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1 I KORTE TREKK 

1.1 Sammendrag 

Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte 19.9.2017 forvaltningsrevisjon av integrering av 

flyktninger. Formålet er å undersøke hvordan Nesodden kommune lykkes med å integrere 

flyktninger. Seks problemstillinger undersøkes.  

1.2 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på problemstillingene: 

1.2.1 Bosetting av flyktninger i Nesodden kommune 

Nesodden kommune vedtok å bosette til sammen 123 flyktninger i 2014–2018. Faktisk boset-

ting i femårsperioden blir trolig 125 flyktninger, inkludert 30 enslige mindreårige flyktninger. 

I tillegg kommer bosetting av 40 familiegjenforente til flyktninger. Det er bosatt totalt 165 

flyktninger og familiegjenforente i femårsperioden, det vil si 33 personer per år i 

gjennomsnitt.  

  

Hovedutfordringer i bosettingen er å finne rimelige leieboliger på Nesodden og at det kommer 

et høyt antall familiegjenforente, hvis ankomst er lite forutsigbar. Revisor finner at 

administrasjonen har oppfylt kommunestyrets bosettingsvedtak på en god måte.  

1.2.2 Utdanning og jobb for flyktninger 

Flyktninger og deres familiegjenforente i alderen 18–55 år som bosettes i Norge, skal gjen-

nomføre et toårig introduksjonsprogram med minimum 600 timer norsk og samfunnskunn-

skap. Nesodden kommune praktiserer dette. Individuell plan for programmet utarbeides i 

samarbeid med den enkelte deltaker. Introduksjonsprogrammet er heltids og helårlig. Ved 

ugyldig fravær får deltakerne trekk i introduksjonsstønad. Alle introduksjonprogramdeltakere 

avlegger avsluttende prøver i norsk skriftlig og muntlig og samfunnskunnskap.  

  

Nesodden kommune har 53 deltakere i introduksjonsprogram per mars 2018. Av disse har 

Introsenteret 44 deltakere, mens ni personer får sitt introduksjonsprogram på videregående 

skole m.m. I tillegg kommer 40 andre deltakere, hovedsakelig familiegjenforente til nord-

menn og arbeidsinnvandrere, som tar kurs i norsk og samfunnskunnskap.  

 

Innvandrerbarn under 16 år mottar tilpasset opplæring i to mottaksklasser i kommunens 

grunnskoler. Unge i alderen 16–24 år med mangelfull grunnskoleutdanning får et toårig 

eksamensrettet grunnskoletilbud lokalisert til Nesodden videregående skole.  

 

Integrering i arbeidslivet byr på særlige utfordringer i lokalsamfunn med et begrenset 

næringsliv, som Nesodden. Revisor anslår at 55–60 % av Nesodden kommunes flyktninger/ 

familiegjenforente kommer i jobb (deltid/heltid) innen ti år etter bosetting. 

1.2.3 Kommunens måloppnåelse i integreringsarbeidet 

Alle elementer som hører med ved opplæringssentre for nyankomne, er på plass ved Nesod-

den kommunes Introsenter. Deltakerne lærer trolig norsk i like høy grad som ved andre opp-

læringssentre. Nasjonalt mål så vel som Nesodden kommunes mål for introduksjonsprogram-

met er at minst 70 % av deltakerne skal være i utdanning og/eller lønnet arbeid året etter 
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avsluttet program. Nasjonal måloppnåelse har ligget på litt over 60 % de siste fem årene. 

Nesodden kommunes styringskort viser resultater på 60 % i 2016 og 100 % i 2017.  

 

Mange innbyggere på Nesodden har en positiv holdning til flyktninger, men det synes likevel 

å bli lite sosial omgang og fritidsaktiviteter med nyankomne. Innvandrere lever ofte adskilt fra 

etniske nordmenn – også på Nesodden. 

1.2.4 Hva mener flyktningene? 

Nesodden kommunes introduksjonsprogram fikk i brukerundersøkelse 2017 en total snittskår 

på 3,4 på skala 1–5. Virksomhet Integrering og mangfold var ikke fornøyd med resultatet og 

iverksatte forbedringstiltak. Ved brukerundersøkelse i mars 2018 ble total snittskår 3,0 på 

skala 1–4. Brukerundersøkelser for enslige mindreårige i mars 2018 har gitt total snittskår på 

3,4 og 3,5 (skala 1–4). Resultatene er uttrykk for relativt høy brukertilfredshet. 

1.2.5 Kommunens interne samordning og samspill med NAV og frivillighet  

Flyktningtjenesten i virksomhet Integrering og mangfold har forvaltet økonomisk sosialhjelp 

til flyktninger og familiegjenforente som trenger det, i fem år etter bosetting. NAV Nesodden 

overtok 1.2.2018 økonomisk sosialhjelp også til denne brukergruppen. Flyktninger mottar 

fortsatt øvrig oppfølging fra Flyktningtjenesten inntil fem år etter bosetting.  

 

Frivilligheten gjør en viktig innsats i integreringsarbeidet på Nesodden. Nesodden Røde Kors 

tilbyr flyktningguide, svømmekurs, romjulsfest og sommerfest. Nesodden Frivilligsentral 

tilbyr leksehjelp, kvinne- og mannsgrupper, samtalekafé og arrangement på julaften.  

1.2.6 Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt? 

Virksomhet Integrering og mangfold hadde brutto driftsutgifter på 58,3 mill. kr og netto 

driftsutgifter på 2,3 mill. kr (driftsoverskudd) i regnskap 2017. Nesodden kommune mottok 

statlige overføringer/tilskudd til integreringsfeltet på til sammen 56,1 mill. kr i 2017. Kom-

munens administrasjon er opptatt av å søke så mange statstilskudd som mulig for å styrke 

integreringsarbeidet. Statens anmodning om bosetting av flyktninger er redusert i 2018. 

Dersom dette fortsetter, vil inntekter fra statstilskudd reduseres fremover.  

 

Labråteveien bofellesskap nedlegges innen 15.8.2018. Grunnskoleklassen ved Nesodden 

videregående skole reduseres fra 25 til 15 elever. Rådmannen vil fremme en sak om integre-

ringsarbeidet til kommunestyret høsten 2018.  

1.3 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Nesodden kommune å vurdere følgende tiltak:  

a. Overføring av flyktninger og familiegjenforente til NAV tre år etter bosetting bør 

vurderes utfra tilgang til statlige arbeidsmarkedstiltak og rasjonell forvaltning.  

b. Virksomhet Integrering og mangfolds avdelingsstruktur bør vurderes på bakgrunn av 

redusert bosetting.  

 

 

/s/     /s/ 

Steinar Neby     Didrik Hjort 

revisjonssjef    avdelingsleder for forvaltningsrevisjon   
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2 PROSJEKTBESKRIVELSE 

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter Lov om kommuner og 

fylkeskommuner av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med 

forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at 

kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kon-

trollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen fore-

går i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk 

vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller 

fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."    

 
Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4 foreligger Forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rap-

porteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder. Norges Kom-

munerevisorforbund (NKRF) har fastsatt Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001; 2011), 

som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger 

denne standarden.  

 

Noen utdrag fra Standard for forvaltningsrevisjon: 

1. Revisjonskriterier (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal 

være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."  

2. Datagrunnlag/fakta (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans 

(gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennom-

føres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."   

3. Vurderinger (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til 

revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."  

4. Konklusjoner (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal 

revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige 

avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten." 

5. Anbefalinger (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefa-

linger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være var-

som med å foreslå detaljerte løsninger."  

6. Kvalitetssikring (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rapport-

utkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av datagrunn-

laget.  

7. Kontradiksjon (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis 

anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssva-

ret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."  

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger 

Nesodden kommunes kontrollutvalg vedtok 19.9.2017 temaer for forvaltningsrevisjon 2018, 

herunder Integrering av flyktninger. Kontrollutvalget vedtok 24.10.2017 formål og problem-

stillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.  

 

Formålet er å "Undersøke hvordan Nesodden kommune lykkes med målsetting om integrering 

av flyktninger".  
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Kontrollutvalgets bestilling inneholder seks problemstillinger:  

1. "Hvordan når kommunen målene med bosetting, inkludert for enslige mindreårige flykt-

ninger? 

2. Er utdanningstilbudet tilfredsstillende, og får flyktningene jobb etterpå? 

3. I hvilken grad lykkes kommunen med å nå sine egne mål for integreringsarbeidet? 

4. Hva mener flyktningene? 

5. Hvordan er kommunens interne samordning på dette feltet og samspillet med NAV, lokal-

samfunnet og frivillighet? 

6. Drives arbeidet kostnadseffektivt?" 

2.3 Avgrensning og presisering 

Ifølge FNs flyktningkonvensjon er en flyktning "enhver person som befinner seg utenfor det 

land han/hun er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, 

religion, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe". Flyktninger i Norge 

omfatter hovedsakelig to kategorier:  

1. FNs kvoteflyktninger.
1
 

2. Asylsøkere som har fått oppholdstillatelse i Norge. Fra de får oppholdstillatelse, 

betegnes de flyktninger. Også enslige mindreårige er flyktninger.
2
  

 

Introduksjonsprogram (introprogram) er et toårig kvalifiseringsprogram som inneholder 

minimum 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Introprogrammet er obligatorisk 

for nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente i alderen 18–55 år som mottar 

økonomisk støtte fra det offentlige og som har behov for grunnleggende kvalifisering. 

 

Familiegjenforente er ikke flyktninger. Det er to typer familiegjenforente:
3
  

 Flyktningers familiegjenforente gjennomgår introprogrammet på linje med flyktninger. 

Flyktningers familiegjenforente omtales ofte som flyktninger fordi de mottar mye av de 

samme tjenestene. 

 Nordmenns familiegjenforente gjennomfører ikke introprogram, men har rett og plikt til 

gratis norsk/samfunnskunnskap (600 timer). 

 

Kommunenes integreringsarbeid har en sammensatt målgruppe med differensierte tjenester. Å 

gjengi målgruppen presis hver gang man omtaler den, er tungvint. Revisor vil ofte omtale 

dem som "flyktninger/familiegjenforente", men også bare "flyktninger".
4
  

 

De seks problemstillingene, som går noe over i hverandre, besvares slik: 

1. Bosetting av flyktninger i Nesodden kommune: "Målene med bosetting" forstås kvantita-

tivt, det vil si antall faktisk bosatte flyktninger sett opp mot antall vedtatt bosatt. Familie-

gjenforente til flyktninger medregnes. Administrasjonens erfaringer med bosetting gis.   

2. Utdanning og jobb for flyktninger: Her ser vi på Nesodden kommunes introprogram og 

grunnskoleopplæring. Videregående skole, som drives av fylkeskommunen, berøres. "Får 

flyktningene jobb etterpå?" besvares. 

                                                 
1
 Kvoteflyktninger kalles også overføringsflyktninger. Kvoteflyktninger må ikke forveksles med kommunenes 

årlige "kvoter" fra IMDi for bosetting av flyktninger. 
2
 Mindreårige er under 18 år, det vil juridisk sett si barn. Enslige, mindreårige flyktninger er et hyppig brukt 

uttrykk som revisor forenkler til "enslige mindreårige", men forkortelsen EM unngås.  
3
 "Familiegjenforente" kalles "familieinnvandrede" av Statistisk sentralbyrå.  

4
 Forenklet benevning skjer særlig i sammensatte ord, f.eks. "flyktningintegrering". Uttrykk som "nyankomne", 

"innvandrere" og "minoritetsungdom" benyttes der det passer.  
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3. Kommunens måloppnåelse i integreringsarbeidet: Lykkes Nesodden kommune i å lære 

flyktninger og familiegjenforente norsk språk? Går de videre i utdanning og jobb (lønnet 

arbeid)? Blir de sosialt integrert i samfunnet?    

