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Notat fra FO til Kommunal- og distriktsdepartementet om sosialfaglig kompetanse i møte
med flyktninger i mottak og kommuner
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer
33 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.
Flyktningene fra Ukraina trenger vår kompetanse. Barnevernspedagoger,
sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere har kompetanse som er viktig både i
det første møte med flyktningene og i videre oppfølging i kommunene.
FO ønsker med dette notatet å synliggjøre den viktige kompetansen
profesjonene vi representerer kan bidra med i mottak og oppfølging av
flyktninger. Vi ber om at Kommunal- og distriktsdepartementet informerer om og
oppfordrer til bruk av sosialarbeidere i ulike deler av arbeidet med mottak og
bosetting av flyktninger.
Europa står overfor den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig. Mer enn 3
millioner mennesker på flukt vil ha behov for hjelp i lang tid framover. Norge
skal i løpet av kort tid ta imot over 30 000 flyktninger og mange kommuner
jobber i disse dager på spreng for å forberede seg til å ta imot disse på en best
mulig måte. Vi må forvente at flyktningene som kommer har behov for hjelp på
flere ulike områder. De vil trenge råd og veiledning knyttet til rettigheter og
plikter, praktisk bistand og hjelp til å håndtere og bearbeide både fysiske,
psykiske og sosiale utfordringer. Det er derfor avgjørende at myndighetene
forbereder seg godt og involverer alle velferdstjenestene, ulike fagmiljøer og
profesjoner i dette arbeidet.
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Blant flyktningene som kommer er det også mange enslige mindreårige og barn
med funksjonsnedsettelser, som er i en særlig sårbar situasjon. Mange
flyktninger vil ha omfattende behov for oppfølging av både helsemessig og
psykososiale behov, og vil trenge hjelp fra ulike instanser. De fleste vil ha stort
behov for praktisk bistand, personlig støtte og hjelp til å orientere seg i
hjelpeapparatet. Det forutsetter ansatte med god kjennskap til helse- og
velferdstjenestene og en helhetlig forståelse av personens livssituasjon.
FOs profesjoner er bredt representert i alle helse- og velferdstjenestene og vil
være tett på det konkrete arbeidet med flyktningene. Enten det er
miljøterapeuten på mottak som skal forholde seg til ulike personlige kriser og
traumer både barn og voksne har med seg, eller veilederen i NAV som skal
sørge for livsopphold, bolig og arbeid eller saksbehandleren i barnevernet som
skal ta seg av barn som kommer alene. Profesjonene vi representerer har ulik
kompetanse som må brukes i dette arbeidet. Det er viktig at ansvarlige
virksomheter er godt kjent med denne kompetansen og vet å bruke den på en
mest mulig hensiktsmessig måte.
Vedlagt følger en kort beskrivelse av den enkelte profesjons kompetanse og
hvor vi tenker oss at den unike kompetansen kan utnyttes på en best mulig
måte.
Vi forventer at tjenestene som sorterer inn under Kommunal- og
distriktsdepartementets ansvarsområde bruker barnevernspedagoger,
sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i mottak og videre arbeid med
oppfølging av nyankomne flyktninger. Sosialarbeidere har en lang tradisjon for å
hjelpe mennesker i krise. FO vil bidra til å mobilisere og oppfordre våre
medlemmer til å stille opp og bistå der det er behov, enten som frivillige eller
ved å søke på jobber som nå lyses ut.

Med vennlig hilsen
Sign
Mimmi Kvisvik
Forbundsleder
Vedlegg:
Barnevernspedagogens, sosionomens, vernepleierens og velferdsviterens
kjernekompetanse i møte med flyktninger
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