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I formannskapet 30 august ble det bedt om ytterligere informasjon om tilbud og tiltak til nybosatte 
flyktninger over 55 år. 
 
Svar 
 
Vi har hittil i år bosatt 50 stykker over 55 år. De fleste av disse har enten kommet hit med sine 
voksne barn, eller til sine voksne barn som allerede bor i Drammen. Denne gruppen har ikke rett på 
introduksjonsprogram, men har rettigheter i form av økonomiske ytelser og oppfølging fra NAV.  
 
NAV, Flyktningtjenesten og voksenopplæringen har avholdt informasjonsmøte i august på NAV i 
forhold til rettigheter og videre oppfølging. 
 
Tretti stykker er i alderen 55-67 år, og har rettigheter til norskopplæring på voksenopplæringen. De 
som var bosatt innen sommerferien fikk tilbud om tre ukers norskkurs i sommer. Dette var et 
spesielt tilbud som ble gitt i år basert på store ankomster. Nå i høst fortsetter norskopplæringen 
for disse, samt at de nyeste bosatte starter på begynnerkurs på voksenopplæringen. Norskkursene 
er tre dager i uken, og det gir mulighet for kombinasjon av arbeidsutprøving / praksis via NAV to 
dager i uken. Nav Drammen kartlegger nå yrkeskompetanse og utdanning for disse, og følger de 
opp med tanke på arbeid/ aktivitet. Markedet etterspør gode norskkunnskaper, og det gjør det 
ekstra viktig med deltagelse på norskkurs nå så tidlig etter bosetting. I tillegg tar det lang tid å få 
bank-id, slik at det ikke har vært mulig for denne gruppen å registrere seg som arbeidssøker. Dette 
forhindrer likevel ikke arbeidsrettet oppfølging fra NAV. I oktober vil arbeidsgivere bli innkalt til en 
jobbmesse, hvor målet er å koble aktuelle flyktninger mot arbeidsgivere som har behov for 
arbeidskraft. 
 
 Når det gjelder gruppen 67 +, ca tjue stykker, så har disse ikke rettigheter til norskopplæring på 
voksenopplæringen. De aller fleste har nettverk og kjente her i Drammen som bidrar til at de 
lettere kan komme i kontakt med aktuelle frivillige tilbud. Flyktningtjenesten avholdt i juni 
informasjonsmøter i samarbeid med frivillige organisasjoner både i Svelvik, Mjøndalen og 
Drammen, og møtene var godt besøkt. I tillegg har flere eldre møttes på ulike drop-in tilbud og fått 
etablert nye bekjentskap. Dette håper vi har vært med på at de eldre kan ha noe tilbud å gå til, og 
kan få møte andre i fra samme land og i samme situasjon, og at det oppleves som positivt for de 
fleste. 
 