4. Hva mener flyktningene? Nesodden kommune gjennomfører brukerundersøkelser av 

flyktninger/familiegjenforente i mars hvert år. Noen resultater gjengis. Revisor har ikke 

intervjuet flyktninger.  

5. Kommunens interne samordning og samspill med NAV og frivillighet: Her omtales virk-

somhet Integrering og mangfolds personell og samordning med andre virksomheter. Tids-

punkt for overføring av flyktninger fra Flyktningtjenesten til NAV berøres. Kommunens 

samspill med frivilligheten (lag/foreninger) vises. Samspill med næringsliv berøres under 

problemstilling nr. 2 (praksisplasser).  

6. Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt? Hanker Nesodden kommune inn aktuelle 

statstilskudd? Hvordan har kommunens driftsutgifter i flyktningarbeidet utviklet seg?  

 

Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode settes hovedsakelig til 2014–2018. Noe fremover-

skuing er naturlig 

2.4 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Nesodden kommunes administrative organisering omfatter rådmann, tre stabsområder, samt 

Kultur og NAV, og tre kommunalområder med 29 virksomheter:   

 

 
Kilde: Nesodden.kommune.no, 17.1.2018.  

Navn på organisatoriske enheter skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet.  
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Nesodden kommunes arbeid med flyktninger sorterte under NAV til september 2014, da virk-

somhet Integrering og mangfold startet opp.
5
 Virksomhet Integrering og mangfold har i dag 

følgende organisering: 

 

 
Kilde: Virksomhet Integrering og mangfolds Virksomhetsplan 2018 (s. 5). 

 

Nesodden kommunes personell utførte til sammen 1110 årsverk i 2017. Kommunen forvaltet 

1,4 mrd. kr, hvorav 1,3 mrd. kr i drift og 92 mill. kr i investeringer.  

 

Nesodden kommunes folketall vokste med 246 innbyggere (1,3 %) i 2016 og 418 innbyggere 

(2,2 %) i 2017 til 19 287 innbyggere (1.1.2018). I forhold til Kostra-gruppe 7 har Nesodden 

lik andel barn i barnehagealder, flere barn i grunnskolealder og færre innbyggere 80 år og 

over. 

2.5 Metode 

Kilder til revisjonskriterier er Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyan-

komne innvandrere (introduksjonsloven, 2003/2017) og Integrerings- og mangfoldsdirekto-

ratet (IMDi) sine veiledere og nettsider, samt Nesodden kommunes styringsdokumenter. 

 

Datakilder er Nesodden kommunes dokumenter, regnskap og informanter. Revisor har 

intervjuet 12 personer, hvorav ti ansatte i kommunen, én ansatt i NAV og én ansatt i frivillig-

heten. Revisor har nedskrevet og redigert uttalelsene; intervjuobjektene har fått tekstene til 

korrigering i epost-dialog.  

 

                                                 
5
 Fafo's rapport Introduksjonsprogram og norskopplæring (2017) opplyser (s. 72): "Vi finner at rett over 40 

prosent [av kommunene] har organisert introduksjonsarbeidet i kommunen med leder i NAV", mens "45 prosent 

av kommunene [har] forankret ledelsen av introduksjonsarbeidet i det lokale flyktningkontoret eller voksen-

opplæringen – altså utenfor NAV." Se utdrag av Fafo's rapport i vedlegg 1. 

Helse og omsorg 

Kommunalsjef 

Anita Nilsen 

Integrering og mangfold 

Virksomhetsleder 

Ingunn Frantzen 

Flyktningtjenesten 

Avdelingsleder  

Charlotte Holmberg 

 

Introsenteret 

Avdelingsleder  

Eva Aarrestad- Eriksen 

 

Bofellesskapene for EM 

Avdelingsleder 

Nina Duong 

Oppfølgingsteamet for 
ensligee mindreårige 

Avdelingsleder Rodolfo 
Dario Villegas 
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Statistisk sentralbyrå (SSB) har sysselsettingsstatistikk, men ikke Kostra-statistikk om 

integrering av flyktninger og familiegjenforente. IMDi har noe statistikk, men ikke for 

kommunesammenlikning. 

 

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom revisjonskriterier og data-

grunnlag til vurderinger og konklusjoner – gir relevant informasjon. Pålitelig informasjon 

sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanters sjekk av 

tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo 

distriktsrevisjon IKS.  

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført med følgende fremdrift:  

 

Dato:  Aktivitet:  

19.9.2017: Nesodden kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter for 

2018, herunder Integrering av flyktninger.  

24.10.2017: Kontrollutvalget vedtok formål og problemstillinger.  

5.12.2017: Kontrollutvalget vedtok prosjektplan. 

4.1.2018: Oppstartsmøte med kommunalsjef for Helse og omsorg Anita Nilsen og virksom-

hetsleder for Integrering og mangfold Ingunn Frantzen.  

30.1.2018: Intervjuer med virksomhetsleder for Integrering og mangfold, avdelingsleder for 

Introsenteret Eva Aarrestad-Eriksen, økonomirådgiver Kristin Solheim i stabsenhet 

økonomi og styring og helsesøster Therese Haagensen i virksomhet Barn, unge og 

familie.  

5.2.2018: Intervjuer med rektor Hanne Sigurdsson ved Tangenåsen ungdomsskole og 

kontaktlærer for mottakselever Ingeborg Somer, avdelingsleder for Flyktning-

tjenesten Charlotte Holmberg, avdelingsleder for Bofellesskap for enslige mindre-

årige Nina Duong og avdelingsleder for Oppfølgingsteam for enslige mindreårige 

Rodolfo Villegas.  

14.2.2018: Intervjuer med avdelingsleder for Sosial og arbeid Åse Tea Bachke i NAV Nesod-

den, og Introsenterets lærer Trine Egebakken, som også er tillitsvalgt for 

Utdanningsforbundet.  

2.3.2018: Intervju med daglig leder for Nesodden Frivilligsentral Hege Emilsen. Befaring i 

Oppfølgingsteam, grunnskoleklasse ved Nesodden videregående skole, Introsenter 

og Tømmerbakkevei bofellesskap. 

16.3.2018: Telefonsamtale med boligsjef Laila Finstad i virksomhet Eiendom. 

4.4.2018: Kvalitetssikring av rapportutkast med virksomhetsleder for Integrering og 

mangfold. 

17.4.2018: Verifisering av revisjonsrapport med kommunalsjef for Helse og omsorg og 

virksomhetsleder for Integrering og mangfold. Telefonsamtale med fagsjef for 

Barneverntjenesten Mona Stensen i virksomhet Barn, unge og familie. 

25.4.2018: Epost-dialog med rådgiver Bjørn Olsen, SSBs Seksjon arbeidsmarkedsstatistikk. 

26.4.2018: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse.  

7.5.2018: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  

15.5.2018: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.  
Personers navn oppgis første gang; deretter benyttes tittel.  

 

Vi takker for godt samarbeid med Nesodden kommune i forvaltningsrevisjonen. Rådmannens 

uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt.  
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3 BOSETTING AV FLYKTNINGER I NESODDEN KOMMUNE 

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

a. Nesodden kommune skal bosette det antall flyktninger (inkludert enslige mindreårige) 

som kommunestyret, etter anmodning fra IMDi, har vedtatt. Bosettingen kan forsinkes; 

bosettingen sees derfor over en femårsperiode. Også tall for flyktningers familiegjen-

forente gjengis. 

b. Kommuneadministrasjonens erfaringer med bosetting, inkludert bolig og helse, 

beskrives. 

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Antall bosatte flyktninger og familiegjenforente 

Bosetting 2018 

Virksomhet Integrering og mangfolds Virksomhetplan 2018 gir (s. 2) følgende bakteppe: 

"Forholdene svinger raskt på flyktningfeltet. Særlig på grunn av krigen i Syria, men også 

grunnet vanskelige forhold i flere nord-afrikanske land, kom svært mange flyktninger til 

Norge i 2015 og 2016. Dette førte til at Nesodden kommune mer enn doblet sine vedtak om 

bosetting av flyktninger, etter anmodning fra statlige myndigheter. Integrering og mangfold 

bygget opp sin kapasitet i alle avdelinger for å kunne håndtere den økte tilstrømmingen av 

flyktninger. Høsten 2017 er situasjonen en helt annen. Siden Europas grenser er effektivt 

stengt for flyktninger, kommer svært få flyktninger til Norge. Statens flyktningpolitikk er 

endret, noe som betyr at langt færre flyktninger får opphold." 

 

Virksomhetsplanen fortsetter (s. 3): "Det kommer imidlertid fortsatt mange voksne flykt-

ninger og familier til Nesodden. Dette skyldes høye ankomster av familiegjenforente. Økt 

tjenesteyting mot stramme budsjetter og lav bemanning er en stor utfordring. Dette forsterkes 

av uforutsigbarheten i ankomster av familiegjenforente, som gjør det vanskelig å planlegge 

ressursbruk og bemanning. Familiegjenforente kommer i tillegg til kvoten kommunen vedtar 

å bosette, og siden familiegjenforening er rettighetsbasert, vet man ikke hvor mange de vil 

utgjøre. Det er nå flyktningene selv som må planlegge og betale reisen. Kommunen må 

bosette dem etter hvert som de kommer. Familiegjenforente skal ha samme type oppfølging 

som de som er bosatt etter kommunens bosettingsvedtak."  

 

Sak "Bosetting av flyktninger i 2018" refererer et brev fra IMDi (6.11.2017): "Norske kom-

muner har de siste årene gjort en formidabel innsats med bosetting og kvalifisering av flykt-

ninger. Bosetting er første skritt i integreringsprosessen i kommunen. Integrerings- og mang-

foldsdirektoratet (IMDi) takker Nesodden kommune for deres innsats i dette arbeidet. Nå ber 

vi Nesodden kommune om å bosette 10 flyktninger i 2018. Av disse ber vi om at 1 plass er 

forbeholdt enslige mindreårig over 15 år. […] Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente 

eller ha andre forbehold."  

 

Nesodden kommunestyre vedtok 6.12.2017 følgende (KST-124/17): 

1. "Nesodden kommune påtar seg å bosette 10 flyktninger, inkludert 1 enslige mindreårig, 

Problemstilling nr. 1: Hvordan når kommunen målene med bosetting, inkludert for enslige 

mindreårige flyktninger? 
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i 2018, i tråd med statens anmodning. 

2. Rådmannen har fullmakt til å legge ned ett Bofellesskap. Dette skal skje i en prosess 

hvor de ansatte og deres organisasjoner involveres. 

3. Kommunen er villig til å ta flere mindreårige flyktninger dersom det er behov. 

4. Sak om bruk av eventuell ledig bolig legges fram for HO-utvalget." 

  

Saksfremlegget begrunner nedleggelsen av et bofellesskap slik: "Med anmodning om boset-

ting av kun 1 enslig mindreårig, vil det være hensiktsmessig å legge ned ett bofelleskap. Som 

beskrevet i tidligere saker, er andre botiltak til enslige mindreårige, som familiehjem og ulike 

hybeltiltak, mer kostnadseffektive." "Erfaring fra de siste årene tilsier at vi vil komme til å 

bosette om lag like mange familiegjenforente som fra kvote [dvs. flyktninger] også i 2018."  

 

Budsjett 2018 og økonomiplan 2019–2021 opplyser (s. 73) at "mangel på boliger forsinker 

arbeidet. Mye ressurser brukes på å prøve å fremskaffe boliger på det private markedet til 

akseptable leiepriser." 

