inkludering av barn og 

ungdommer i idrett i Lavangen, noe som er viktig siden kommunen bosatte mange unge 

i fjor. 

Barnehagen i Lavangen har fortløpende opptak av barn som trenger barnehageplass, og 

alle som trenger barnehageplass har fått det. 

Lavangen skole har innføringsklasse for nyankomne elever, og har satt inn 

ekstraressurser for å gjøre dette på best mulig måte. De ser allerede nå at det blir behov 

for ekstra innsats for å kvalifisere ungdommer med lite skolegang for opptak og 

gjennomføring av videregående opplæring, og jobber aktivt med dette. Bladet Kommunal 

Rapport har for noen år siden kåret Lavangen skole til landets beste skole. 

Bosetting og integrering av flyktninger ble godt lederforankret i Lavangen helt fra starten 

av. Kommunen er i tillegg til å være ny bosettingskommune også innenfor det samiske 



språkforvaltningsområdet. De har derfor erfaring med å jobbe aktivt med et 

mangfoldsperspektiv i kommunens planverk.  

Kommunen gir økonomisk støtte til sertifikat til deltakerne i introduksjonsprogrammet 

som går i gang med trafikkopplæring. Under vår oppfølgingssamtale med kommunen, sa 

rådmannen: «Med mangelfull offentlig kommunikasjon, er det viktig å erkjenne at 

mobilitet vil bli en nøkkel for å kunne søke seg fremtidig arbeid i hele regionen. 

Kommunen har allerede to fedre som har tatt sertifikat og den ene har skaffet seg en 

rimelig bil. Han har ekstrajobb som renholder på kveldstid og i jula kjørte han og familien 

til Oslo på juleferie». 

 

 

 

 


