Til rådmannens budsjettforslag for 2019, nedleggelse av Tilflyttertjenesten,
uttalelse fra Utdanningsforbundet Tana.
Det har kommet Utdanningsforbundet for øre at det tenkes å kutte Tilflyttertjenesten helt fra 01.10
2019. Vi stiller oss undrende til hvordan kommune da tenker å ivareta de som ennå da er på
introduksjonsprogram. Det er deltakere som har rett til introduksjonsprogram til sommeren 2020
etter som de kom til kommunen sommeren 2018 og introduksjonsprogram varer i to år.
Å delta i introduksjonsordning er ikke det samme som den norskopplæringa de har på
Voksenopplæring for fremmedspråklige, og det er ikke lærernes oppgave å ivareta
introduksjonsprogrammet også. Norskopplæringen er en del av introduksjonsprogrammet, og er de
timene lærerne har undervisning, regulert i deres arbeidstidsavtale. Introduksjonsprogrammet fyller
opp ukene og året til å være helårlig og på full tid, altså på ettermiddager og i lærernes ferier.
Det er litt krast sagt at du ikke trenger å være lærer for å lære deltakerne klokka og flo og fjære. Det
trenger ikke nødvendigvis å være en lærer som jobber i tilflyttertjenesten, men det må være NOEN
der som kan hjelpe og veilede deltakerne med de utfordringene som måtte komme og de timene i
programmet som må fylles opp.
Det vil være interessant å vite hvordan politikerne ser for seg å løse ei slik utfordring. Hvilken
avdeling i kommunen skal gjøre denne jobben? Hvilken ende ønsker man å bruke pengene, på
opplæring av en helt ny avdeling eller skal man opprettholde en viss ressurs Tilflytterkonsulent den
tiden der et deltakere på introduksjonsprogram?
Utdanningsforbundet ser for seg at det vil være hensiktsmessig å opprettholde i alle fall
Tilflytterkonsulent i 20% stilling frem til juli 2020, og frem til da gradvis nedskalere tjenesten så
skånsomt som mulig for deltakerne og til minst mulig belastning for de resterende ansatte på
Voksenopplæringa.
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