 

Bosetting 2014–2018 

Sak "Integreringsarbeid i Nesodden kommune og bosetting av flyktninger i perioden 2015–

2018" (KST-073/15) ga følgende historikk: "Nesodden kommune tok første gang imot flykt-

ninger på en organisert måte i begynnelsen av 1970-årene. Dette var en gruppe vietnamesere 

med behov for omfattende rehabilitering, noe de fikk på Sunnaas sykehus. Neste gruppe med 

flyktninger på Nesodden var politiske flyktninger fra Polen i 1983. I denne anledning ble det 

ansatt en kvinne med polsk bakgrunn for å bistå flyktningene med å finne seg til rette. Med 

dette var flyktningstrømmen til Norge i gang, og flyktningarbeidet på Nesodden ble etter 

hvert bygget ut med flere flyktningkonsulenter. Fra slutten av 1990-årene til 2007 bosatte 

Nesodden kommune ca. 10 flyktninger pr. år pluss familiegjenforente. For perioden 2008–

2010 ble det fattet vedtak om bosetting av 45 flyktninger, altså 15 flyktninger årlig, og for 

perioden 2011–2013 et tilsvarende vedtak om 60 flyktninger, altså 20 flyktninger årlig. 

Tallene er inkludert enslige mindreårige."    

 

Nesodden kommune har bosatt følgende antall flyktninger og familiegjenforente fra 2014:     

 

BOSETTING AV FLYKTNINGER OG 

FAMILIEGJENFORENTE I NESODDEN 

2014 2015 2016 2017 2018 
Prognose 

2014–18 

Sum 

Vedtatt bosetting av flyktninger (inkl. mindreårige): 20 32 35 26 10 123 

Bosetting av flyktninger (faktisk): 27 33 32 23 10 125 

 Herav enslige mindreårige: 9 1 14 5 1 30 

Bosetting av familiegjenforente til flyktninger: 1 1 13 15 10 40 

Bosetting av flyktninger og familiegjenforente: 28 34 45 38 20 165 
Kilde: Nesodden kommunes Budsjett 2018 og økonomiplan 2019–2021 (s. 74). Virksomhet Integrering og 

mangfolds Virksomhetsplan 2018 (s. 13) og opplysninger fra virksomhetsleder. Personer i alle aldre. 

2014: Det ble ikke fremmet kommunestyresak om bosetting av flyktninger, men staten anmodet Nesodden 

kommune om å bosette 20 flyktninger i 2014. Revisor fører opp 20 flyktninger i cellen for "vedtatt" 2014.  

2015: Kommunestyret vedtok (KST-073/15): "Nesodden kommune påtar seg å bosette i årene frem til 2018 

minst det antallet flyktninger IMDI henstiller om, dvs. minst 25 ordinære flyktninger i 2015, inkludert mindre-

årige asylsøkere. Nesodden kommune forplikter seg til å ta imot minst det antallet syriske flyktninger som IMDi 

anbefaler, som ser ut til å være 7 i 2015. Disse kommer som tillegg til at vi tar imot kvoten på 25 som vi så langt 

er bedt om." Revisor fører opp 32 (25 + 7) i cellen for "vedtatt" 2015.  

2016: Anmodningen og vedtaket var på 35, hvorav 17 enslige mindreårige. IMDi klarte imidlertid ikke å 

"levere" flere enn 14 enslige mindreårige. Det ble dermed bosatt 32 flyktninger i 2016.  

2017: Nesodden kommunestyre vedtok å bosette 30 flyktninger, inkludert 9 enslige mindreårige, i 2017, men 
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pga. lave ankomster til Norge nedjusterte IMDi behovet til 5 enslige mindreårige. Vedtatt bosetting ansees å 

være 26 flyktninger.  

2018: Virksomhetsplanen forklarer (s. 3): "På grunn av alle familiegjenforeningene/ressurssituasjonen har I&M 

per 31.12.2017 et etterslep i bosettingskvoten fra 2017 på 10 personer. Disse vil bosettes i 2018 i tillegg til de 10 

flyktningene kommunen skal bosette på 2018-kvoten." IMDi har imidlertid i april gitt kommunen beskjed om at 

etterslepet fra 2017 utgår, som følge av lav asyltilstrømming til landet.  
 

Deler av tabellen vises grafisk: 

 

 
Kilde: Virksomhet Integrering og mangfold. 2018-tall er prognose (4.4.2018).  

 

Diagrammet viser at bosettingen nådde en topp på 45 personer i 2016 og synker til 20 

personer i 2018. Familiegjenforening utgjør en økende andel av bosettingen.  

 

Integrering og mangfolds Virksomhetsplan 2018 opplyser (s. 2) at virksomheten har i alt 195 

tjenestemottakere (oktober 2017). 

3.2.2 Nærmere om bosetting 

Informasjon – individuell plan 

Kommunens nettsider (Nesodden.kommune.no) inneholder en rekke informative nettartikler, 

bl.a. "Integrering av innvandrere", "Integrering av voksne flyktninger/familier", "Integrering 

av enslige, mindreårige flyktninger", "Helsetjenestetilbud til flyktninger og asylsøkere", "Rett 

og plikt til norskopplæring", "Kurs i norsk og samfunnskunnskap" og "Nesoddtangen skole – 

mottaksklasse".  

 

Alle deltakere i introprogrammet gis en individuell plan (IP) utarbeidet av Flyktningtjenesten 

og en individuell opplæringsplan (IOP) utarbeidet av Introsenteret. Planene utarbeides i 

samarbeid med deltakerne. Individuell plan viser hvilke tiltak som skal gjennomføres i løpet 

av introprogrammet for å nå deltakerens mål. Individuell opplæringsplan spesifiserer deltake-

rens kompetansemål og undervisningsopplegg. De to avdelingene vil i 2018 innføre felles 

kartleggingsmøter for utarbeiding av de to formene for individuell plan.
6
  

                                                 
6
 Revisor stilte spørsmål til IMDi om individuell plan. Seniorrådgiver svarte (e-post 14.2.2018): "IMDi vil trolig 

justere malen i løpet av 2018, og vi ser at det er ønskelig med en kortere versjon av malen." 
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Fylkesmannen i Oslo og Akershus gjennomførte i mars 2018 "Tilsyn med kommunens 

forvaltning av introduksjonsloven – individuell plan for deltakere i introduksjonsprogram". 

Foreløpig tilsynsrapport konkluderer (s. 8): "Fylkesmannen har avdekket ett lovbrudd på det 

aktuelle tilsynsområdet: Nesodden kommune utarbeider ikke individuell plan som fastsettes 

ved enkeltvedtak." Dette begrunnes bl.a. med at "Deltakeren blir ikke underrettet skriftlig om 

klageadgang, klagefrist, klageinstans og klageprosedyre." Fylkesmannen pålegger at 

"Kommunen må sørge for at individuell plan utarbeides i henhold til formkravene i forvalt-

ningsloven slik at deltakerens rettssikkerhet er ivaretatt."  

 

Bolig 

Virksomhetsplanen opplyser (s. 3): "Tilgang på egnede og tilstrekkelig rimelige boliger for 

flyktningene er for liten. Virksomheten bruker mye ressurser på å lete etter boliger på det 

private markedet, og flyktninger kommunen skal bosette, må ofte vente i månedsvis i mottak 

fordi det ikke er mulig å fremskaffe egnet bolig."  

 

–Leieprisene på Nesodden er høye. Det tar ofte flere måneder å finne en leiebolig til en 

akseptabel pris. Målet er at flyktningene skal bli økonomisk selvhjulpne, og da er det vesent-

lig at de ikke har urimelig høye husleier. Det gir også uheldige signaler til flyktningene og til 

øvrig befolkning om flyktninger bosettes i dyre boliger med unødvendig høy standard, sier 

virksomhetsleder. 

 

–Etter bosetting følger vi opp flyktningene i inntil fem år. Lavere bosettingstall får dermed 

ikke umiddelbar konsekvens for Flyktningtjenesten. Vi håper at den roligere bosettingen gir 

rom for å jobbe mer målrettet med kvalifisering av flyktninger, sier Flyktningtjenestens leder.  

 

En bosatt flyktning som ønsker at hans/hennes foreldre, ektefelle eller barn skal flytte til 

ham/henne i Norge, kan sende søknad om familiegjenforening til Utlendingsdirektoratet 

(UDI). Når familiegjenforening er godkjent av UDI, kan ikke kommunene si nei til bosetting 

av familiemedlemmene.  

 

–Når det kommer folk på familiegjenforening til en flyktning som allerede er bosatt i en 

kommune, må de prioriteres for bosetting, for de familiegjenforente skal ikke til asylmottak, 

men bosettes direkte i den aktuelle kommunen. Kommunen må ofte finne husvære til dem på 

kort varsel. Med boligsituasjonen på Nesodden kan dette være problematisk, sier virksom-

hetsleder.  

   

Nesodden kommune eier 147 boliger, som forvaltes av boligkontoret (2 årsverk) i virksomhet 

Eiendom. –Kommunen har ikke bygget flyktningboliger, men vi har kjøpt seks boliger for 

vanskeligstilte med husbanktilskudd (10–30 %), som benyttes som flyktningboliger. Dessuten 

bor det mange flyktninger i kommunale boliger, men etter fem år har de ikke status som 

flyktninger, opplyser boligsjefen. –På Løesfeltet ved Nesodden kirke planlegger man å rive 

dagens bygningsmasse og bygge 80 nye boliger. Plankomitéen tenker å inkludere noen flykt-

ningboliger, som skal bygges med husbanktilskudd.  

 

Bofellesskap for enslige mindreårige 

Bofellesskap er beregnet på enslige mindreårige flyktninger i alderen 14–17 år.
7
 Når beboerne 

fyller 18 år, skal de flytte ut, som regel til en hybel i en privat bolig. I Nesodden kommune har 

                                                 
7
 14–17 år betyr fra og med 14 år til og med 17 år, det vil si til 18 årsdagen, jf. SSBs notasjon. 
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alle enslige mindreårige flyktninger barnevernsvedtak. Bofellesskap er en særordning for 

enslige, mindreårige flyktninger, som ikke brukes for norske barnevernsbarn.  

 

Virksomhet Integrering og mangfolds avdeling Bofellesskap driver to bofelleskap for enslige 

mindreårig: Labråtveien med plass til fem beboere og Tømmerbakkevei med plass til seks 

beboere. De to bofellesskapene var fullt belagt til høsten 2017. To plasser står nå tomme, og i 

løpet av 2018 fyller tre beboere 18 år og flytter på hybel. Kommunen er anmodet av staten om 

å bosette kun én enslig mindreårig i 2018.  

 

–På denne bakgrunnen har kommunestyret gitt rådmannen fullmakt til å avvikle ett av bofel-

lesskapene. Det er besluttet å nedlegge Labråteveien bofellesskap innen 15.8.2018. Beboere 

gis plass i Tømmerbakkevei bofellesskap, opplyser virksomhetsleder. 

 

Gjennomsnittsalderen for enslige mindreårige som søker asyl i Norge, har gått ned de siste 

årene. Frem til 2016 var ungdommene rundt 16 år ved bosetting. De to siste årene har Nesod-

den kommune bosatt mange 14-åringer. –Vi ser at de unge har større utfordringer; det kan 

virke som de er mer traumatiserte fra hjemland og flukt. Det er mer skolevegring og 

utagerende episoder, forteller leder for Bofellesskap.  

 

Utlendingsdirektoratet gir som regel tre års "midlertidig opphold" til enslige mindreårige, 

hvoretter de sender en ny søknad om permanent oppholdstillatelse. Mange får varig opphold. 

Noen enslige mindreårige får "begrenset opphold til 18 årsdagen" med påfølgende utsendelse 

fra Norge. Forvirring rundt "midlertidig opphold" og "begrenset opphold" bidrar til unødig 

usikkerhet om enslige mindreåriges fremtid. 

 

Oppfølgingsteam for enslige mindreårige 

Avdeling Oppfølgingsteam for enslige mindreårige ble opprettet våren 2016 som en egen 

avdeling i virksomhet Integrering og mangfold. Oppfølgingsteamet følger opp enslige mind-

reårige i alderen 15–23 år som bor på hybel eller familiehjem. Mens Bofellesskap har om-

sorgsfokus, har Oppfølgingsteam mer voksenfokus – på utdanning, arbeid og å klare seg selv. 

 

Oppfølgingsteamet har base i Skoklefald ungdomshus, som ligger nær Nesodden videre-

gående skole. Oppfølgingsteamet har 17 brukere (mars 2018), hvorav ¾ unge menn og ¼ 

unge kvinner.  

 

Oppfølgingsteamets botiltak fordeler seg slik: 

 10 vanlige hybler (private boliger);  

 3 vertskapshybler (private boliger), der huseier i tillegg til husleie får betalt for fire 

timer ukentlig samvær med ungdommen, herunder sosialt samvær, leksehjelp og 

aktiviteter. Verskapshybler benyttes særlig for ungdom under 18 år; 

 1 familiehjem (kommunal bolig) for fire søsken og en fosterfar, som mottar godtgjørelse 

etter fosterfaravtale. 

 

–Vertskapshybel gir en annerledes integreringsmulighet enn bofellesskap. Ungdommen får 

tilgang på et norsk hjem og blir kjent med vertskapsfamilien og deres venner og bekjente. 

Ungdommens nettverk blir større, og de blir kjent i lokalmiljøet. Dette bidrar også til at 

mange norske blir kjent med unge flyktninger og deres situasjon. Modellen er meget vellyk-

ket, og det har vært god respons når vi har søkt etter vertskapsfamilier til enslige mindreårige, 

sier virksomhetsleder.  
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Familiehjem for enslige mindreårige er en bo- og omsorgsform utviklet av SOS-barnebyer 

med Asker som pioner-kommune. Basert på Askers erfaringer startet Nesodden kommune et 

familiehjem i oktober 2017.  

 

Bortsett fra de fire søsknene i familiehjem bor Oppfølgingsteamets ungdommer alene på 

hybel. Å gi dem omsorg er en viktig oppgave. Oppfølgingsteamets base i Skoklefald 

ungdomshus er treffsted for flyktningeungdommene, som møtes der etter skoletid.  

 

–Muligheten til å ha kontor i Skoklefald ungdomshus har vært en nøkkelfaktor i Oppføl-

gingsteamets arbeid, sier lederen, som også er meget tilfreds med sine medarbeidere: fire 

miljøarbeidere (to barnevernspedagoger, en sosionom og en barne- og ungdomsarbeider) og 

to leksehjelpere (12 % stilling hver). 

 

Hver miljøarbeider er primærkontakt for ca. fem ungdommer. Leksehjelperne gir leksehjelp i 

Skoklefald ungdomshus på tirsdager og torsdager (kl. 17–20). Ungdommene får tett oppføl-

ging, især av sin skolegang.  

 

Oppfølgingsteamets 17 enslige mindreårige deltar alle i organisert fritidsaktivitet, først og 

fremst idrett. Oppfølgingsteamet får benytte Nesodden videregående skoles hall hver lørdag 

(kl. 15–17) for ballspill m.m. Vanligvis deltar rundt 20 flyktningungdommer. 

3.2.3 Helsetjenester til flyktninger/familiegjenforente 

Helseundersøkelse 

Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familie-

gjenforente (2017) pålegger at flyktninger skal få helseundersøkelse innen tre måneder fra 

bosetting i kommunen. –Alle voksne flyktninger og deres barn, enslige mindreårige og 

familiegjenforente får helseundersøkelse innen tre måneder, opplyser helsesøster i virksomhet 

Barn, unge og families avdeling forebyggende helse. Hun arbeider én dag i uken (20 % 

stilling) med mottak av flyktninger/familiegjenforente.  

 

Helsesøster gjennomfører kartleggingssamtale, der hun kartlegger flyktningens helsetilstand 

og bestiller time hos tannlege og fastlege. De som ikke har bodd på asylmottak og fått grundig 

helsesjekk, henvises til tuberkulosescreening ved Akershus universitetssykehus (Ahus) sin 

avdeling på Ski sykehus. 

 

Til flyktningens første time hos fastlege sender Flyktningtjenesten alltid tolk. –Flyktninger 

trenger ofte litt tid på å åpne seg. Og i mange land gir legen nesten alltid en behandling eller 

medisin, noe som ikke nødvendigvis skjer ved legebesøk i Norge. Hvis legen velger å vente 

og se hvordan det utvikler seg, opplever mange innvandrere at de ikke har fått hjelp med sitt 

problem, forteller helsesøster.  

 

Helsesøster har møtt flyktninger med amputasjoner og sårskader som kan gi smerteproblemer 

og utfordringer i daglige aktiviteter. –Mange oppgir dessuten smerter uten at fysisk skade/ 

sykdom kan påvises. Det kan henge sammen med spenninger i kroppen etter traumatiske 

opplevelser. En del enslige mindreårige med muskelspenninger henvises til fysioterapi, 

opplyser helsesøster. 

 

I kartleggingssamtalen snakker helsesøster kort om psykisk helse med flyktningen. –Psykisk 

helse er tabubelagt i en del land, bl.a. Afghanistan. Vi henviser alle voksne til kartleggings-
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samtale ved en privat klinikk i Oslo, sier helsesøster. Ungdommer med behov henvises til 

Nesodden kommunes avdeling Psykisk helse barn og unge i virksomhet Barn, unge og 

familie.  

 

Flyktninger kan få traumer (psykiske) på flere måter:  

 Flyktninger fra Afghanistan og Syria m.fl. har ofte traumatiske krigserfaringer.  

 Mange flyktninger har bak seg en traumatisk flukt – på gummibåt i Middelhavet, på 

lastebil, innestengt i lagerbygg etc. Enslige mindreårige har vært på utrygg flukt uten 

nære omsorgspersoner. 

 Enslige mindreårige som ikke vet om de får varig opphold, kan retraumatiseres av 

usikkerheten.  

 

Helsesøster oppfatter flyktningenes helsetilstand ved ankomst som relativt god. –Kanskje 10 

% av flyktninger/familiegjenforente trenger ekstra oppfølging, mens en mindre andel har en 

kronisk tilstand som krever betydelig oppfølging, anslår helsesøster, som imidlertid presiserer 

at hun møter dem bare et par ganger i etableringsfasen. Når fastlege henviser en flyktning til 

spesialist, blir ikke helsesøster informert.  

 

Helsestasjon m.m.  

Helsesøsteren har også 70 % stilling på helsestasjon for barn 0–5 år. Her møter hun flyktning-

mødre. Hun ser kulturforskjeller, men har inntrykk av at de aller fleste har gode omsorgsevner 

og tar godt vare på barna sine. Hun opplyser til dem at oppdragervold ikke er lov i Norge, noe 

de færreste flyktningforeldre reagerer på. –Et godt forebyggende tiltak vil likevel være å gi 

noe tettere oppfølging av familier når det gjelder oppdragerstil og kulturforskjeller, gjerne 

som gruppeaktivitet, sier helsesøster. 

 

Helsestasjonslegen sjekker gutter og jenter 0–5 år nedentil ved kontroller i helsestasjonspro-

grammet. Nesodden har hatt ingen tilfeller av kjønnslemlestelse siden helsesøster tiltrådte i 

2012; tilfeller før dette har hun heller ikke hørt om. Kvinner kan være omskåret før de kom til 

Norge.  

 

Helsesøster underviser deltakerne i introprogrammet en halv dag to ganger i året. Her gir hun 

råd om ernæring (fem om dagen av frukt/grønnsaker, fiberrikt brød og begrenset sukkerfor-

bruk) og fysisk aktivitet. Hun orienterer også om bruk av fastlege og legevakt.  

3.3 Vurdering 

Nesodden kommune vedtok å bosette til sammen 123 flyktninger i 2014–2018. Faktisk boset-

ting i femårsperioden blir trolig 125 flyktninger, inkludert 30 enslige mindreårige flyktninger. 

I tillegg bosettes 40 familiegjenforente til flyktninger. Det er bosatt totalt 165 flyktninger og 

familiegjenforente i femårsperioden, det vil si gjennomsnittlig 33 personer per år.  

 

Bosetting av flyktninger er en komplisert prosess. Revisor finner at administrasjonen har 

oppfylt kommunestyrets bosettingsvedtak på en meget god måte.  

 

Fra topp-punktet i 2016 til 2018 har Nesodden kommunes bosetting endret seg slik: 

 I tråd med IMDi's anmodning og Nesodden kommunestyres vedtak har bosettingen i 

Nesodden kommune sunket fra 32 flyktninger i 2016 til 10 flyktninger i 2018. Av dette 

har antall enslig mindreårige gått ned fra 14 personer i 2016 til én person i 2018.  

 Familiegjenforening har sunket fra 13 personer i 2016 til ca. 10 personer i 2018.  
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 Total bosetting av flyktninger og familiegjenforente er mer enn halvert – fra 45 personer 

i 2016 til 20 personer i 2018. 

 

Virksomhet Barn, unge og families helsesøster gir uttrykk for at Nesodden kommune oppfyl-

ler de statlige kravene, jf. Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, 

flyktninger og familiegjenforente.  

 

Virksomhet Integrering og mangfold gir uttrykk for to hovedutfordringer i bosettingen:  

 Det er vanskelig å finne rimelige leieboliger på Nesodden.  

 Siden 2016 kommer det et høyt antall familiegjenforente, hvis ankomst er mindre 

forutsigbar enn flyktningers ankomst, og de kommer i tillegg til flyktningene som 

kommunen vedtar å bosette.  

 

Etter et tilsyn pålegger Fylkesmannen i Oslo og Akershus at Nesodden kommune sørger for at 

enkeltvedtak med individuell plan utarbeides i henhold til formkravene i forvaltningsloven. 

Virksomhetsleder bekrefter at avviket vil bli lukket med det første.    
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4 UTDANNING OG JOBB FOR FLYKTNINGER 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

a. Flyktninger og andre minoritetsspråklige under 16 år som ikke kan følge vanlig norsk-

språklig undervisning, skal motta tilpasset opplæring i mottaksklasse i kommunens 

grunnskoler, før de integreres i vanlige klasser på mottaksskolen eller sin nærskole.  

b. Minoritetsungdom i alderen 16–24 år med mangelfull grunnskoleutdanning fra hjem-

landet skal tilbys et toårig eksamensrettet grunnskoletilbud. 

c. Alle bosatte flyktninger og deres familiegjenforente i alderen 18–55 år skal, som hoved-

regel, gjennomføre introduksjonsprogram (introprogram) på minimum 600 timer over 

to–tre år. Introdeltakerne skal gis individuell plan og brukermedvirkning. Intropro-

grammet skal igangsettes innen tre måneder etter bosetting og være heltids og helårlig. 

Ved ugyldig fravær skal deltakerne få trekk i introduksjonsstønad. Alle introdeltakere 

skal avlegge avsluttende prøve i norsk (skriftlig og muntlig) og samfunnskunnskap. 

Deltakere skal tilbys grunnskole som sitt introprogram når det vurderes som 

hensiktsmessig.  

d. Innvandrere som ikke har rett til introprogram, hovedsakelig familiegjenforente til nord-

menn og arbeidsinnvandrere, skal tilbys kurs i norsk og samfunnskunnskap. 

e. Flertallet av flyktninger/familiegjenforente bør ti år etter bosetting være i lønnet arbeid 

og i hovedsak være økonomisk selvhjulpne (selvforsørget). 

 

Fafo's rapport Introduksjonsprogram og norskopplæring (2017) opplyser (s. 243): "Lov om 

introduksjonsordning for nyankomne gir rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunn-

skap til alle innvandrere fra land utenfor EU/EØS som har fått opphold og er i aldersspennet 

mellom 16 og 67 år."
8
 Nærmere bestemt gjelder dette personer som har fått opphold: 

 etter søknad om asyl (utlendingsloven § 28), 

 som overføringsflyktning (utlendingsloven § 35), 

 på grunnlag av sterke menneskelige hensyn (utlendingsloven § 38), 

 på selvstendig grunnlag (utlendingsloven § 53), 

 som familiemedlemmer til personer som nevnt ovenfor, 

 som familiemedlemmer til personer som har permanent oppholdstillatelse, 

 som familiemedlemmer til norske eller andre nordiske borgere (med unntak av de som 

har oppholdsrett som familiemedlem etter EØS-regelverket), 

 midlertidig på grunnlag av reglene om kollektiv beskyttelse (utlendingsloven § 34). 

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Grunnskole  

Mottaksklasser 

Minoritetsspråklig barn i skolepliktig alder (6–15 år) som ikke kan tilstrekkelig norsk språk til 

å følge undervisningen i en vanlig klasse, starter i mottaksklasse, der de normalt går det første 

                                                 
8
 Introduksjonsloven gjelder for nyankomne i alder 16–67 år. Introduksjonsprogram gjelder for 18–55 år. 

Enslige mindreårige flyktninger tar normalt ikke introduksjonsprogram, men grunnskole og videregående skole.  

Problemstilling nr. 2:  Er utdanningstilbudet tilfredsstillende, og får flyktningene jobb 

etterpå? 

 

http://lovdata.no/lov/2008-05-15-35/%C2%A728
http://lovdata.no/lov/2008-05-15-35/%C2%A735
http://lovdata.no/lov/2008-05-15-35/%C2%A738
http://lovdata.no/lov/2008-05-15-35/%C2%A753
http://lovdata.no/lov/2008-05-15-35/%C2%A734
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året. Tilbudet dekker flyktningbarn (både de som er kommet med foreldre og enslige mindre-

årige), barn av familiegjenforente og arbeidsinnvandrere.  

 

–Nesodden kommunes arbeid med mottak av minoritetsspråklige elever var spredt på de ni 

grunnskolene (seks barneskoler og tre ungdomsskoler) inntil 2009. Da kom vi frem til at den 

grunnleggende norskundervisningen ble for dårlig. Det var bedre å samle ressursene i en 

mottaksklasse, forteller rektor ved Tangenåsen ungdomsskole.  

 

I 2010 opprettet kommunen en mottaksklasse på Nesoddtangen skole som tok imot nyan-

komne minoritetsspråklige elever fra 2. til 10. trinn. Våren 2016 var det forventet å komme 

mange enslige mindreårige flyktninger. En mottaksklasse for nyankomne i ungdomsskole-

alder ble derfor opprettet på Tangenåsen ungdomsskole i august 2016. Fortsatt er det alders-

blandete klasser, men det er færre årstrinn i hver mottaksklasse. Kommunens to mottaksklas-

ser har i dag til sammen 18 elever, hvorav åtte elever ved Nesoddtangen skole og ti elever ved 

Tangenåsen ungdomsskole.  

  

–Elevene i mottaksklassene har fra første dag tilhørighet også i en ordinær klasse. Hensikten 

er språkpraksis, sosialisering, relasjonsbygging og kulturutveksling, som styrker tilhørigheten 

og integreringsprosessen. De deltar i mottaksklassen i den grad de trenger tilpasset opplæring, 

forklarer ungdomsskolens rektor. 

  

Til å begynne med deltar minoritetsspråklige elever i ordinær klasse bare i gym og estetiske 

fag, det vil si at de er i mottaksklassen mesteparten av tiden. Elever med skolegang fra hjem-

landet blir, etter hvert som språkkunnskapene tillater det, også integrert i teoretiske fag de har 

kjennskap til og mestrer på relevant nivå.  

 

–De fleste elever i mottaksklassen har vært gjennom vanskelige situasjoner med krig, terror 

og fattigdom, samt oppbrudd fra familie, venner og hjemland. Vi forsøker å skape trygghet og 

forutsigbarhet for elevene, slik at de får ro til å lære og finne frem i sin nye tilværelse, sier  

kontaktlærer for mottakselever. –Elever i mottaksklasser kan gå gjennom faser; det er 

oppturer med pågangsmot og nedturer med fortvilelse. Dette er særlig tydelig de første årene. 

Det preger elevens læring og må tas hensyn til. 

 

Syriske ungdommer har ofte noe skolegang fra hjemlandet eller land de har oppholdt seg i før 

de kom til Norge. Afghanske ungdommer har mindre formell skole, men som regel noe 

koranskole og arbeidserfaring. Elever fra Eritrea kan ha noe skoleerfaring fra hjemlandet, men 

ikke kompatibel med norsk skole. –Vi opplever de fleste elever som ambisiøse og lærevillige, 

forteller ungdomsskolens rektor. 

 

Mottaksklassene befinner seg på Nesoddtangen. Ulempen med mottaksklasser er at de som 

bor i andre skolekretser, blir lite kjent med ungdom i nærmiljøet. Etter de første månedene i 

mottaksklassen etableres det imidlertid kontakt med nærskolen. Etter hvert kan eleven hospi-

tere på nærskolen én dag i uken. I overføringsmøte mellom kontaktlærer i mottaksklassen og 

nærskolen presenteres pedagogisk rapport med faglig kartlegging. De som bosettes i 

ungdomsskolealder, kan velge å fortsette på Tangenåsen ungdomsskole for å slippe tilpasning 

i nok et skolemiljø.  

  

Innvandrerelever som går ut av ungdomsskolen, går som regel til Nesodden videregående 

skole, hvor de kan starte med et forberedende år i grunnskoleklassen. –De fleste elever fra 

mottaksklassene på Nesodden fullfører videregående skole. Flere velger helse- og sosialfag 
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eller elektro, men også studiespesialisering. Etter det jeg ser, går det bra med mange av våre 

tidligere elever, både de enslige mindreårige og barn i flyktningfamilier, oppsummerer 

ungdomsskolens rektor.   

 

Grunnleggende norsk 

Norskundervisning til minoritetsspråklige elever er forankret i Lov om grunnskolen og den 

vidaregåande opplæringa (opplæringslova, 1998) og Utdanningsdirektoratets Læreplan i 

grunnleggende norsk for språklige minoriteter (2007). Målet er at eleven går ut med så mye 

språklig og faglig kompetanse som mulig, for å kunne mestre fortsettelsen i det ordinære 

skoleløpet og delta i alle fag.  

 

Normalt går minoritetsspråklige elever i mottaksklasse i ett år, men inntil to år ved spesielle 

behov. Når eleven er overført til ordinær klasse, starter en mellomfase der eleven har krav på 

undervisning i norsk som andrespråk (norsk 2) og tospråklig fagopplæring (TOSP). Eleven 

skal undervises i norsk 2 til hun/han kan norsk godt nok til å følge vanlig norskundervisning.  

 

Elevenes norskferdigheter kartlegges med Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver. Skolen 

foretar en skjønnsmessig vurdering av når overgangen til ordinær norskopplæring skal skje. 

Det tar som regel flere år før elever uten mye skolegang fra hjemlandet har tilegnet seg 

tilstrekkelig språkkunnskaper til å følge ordinær læreplan.  

 

Undervisning i norsk som andrespråk krever en særlig pedagogikk. Lærere kan ta spesialist-

utdanning i dette. Kontaktlærer for ungdomsskolens mottaksklasse, som også er lærer for 

barneskolens mottaksklasse, har studert andrespråkpedagogikk ved Høgskolen i Østfold og 

flerkulturell pedagogikk ved Universitetet i Oslo. 

 

De første ett til to årene regnes som tiden det tar å beherske et enkelt kommunikativt språk-

nivå (Basic Interpersonal Communicative Skills, BICS). Å lære seg språk på et høyere nivå 

(Cognitive Academic Language Proficiensy, CALP), tar som regel fem til åtte år. –Videre-

gående skole stiller høye krav til norskferdigheter. Det er viktig å ha et realistisk forhold til 

tiden det tar, sier kontaktlærer for mottakselever.  

 

Morsmål og sidemål 

Ved undervisning i grunnleggende norsk er det hensiktsmessig å kunne kommunisere med 

elevene på deres morsmål, for å jobbe med begrepsforståelse, fagtermer og ordforråd. På 

1990-tallet la Norge større vekt på morsmålsundervisning enn de fleste andre europeiske land. 

I dag ligger ansvaret for morsmålsopplæring hovedsakelig på hjemmene.  

  

Læreplan 97 (L-97) ga minoritetsspråklige elever rett til morsmålsundervisning gjennom hele 

grunnskolen. Kunnskapsløftet 2006 (K-06) legger mindre vekt på morsmålsundervisning, men 

tospråklig fagopplæring (TOSP) er fremdeles en foretrukket læringsstøtte. Kommunene skal 

tilby TOSP så langt det er mulig å finne kompetente lærere som behersker begge språk.  

 

I praksis betyr dette at Nesoddens minoritetsspråklige elever får tilbud om én time tospråklig 

fagopplæring i uken. Kommunen fatter enkeltvedtak om tospråklig fagopplæring. Vedtaket 

følger eleven oppover trinnene til tospråklig fagopplæring ikke lenger vurderes som nødven-

dig. –Nesodden kommunes lærerpool dekker 20 minoritetsspråk.
9
 Disse lærerne pendler 

mellom skolene som har minoritetsspråklige elever, opplyser rektor. 

                                                 
9
 Engelsk, spansk, tysk, polsk, litauisk, ungarsk, rumensk, kosovoalbansk, tsjetsjensk, arabisk, tigrinja (Eritrea), 

somali, farsi (Iran), pashto og dari (Afghanistan), urdu, thai, tagalog/visaya (Filipinene) og mandarin. 
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Minoritetsspråklige elever som mottar grunnleggende norskopplæring, er fritatt fra sidemål 

(nynorsk). Så snart de går over til vanlig læreplan i norsk – etter typisk fem år i Norge – skal 

de ha begge målformer, noe som medfører at de kan prøves i sidemål. Tidligere kunne alle 

elever med et annet morsmål enn norsk, svensk og dansk få fritak fra sidemål, men Stortinget 

vedtok i 2015 en innstramming i opplæringsloven på dette punkt. I dag gis fritak bare til 

elever som har enkeltvedtak om fritak fra sidemål, basert på sakkyndig uttalelse fra Pedago-

gisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller Barne- og ungdomspsykiatrisk helsetjeneste (BUP). 

Fritak vil ikke si fritak fra opplæring i sidemål, men fra karakter. På vitnemål vil det for side-

mål stå "fritatt", og totalkarakteren ser bort fra fritatte fag. Fritak fra sidemålskarakter på 

ungdomsskolen medfører fritak også på videregående skole.  

 

–Sidemålskravet er komplisert og belastende for minoritetsspråklige elever, sier rektor åpen-

hjertig. –Noen av dem har traumer og lærevansker, og da tar vi kontakt med PPT. Av hensyn 

til eleven kan vi strekke reglene noe, men vi er jo bundet av opplæringsloven. 

 

Grunnskoleopplæring på videregående skole 

Minoritetsungdom over grunnskolealder med mangelfull grunnskoleutdanning fra hjemlandet, 

har rett på et toårig eksamensrettet grunnskoletilbud. Tidligere måtte Nesoddens minoritets-

ungdom over 16 år som trengte grunnskoleopplæring, reise til Ski. Nesodden kommune 

kjøpte plasser ved Ski kommunes voksenopplæring.   

 

Nesodden kommune startet i november 2016 opp en grunnskoleklasse for innvandrerungdom 

i Nesodden videregående skoles lokaler. Våren 2017 inngikk kommunen et samarbeid med 

Akershus fylkeskommune (skoleeier). Kommunen gir undervisningen; grunnskoleklassen 

sorterer under Introsenteret. Hensikten er å gi de aktuelle ungdommene et skoletilbud der 

andre ungdommer på deres alder går på skole. Dette letter integreringen med jevnaldrende og 

gir ungdommene kunnskap om hva videregående skole innebærer, bl.a. ved hospitering. 

 

Flyktningungdom som går på ungdomsskole, vil gjerne gå over til vanlige klasser på videre-

gående skole sammen med norsk ungdom. Men ofte har de for svakt grunnlag i norsk og 

andre grunnskolefag til å kunne følge ordinær undervisning. Frafall i videregående skole er 

særlig høyt blant innvandrerungdom, især blant gutter på yrkesfag med kort botid i Norge.  

  

For å stimulere dem til først å fullføre grunnskole, satser IMDi på grunnskoleopplæring for 

minoritetsungdom mellom 16 og 24 år lokalisert til videregående skoler. Modellen med et 

forberedende år på videregående skole er innført flere steder i landet, herunder tre steder i 

Akershus. IMDi yter tilskudd til prosjektene. 

 

Grunnskoleklassens antall deltakere har utviklet seg slik: 

 

GRUNNSKOLETILBUD FOR MINORITETS-

UNGDOM VED NESODDEN VGS – DELTAKERE 

2015 2016 
Novemb. 

2017 
August 

2018 
August 

Antall elever i kommunens grunnskoletilbud for minori-

tetsungdom 16–24 år lokalisert på Nesodden vgs.: 

- 11 25 15 
(progn.) 

Kilde: Budsjett 2018 og økonomiplan 2019–2021 (s. 74). Virksomhet Integrering og mangfold.  

 

13 elever skal ta avgangseksamen for 10. klasse i juni 2018. Med bosetting av én enslig 

mindreårig flyktning i 2018 blir grunnskoleklassens to grupper trolig redusert til én.  
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4.2.2 Introduksjonsprogram  

Hovedtrekk 

–Flyktninger og deres familiegjenforente i alderen 18–55 år som bosettes på Nesodden, gjen-

nomfører som hovedregel et toårig introduksjonsprogram (introprogram). Dette inkluderer 

minimum 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. Programmet utvides med inntil ett 

år når særskilte grunner foreligger. Formålet med introprogrammet er å styrke nyankomne 

innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og deres økonomiske selvsten-

dighet, sammenfatter virksomhetsleder for Integrering og mangfold.  

 

Fritak fra introprogram/norskkurs kan gis i enkelte tilfeller: 

 Personer som på grunn av store helseutfordringer ikke har mulighet til å delta i et 

heltidsprogram.  

 Personer som har lært seg norsk på egenhånd og kan dokumentere det med språktest; de 

har allerede grunnleggende kvalifisering og er "formidlingsklare" for å komme i jobb 

eller ordinær utdanning. 

 

–Bare et lite fåtall personer i målgruppen blir helt fritatt fra introprogram i Nesodden kom-

mune. Enkelte får fritak underveis i programmet (delvis fritak), grunnet tilbud om jobb, 

opplyser virksomhetsleder.  

  

–Det utarbeides en individuell plan for programmet i samarbeid med den enkelte deltaker. 

Brukermedvirkning ses som avgjørende for et vellykket program. Introprogrammet er heltids 

og helårlig. Ved ugyldig fravær får deltakerne trekk i introduksjonsstønad. Alle introdelta-

kerne avlegger norskprøve (skriftlig og muntlig) og samfunnskunnskapsprøve. 

 

Mange introdeltakere i alderen 18–34 år får grunnskoleopplæring som sitt introprogram. For 

deltakere over 35 år anses som regel arbeidsrettet program som mer realistisk og hensikts-

messig.  

 

Introsenter – undervisningsopplegg 

Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012), som er 

forankret i introduksjonsloven, og Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere (2012), regulerer arbeidet til opplæringssentre for innvandrere, som Nesodden 

kommunes Introsenter. Introsenteret er en skole og utarbeider en lokal læreplan for hvert 

semester (halvår). Formålet med opplæringen er å sikre at alle som kan få varig opphold i 

Norge, har grunnleggende kunnskaper i norsk språk og samfunnsliv.  

 

Introsenteret har to brukergrupper: 

 Introdeltakere deltar i introprogrammet. Dette er flyktninger og deres familiegjen-

forente. Introdeltakere får opplæringen gratis og mottar introduksjonsstønad fra 

kommunen. 

 Andre deltakere tar bare kurs i norsk og samfunnskunnskap. Nordmenns familiegjen-

forente har rett og plikt til å ta kurset og får det gratis. Også arbeidsinnvandrere har plikt 

til å gjennomføre norskopplæring med samfunnskunnskap, men må betale kurset selv.  

 

Budsjett 2018 og økonomiplan 2019–2021 gir følgende oversikt over Nesodden Introsenters 

deltakere:  

 



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Integrering av flyktninger – Nesodden kommune 

 
23 

DELTAKERE I INTRODUKSJONSPROGRAM OG 

NORSKKURS VED NESODDEN INTROSENTER 

2014 2015 2016 2017 2018 
Mars 

Antall deltakere i introduksjonsprogram: 21 28 45 44 44 

Antall personer på norskkurs, inkl. introdeltakere: 68 63 75 80 84 
Kilde: Budsjett 2018 og økonomiplan 2019–2021 (s. 74). Virksomhet Integrering og mangfold.  

I tillegg får for tiden ni introdeltakere sitt program andre steder, som videregående skole. 

 

Introsenterets 84 deltakere fordeler seg altså på 44 introdeltakere og 40 andre deltakere. De to 

gruppene blandes i norsk- og samfunnskunnskapsundervisningen. Introdeltakerne får i tillegg 

undervisning i andre temaer, som arbeidsliv og digitale ferdigheter. 

 

Nye deltakere starter med en kartleggingssamtale med rektor og en lærer. Deltakerne klassifi-

seres etter sin utdanningsbakgrunn fra hjemlandet:   

 Spor 1 har lite eller ingen skolebakgrunn. 

 Spor 2 har rundt syv års grunnskole. 

 Spor 3 har videregående utdanning og kanskje høyere utdanning.  

 

Etter hvert blir deltakernes norskferdigheter kartlagt i henhold til det europeiske rammeverket 

for språk: A1, A2, B1 og B2.
10

 Deltakerne fordeles i grupper etter hvilket språklig nivå de er 

på – fra alfabetiseringsgruppe til grupper for viderekomne.  

 

Nesodden kommunes introprogram er et heltidsopplegg med 37,5 timers uke (6 undervis-

ningstimer per dag pluss noe hjemmearbeid) over to til tre år. Andre deltakere går halv tid (16 

timer per uke) over ett år. Introsenteret har følgende ukeplan: 

 Mandag–torsdag kl. 8.30–12: Norsktimer for alle.  

 Mandag–torsdag kl. 12.30–14 og fredag kl. 8.30–14: Introdeltakere undervises i 

arbeidsliv, gym, digitale ferdigheter og personlig økonomi, samt familie- og helse-

temaer i samarbeid med barnehager og Barneverntjenesten. Også temaer som jobb-

søking og trafikkopplæring berøres. Introsenteret gir leksehjelp to timer per uke. 

 

Alle Introsenterets deltakere har én gymtime i uken. Virksomhetens mål om at 100 % av 

deltakere i introduksjonsprogram skal trene ukentlig, er dermed oppfylt for de som har 

program ved Introsenteret. Gymtimen gjennomføres på treningssenteret Energihuset på 

Nesoddtangen.  

 

–Treningen er et positivt bidrag til flyktningenes helse. Mange som sliter med spenninger og 

smerter i kroppen, ofte psykosomatiske plager, merker at fysisk trening hjelper, noe som gir 

motivasjon for mer trening. Treningen hjelper også på sinnsstemning og søvn og er et viktig 

forbyggende folkehelsetiltak. Våre kolleger i nabokommunene forteller at de har mye fravær 

fra introprogrammet grunnet helseproblemer. Dette ser vi lite av på Nesodden, og vi mener 

den systematiske treningen er mye av grunnen til dette, poengterer virksomhetsleder.  

 

Samfunnsfagskurs på 50 timer gis i løpet av introprogrammets første år. Kurset undervises på 

deltakernes morsmål. Når Introsenteret har store nok deltakergrupper innenfor de språk kurset 

skal holdes på, arrangerer de samfunnskunnskapskurset selv. Når deltakerne ikke utgjør en 

stor nok gruppe, kjøpes kurs hovedsakelig ved Rosenhof skole i Oslo. 

 

                                                 
10

 A1: basisbruker, svært enkle utsagn. A2: basisbruker, enkelt dagligspråk. B1: selvstendig bruker, samtaler i 

dagliglivet. B2: selvstendig bruker, komplekse fremstillinger. 



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Integrering av flyktninger – Nesodden kommune 

 
24 

550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap er lovens minimum for introprogram. Et 

toårig introprogram omfatter 1500 undervisningstimer. Introprogrammet er i utgangspunktet 

toårig, men kommunene har anledning til å forlenge det til tre år og 3000 timer. Mange 

deltakere ønsker å forlenge, for å komme på et høyere norskspråklig nivå. På Nesodden får ca. 

30 % av introdeltakerne sitt introprogram forlenget inn i tredje år.  

 

Introsenteret har fem klasser på Fjellstrand skole og tre klasser på Fjellstrand grendehus. 

Barnevekst på Fjellstrand medfører at Fjellstrand skole selv har behov for klasserommene fra 

2019 eller 2020. Kommunens administrasjon er i ferd med å utarbeide en skoleplan, der man 

kanskje går inn for større skoler. Dette kan frigjøre lokaler til Introsenteret.  

 

Integrering og mangfolds Virksomhetsplan 2018 opplyser (s. 3): "En annen stor utfordring er 

lokalene til Introsenteret og Oppfølgingsteamet, som er altfor små og uhensiktsmessige. Å 

rekruttere og beholde kvalifisert personell er imidlertid ikke et problem. Vi opplever at mange 

er interessert i å jobbe med flyktninger."  

 

Praksisplasser 

IMDi's rapport Godt no(rs)k (2011) om språk og integrering viser at det er stor variasjon i 

tilbudet som kommunene gir i norskopplæring og at språkopplæring på arbeidsplasser ofte 

kan være effektivt. –Kombinasjon av skole og arbeidsplass gir gode resultater i norskopplæ-

ringen, bekrefter Introsenterets leder.  

 

Introdeltakere utplasseres i språkpraksis på en arbeidsplass, typisk to dager i uken i ni 

måneder. Arbeidspraksis er mest aktuelt etter et par års botid, når flyktningen har lært seg noe 

norsk. Det er en glidende overgang mellom språk- og arbeidspraksis; flere kommuner har 

begynt å kalle det bare "praksis". Praksisstedet betaler ikke lønn. 

 

Virksomhet Integrering og mangfolds mål er at 75 % av introdeltakerne skal få språk-/ 

arbeidspraksis innen seks måneder fra oppstart i introprogrammet, og dette oppfylles. For 

tiden har man 23 introdeltakere med praksisplass, hvorav 19 i språkpraksis og fire i arbeids-

praksis. Av de 23 personene er 16 i praksis ved kommunale arbeidsplasser (som barnehage, 

skolefritidsordning og sykehjem) og syv i privat næringsliv (som butikk og restaurant).  

  

Integrering og mangfolds Virksomhetsplan 2018 beskriver (s. 3) utfordringer med praksis-

plass: "Det lokale næringslivet er, med unntak av Sunnaas sykehus og Nesodden kommune, 

preget av få og små bedrifter. Mange av dem er ikke egnet for å gi flyktninger relevant språk- 

og arbeidspraksis. Virksomheten må i større grad søke arbeidsgivere utenom kommunen for å 

få flyktningene i arbeid."  

 

Nasjonale prøver 

Norskprøve og samfunnskunnskapsprøve er nasjonale prøver. Norskprøver avholdes over hele 

landet på bestemte datoer tre–fire ganger i året. Samfunnskunnskapsprøver avholdes når 

Introsenteret har behov for det. Norskprøve, som inneholder en skriftlig og en muntlig del, 

gjennomføres med ekstern sensor fra andre Follo-kommuner.  

 

For å få varig oppholdstillatelse, må introdeltakerne bestå skriftlig norskprøve med resultat 

A1 eller høyere og samfunnskunnskapsprøve på morsmål eller norsk. For å få norsk statsbor-

gerskap, må man bestå muntlig norskprøve med resultat A2 eller høyere, samt samfunnskunn-

skapsprøve eller statsborgerprøve på norsk.  
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–Avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap er obligatorisk, og dette praktiseres i 

Nesodden kommune, opplyser Introsenterets leder.  

 

Introsenteret har følgende gjennomføring:  

  

NESODDEN INTROSENTER –  

DELTAKERNES GJENNOMFØRING 
2014 2015 2016 2017 2018 

Prognose 

Introdeltakere (introduksjonsprogram) uteksaminert: 10 10 2 11 20 

Andre deltakere (norskkurs) uteksaminert: Data 
mangler 

Data 
mangler 

Data 
mangler 

12 10 

Kilde: Virksomhet Integrering og mangfold. Alle deltakere er i alder 18–55 år.  

4.2.3 Virksomhet Integrering og mangfolds erfaringer 

Virksomhetsleder 

Unge flyktninger som oppgir å ha gjennomført grunnskole i hjemlandet, men som ikke kan 

dokumentere det med vitnemål, må avlegge avgangseksamener for 10. klasse i Norge. –Hvis 

de har gått siste halvår av 10. klasse, har de rett til å begynne på videregående skole, for ingen 

stryker i norsk ungdomsskole, opplyser virksomhetsleder.  

 

–Det viser seg ofte at de mangler språklige og faglige forutsetninger, og frafallsprosenten er 

høy. Vi oppfordrer dem derfor til å fullføre det tilrettelagte grunnskoletilbudet før de søker 

seg inn på videregående skole, sier virksomhetsleder. –Vi er meget fornøyd med prosjektet, 

men integreringen kommer ikke av seg selv. For å lykkes, må man etablere arenaer for 

samvær og samhandling. Konkrete integreringstiltak med norske elever og flyktningung-

dommene inngår i samarbeidsprosjektet mellom fylket og kommunen.  

 

–Oppfølging av deltakere i språk- og arbeidspraksis er viktig. Å høyne kvaliteten på praksisen 

er et mål for virksomheten i 2018, sier virksomhetsleder. –Lørenskog kommune har et godt 

praksisopplegg med et systematisk samarbeid med lokale arbeidsgivere og oppnevnte faddere 

på arbeidsplassen. Fadderne får veiledning fra kommunen. Slik blir arbeidslivsintegreringen 

mer givende både for flyktningene og arbeidsplassen. Vi vil studere Lørenskogs modell 

nærmere og trekke på deres erfaringer. 

 

Rælingen kommune nevnes ofte som et forbilde når det gjelder å få flyktninger i arbeid. –Men 

Rælingen har et helt annet arbeidsliv å spille på, med et mangfold av arbeidsplasser for ufag-

lærte innen akseptabel reiseavstand, påpeker virksomhetsleder. 

 

–Landbakgrunn har mye å si for deltakernes læringskurve, men dette må sees i sammenheng 

med utdanningstilbudet i deres hjemland. Eksempelvis har mange somaliere et vanskelig 

utgangspunkt for opplæringen i Norge. Det er ikke fordi de er somaliere, men fordi de 

kommer fra et land med et mangelfullt utdanningssystem, poengterer virksomhetsleder. 

 

Introdeltakere mottar introduksjonsstønad (introlønn) i de to–tre årene de går på intropro-

grammet. –For flyktninger over 25 år er introlønnen 2G i året, som gir en brutto månedslønn 

på 15 605 kr. Etter skatt får de utbetalt ca. 12 900 kr per måned. Flyktninger under 25 år får 

2/3 av denne summen. I tillegg til introlønn får de fleste bostøtte fra Husbanken. Noen enslige 

over 25 år klarer seg på denne stønaden, men de fleste av våre flyktninger og familiegjen-

forente mottar også noe økonomisk sosialhjelp fra NAV, sier virksomhetsleder.  

  

–Når de får permisjon fra introprogrammet, f.eks. hvis de får full jobb i en periode, blir intro-
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lønnen stoppet. Har de derimot en deltidsjobb utenfor skoletid, beholder de introlønnen 

uavkortet, slik at det lønner seg å jobbe. Dette insentivet bidrar til at flyktningene får tidlig 

tilknytning til arbeidslivet, påpeker virksomhetsleder. 

 

Flyktningtjeneste 

Flyktningtjenesten har en koordinerende funksjon for introprogrammet. De fleste som kom-

mer inn i introprogrammet, starter på Introsenteret, men introprogrammet trenger ikke gjen-

nomføres der. For tiden går ti introdeltakere i grunnskoleklassen på Nesodden videregående 

skole, mens fem personer går på grunnskole eller videregående skole utenfor kommunen.  

 

Flyktningtjenesten ønsker å differensiere tilbudet til deltakerne i større grad. –Noen kan 

nyttiggjøre seg av et hurtigspor med mål om å komme raskt ut i jobb. For andre deltakere er to 

års introprogram for kort tid; de kan få et år ekstra.  

 

–Kommunens mål om at 75 % av introdeltakerne skal få språk-/arbeidspraksis innen 6 måne-

der, viser at målstyring er bra: Det kreves en spesifikk innsats som lett kan måles, sier Flykt-

ningtjenestens leder. –Men det er vanskelig å finne praksisplasser i Nesoddens begrensede 

arbeidsmarked. Flyktningtjenesten vil samarbeide mer med NAV om arbeidspraksis.  

 

–Flere av introdeltakerne i grunnskoleklassen på Nesodden videregående skole ønsker å ha en 

deltidsjobb, kanskje én dag i uka, slik mange norske ungdommer har. Slike kombinasjonsløp 

vil vi ha mer fokus på fremover. Dette er i tråd med introprogrammets mål om høy tilknytning 

til utdanning/jobb og å bli økonomisk selvstendig, sier Flyktningtjenestens leder.  

 

–Introduksjonsprogrammet nasjonalt har vesentlig mer fokus på utdanning i dag enn for ti når 

siden. Men flyktningene deler seg i to segmenter: de som kan ta utdanningsløpet og de som 

det ikke er realistisk for. Størst utfordring med å komme ut i arbeid har flyktninger over 50 år 

og personer som har lite skolebakgrunn eller store helseutfordringer. Erfaringsmessig tar det 

også lang tid før småbarnsmødre med tre og flere barn kommer ut i jobb. Men for en flyktning 

som er 40 år når han ankommer, tenker jeg: Han skal ut i jobb! sier Flyktningtjenestens leder. 

  

Flyktninger/familiegjenforente med kompetanse – fagutdanning eller høyere utdanning – fra 

hjemlandet, kan dessverre ikke forvente å komme i tilsvarende yrke i Norge. De blir ofte 

skuffet når de innser hvor vanskelig det er å få innpass i norsk arbeidsliv. Selv om de kan 

dokumentere utdanning med vitnemål, godkjenner Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen 

(NOKUT) ofte færre år enn det som er gjennomført. Selv med NOKUT-godkjente papirer er 

de langt fra sikret en jobb i samme yrke som i hjemlandet.  

 

–Hva Flyktningtjenesten kan gjøre, er å skaffe dem relevant arbeidspraksis og gi dem tett 

oppfølging. Flyktningtjenesten følger for tiden opp to lærlinger i Nesodden kommune. Vi har 

ingen lærlinger i privat næringsliv, sier Flyktningtjenestens leder. 

 

Introsenter 

Introsenterets leder kommenterer grunnskoleopplæringen lokalisert til Nesodden videre-

gående skole: –Det er et flott tiltak, men mer sosial omgang med videregående-elevene er 

ønskelig. Hospitering i vg1, å utvikle fadderordningen og å starte språkkafé er tiltak som kan 

styrke integreringen.  

 

–Flyktningenes indre motivasjon og drive betyr mye. Deres medvirkning til individuell 

opplæringsplan er derfor viktig; de vet hva de trenger og har lyst til å gjøre. Dessverre ser vi 
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at mange resignerer etter en stund, sier Introsenterets leder.  

 

Lærer (og tillitsvalgt) ved Introsenteret forteller at det nå er flere deltakere enn tidligere med 

lite skolebakgrunn som trenger et lenger opplæringsløp. Deres introprogram blir forlenget til 

tre år. Enkelte har også gått lenger med norskopplæring.  

 

–Det er stor forskjell på deltakernes norskferdigheter og læreevner. Personer i 20–30-

årsalderen med utdanning lærer seg hurtig en del norsk; de er motiverte og selvgående. I den 

andre enden av skalaen har vi deltakere over 50 år med helseplager som er funksjonelle 

analfabeter; de kan kanskje lese/skrive på eget språk, men forstår ikke latinsk alfabet. De vil 

realistisk sett aldri komme i arbeid.  

 

–I grunnleggende norskopplæring er det helt nødvendig å inndele deltakerne etter nivå. 

Introsentrene har minst tre nivåer – fra alfabetiseringsgruppe og oppover. Nesoddens 

Introsenter har typisk 12 deltakere i hver gruppe, opplyser læreren. 

 

Store opplæringssentre med f.eks. 200 deltakere kan nivådifferensiere i store grupper. Oslo 

Voksenopplæring Rosenhof har f.eks. klasser med 24 elever som alle har videregående 

utdanning fra hjemlandet. Stordriftsfordelen muliggjør større grad av tilpasset opplæring. 

 

Læreren fremhever at språkpraksis er en av Nesodden Introsenters sterke sider. –Vi skaffer 

språkpraksisplasser til så mange deltakere som mulig. Fra januar 2018 arbeider en lærer i 34 

% stilling med å følge opp deltakere i språkpraksis. Hun besøker hver deltaker på 

praksisplassen hver tredje uke. 

 

Bofellesskap for enslige mindreårige 

Bofellesskapenes leder opplyser at 29 enslige mindreårige har bodd i Nesodden kommunes 

bofelleskap siden 2010, hvorav 25 afghanere, to eritreere og to somaliere. Dagens to bofelles-

skap – Labråteveien og Tømmerbakkevei – har nå tilsammen ni beboere, hvorav åtte fra 

Afghanistan og én fra Eritrea. De ni beboerne er gutter i alderen 15–18 år.  

 

Alle går på skole, hvorav åtte i grunnskole (i mottaksklasse på ungdomsskolen og grunn-

skoleklasse på videregående skole) og én på videregående skole. Enslige mindreårige i 

videregående utdanning velger som regel yrkesfag. Populære fagutdanninger er helsefag – 

også for gutter – og elektrofag.  

 

–Statistisk sentralbyrå kom med en rapport i 2017 om afghanske, unge menn i Norge, som 

viste at de lykkes godt; mange av dem har fremdrift. Dette stemmer med våre erfaringer.  

Afghansk ungdom har lite utdanning fra hjemlandet, men de er høyt motivert for skolegang. 

Å rapportere hjem til familien i Afghanistan at de har fått fagbrev betyr mye for dem, forteller 

leder for Bofellesskap. 

 

Alle bofellesskapsungdommene driver med organisert idrett, især fotball, men også volley-

ball, som er nasjonalsport i Afghanistan, boksing og cricket. Volleyballklubben og karate-

klubben inviterte flyktningungdom til å bli med. I tillegg trener mange på treningssenter. 

 

Oppfølgingsteam for enslige mindreårige 

–Grunnskoletilbudet på Nesodden videregående skole er bra, men sosial integrering er et 

forbedringsområde. Norske og utenlandske ungdommer står/sitter i hovedsak hver for seg i 

skolegård og kantine. Å skape arenaer der norske ungdommer og flyktningungdommer blir 
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omgangsvenner, er Oppfølgingsteamets største utfordring, sier Oppfølgingsteamets leder, som 

ønsker å styrke samarbeidet med avdeling Ungdom og fritid (Kultur). 

 

–De fleste flyktninger har et sterkt ønske om å bli en del av det samfunnet de har kommet til. 

Men møteplassene i det offentlige rom er færre i Norge enn i en del land i sør. Integrerings-

arbeid innebærer å arbeide aktivt med norske miljøer, sier Oppfølgingsteamets leder. 

4.2.4 NAV Nesoddens erfaringer 

Virksomhet Integrering og mangfold (avdeling Flyktningtjeneste) forvaltet økonomisk sosial-

hjelp til flyktninger/familiegjenforente frem til 31.1.2018. NAV Nesodden (avdeling Sosial og 

arbeid) overtok oppgaven 1.2.2018. NAVs sosialhjelpsutbetalinger til flyktninger finansieres 

av kommunen, som mottar statlig integreringstilskudd i fem år etter bosetting av flyktninger.  

 

–NAV Nesodden har hatt én stilling som flyktningkonsulent siden 2015. Dette er nå økt til tre 

stillinger; to flyktningkonsulenter tiltrådte i januar og april 2018. Hensikten er å gi tett opp-

følging av bosatte flyktninger og behandle søknader om økonomisk sosialhjelp, opplyser 

NAVs avdelingsleder for Sosial og arbeid.  

 

NAV Nesodden ser en markant økning i utgifter til økonomisk sosialhjelp særlig knyttet til 

gruppen bosatte flyktninger/familiegjenforente. NAVs avdelingsleder for Sosial og arbeid gir 

følgende situasjonsbeskrivelse:   

 Flyktninger i introduksjonsprogram mottar introduksjonsstønad. I tillegg har mange 

behov for supplerende økonomisk sosialhjelp etter sosialtjenesteloven. I Nesodden 

kommune gjelder dette ca. 60 familier (februar 2018). 

 Noen flyktningfamilier – ofte barnerike – blir gående på sosialhjelp i over ti år.  

 Barnefattigdom på Nesodden har økt, som følge av nye barnerike flyktningfamilier og 

dyrere boliger. Statistisk sentralbyrås statistikk viser at barnefattigdommen i 2010 

utgjorde 7,1 % i Nesodden, 6,7 % i Akershus og 9,0 % i landet. Dette steg i 2015 til 9,2 

% i Nesodden, 8,9 % i Akershus og 11,9 % i landet.
11

 Forskning viser at langvarig 

barnefattigdom gir negative konsekvenser for barnas oppvekst og integrering.  

 

Antall flyktninger på Nesodden som mottar økonomisk sosialhjelp etter fem års botid har 

utviklet seg slik:  

 

                                                 
11

 Statistikken baseres på EU-skalaen for barnefattigdom: Personer under 18 år i privathusholdninger med årlig 

inntekt etter skatt under 60 % av medianinntekten. 
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Kilde: NAV Nesoddens avdeling Sosial og arbeid (fagprogrammet Visma velferd). 2014-tall er usikre og derfor 

utelatt. 
 

Økonomisk sosialhjelp til flyktninger er utbetalt med følgende utgifter: 

 

 
Kilde: NAV Nesoddens avdeling Sosial og arbeid (Visma velferd). I tillegg til diagrammets beløp har virksomhet 

Integrering og mangfold utbetalt økonomisk sosialhjelp til flyktninger/familiegjenforente de første fem årene 

etter bosetting: 4,6 mill. kr i 2015, 3,9 mill. kr i 2016 og 5,4 mill. kr i 2017.  

 

NAVs avdelingsleder forklarer de høye sosialhjelpsutgiftene til flyktninger slik: 

 Å motta flyktninger med omfattende hjelpebehov, har vært politisk villet i Nesodden 

kommune. En del flyktninger bosatt på Nesodden er syke. På bosettingstidspunkt preger 

det kanskje ikke bildet, men NAV får dem som har betydelige helseutfordringer og ikke 

kommer i arbeid.  

 NAV Nesodden har flere flyktningfamilier med barn eller voksne som har store fysiske 
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og psykiske helseutfordringer. Medisinering/behandling og bo-/hverdagsliv følges tett 

opp av NAV.  

 En del kvinner får flere barn i årene etter bosetting og dermed mange brudd i sin 

inkluderingsprosess. De bruker lang tid på å fullføre introprogrammet og kvalifisere seg 

for arbeidslivet.  

 Ulike typer innvandrere har ulike trygderettigheter, men generelt har de små rettigheter. 

Hjelpetrengende med utenlandsk opprinnelse blir gående på økonomisk sosialhjelp.  

 

NAV Nesoddens avdelingsleder for Sosial og arbeid skriver (e-post 3.4.2018): "Nasjonale tall 

viser at selv etter ti år er det ca. 40 % av bosatte flyktninger som ikke er økonomisk selv-

hjulpne. Det er grunn til å anta at dette også vil gjelde for bosatte flyktninger i Nesodden 

kommune, og er lagt til grunn for prognosen." Hun presiserer at man kan ha heltidsjobb uten å 

være økonomisk selvhjulpen, jf. enslige forsørgere med lav lønn.  

4.2.5 Nasjonale data 

Proba Samfunnsanalyses rapport Sosialhjelpsutgiftene – drivkrefter og tiltak (2017) påpeker 

at norske kommuners sosialhjelpsutgifter økte sterkt i perioden 2012–2016. Rapporten viser at 

det er lav bruk av sosialhjelp blant andre generasjons innvandrere. 

 

NAVs avdelingsleder henviser til Fafo's rapport Introduksjonsprogram og norskopplæring:  

 "38 prosent av mennene hadde heltidsarbeid fem år etter oppstart [i introprogram], 

stigende til 40 prosent seks og sju år etter. […] Andelen kvinner i heltidsarbeid var 17 

prosent fem år etter oppstart i program, økende til 18 og 21 prosent seks og sju år etter 

oppstart." (s. 18)  

 I 2014 "var det 37 % i 2007-kohorten som hadde mer enn 80 prosent av inntekten sin 

gjennom overføringer." (s. 231)  

 

Fafo's rapport Ti års erfaringer påpeker (s. 75) at "det foreligger lite kunnskap, både i Norge, 

Sverige og Danmark, om yrkesdeltakelsen og lønnsutviklingen på sikt. Svært mange delta-

kere, både menn og kvinner, arbeider i korte deltidsstillinger på det tidspunktet de er fulgt opp 

i arbeidstakerregisteret. Er dette et første skritt på veien mot full stilling, altså en permanent 

tilpasning, eller er det en midlertidig visitt innom arbeidslivet før det bærer tilbake til ulike 

tiltak og offentlige overføringer?"  

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) opplyste i en pressemelding 30.3.2017 følgende: "Over 390 000 

innvandrere var sysselsatte i 4. kvartal 2016. Disse utgjorde 60,2 prosent av bosatte innvand-

rere i aldersgruppen 15–74 år. I befolkningen for øvrig var sysselsettingsandelen på 66,7 

prosent."
12

  

 

Innvandrere er imidlertid en vid gruppe. SSBs rapport Flyktninger i og utenfor arbeidsmarke-

det 2015 (2017) tar for seg flyktninger, inkludert familiegjenforente, bosatt i Norge i 4. 

kvartal 2015. Funnene sammenfattes (s. 4) slik:  

 "I 4. kvartal 2015 var det i alt registrert 84 450 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som 

utgjør en sysselsettingsandel på 47,3 prosent blant flyktningene 15–74 år. I hele befolk-

ningen i samme alder lå andelen sysselsatte på 66,1 prosent, dvs. at det var en forskjell i 

sysselsettingen på 18,8 prosentpoeng." 

                                                 
12

 Hele SSBs sysselsettingsstatistikk teller alle med minst én times avtalt arbeidstid per uke som sysselsatt, 

opplyser SSBs Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk.   
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 "Flyktninger har en større konsentrasjon i det mest yrkesaktive alderssjiktet 25–54 år 

enn hele den norske befolkningen. Forholder vi oss til denne alderspopulasjonen, blir 

sysselsettingsandelen i hele befolkningen nesten 80 prosent og 53,3 prosent blant flykt-

ningene, dvs. en forskjell på 26,6 prosentpoeng." 

 "Botiden i Norge har stor betydning for sysselsettingsnivået blant flyktninger. Blant 

dem med botid på under fire år ligger sysselsettingen langt under gjennomsnittet for alle 

flyktningene. De som har vært her kort tid er i en tilpasningsfase til det norske samfun-

net, og er derfor i stor grad utenfor arbeidsstyrken. De som har en botid på 4–6 år har 46 

prosent sysselsatte, mens flyktninger med botid på mellom 7 og 19 år har en sysselset-

ting på 50–53 prosent. Blant dem med 20 års botid og mer ligger sysselsettingen tett 

opptil 60 prosent." 

 "Alder ved bosetting har også mye å si for sysselsettingsnivået. Vi ser at de som bosatte 

seg da de var mellom 0–19 år, har en sysselsetting på rundt 70 prosent etter å ha bodd 

20 år eller mer i Norge."   

 "Utdanningsnivået har også stor betydning for sysselsettingen. Det er gruppen med kun 

grunnskole som har desidert lavest andel sysselsatte uavhengig av flyktningbakgrunn. 

Da over halvparten av flyktningene kun har grunnskole, trekker denne gruppen 

gjennomsnittet en del ned. Flyktninger med videregående eller høyere utdanning tatt i 

Norge har derimot en sysselsetting bare noen få prosentpoeng under hele befolkningen 

på samme utdanningsnivå." 

 "Da flyktninger har relativt sett flere nykommere på arbeidsmarkedet enn befolkningen i 

alt, er andelen registrerte arbeidssøkere noe høyere, 6,4 mot 2,5 prosent. Dessuten deltar 

6,3 prosent av flyktningene på introduksjonsordninger og 9,2 prosent i formell utdan-

ning. Når andelen sysselsatte føyes til, har flyktninger i alt 70 prosent i arbeidsstyrken 

eller under utdanning (inkl. introduksjonsordningene) mot ca. 83 prosent i hele befolk-

ningen 15–66 år, m.a.o. en differanse på 13 prosentpoeng." 

 

SSBs rapport Flyktningers vei inn i arbeidsmarkedet (2017) tar utgangspunkt i flyktninger og 

familiegjenforente fra Irak, Somalia, Afghanistan og Iran som ble bosatt i 2001 og 2002; de 

følges frem til 2014. Funnene sammenfattes slik (s. 4): "Hovedbildet er at jo yngre man var 

ved bosetting 2001/2002, desto høyere sysselsettingsandel har man i 2014. […] Flyktninger i 

aldersgruppen 15–19 år ved bosetting i 2001/2002 var mellom 27 og 31 år i 2014. Afghanere 

hadde da den høyeste sysselsettingsandelen med 72 prosent, fulgt av Iran med snaut 70 

prosent og Irak med drøyt 62 prosent. Somaliere hadde lavest sysselsettingsprosent med i 

underkant av 60 prosent."  

4.3 Vurdering 

Minoritetsspråklige barn under 16 år mottar tilpasset opplæring i to mottaksklasser i 

Nesodden kommunes grunnskoler. Ungdom i alderen 16–24 år med kort botid i Norge og 

mangelfull grunnskoleopplæring fra hjemlandet får toårig eksamensrettet grunnskoleunder-

visning. Tilbudet administreres av Nesodden kommune, men er lokalisert til Nesodden 

videregående skole, hvor norsk ungdom i samme alder har sitt skoletilbud.  

 

Som hovedregel gjennomfører alle bosatte flyktninger og deres familiegjenforente i alderen 

18–55 et toårig introduksjonsprogram (introprogram). Formålet med introprogrammet er å 

kvalifisere nyankomne innvandrere for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet og styrke deres 

økonomiske selvstendighet.  

 

Introprogrammet utgjør minimum 600 timer – 550 timer norsk og 50 timer samfunnskunn-
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skap – over to år. Programmet kan utvides med inntil ett år når særskilte grunner foreligger. 

Introdeltakerne får individuell plan. Brukermedvirkning ses som avgjørende for et vellykket 

introprogram. Introprogrammet er heltids og helårlig. Ved ugyldig fravær får deltakerne trekk 

i introduksjonsstønad. Alle introdeltakere avlegger avsluttende norskprøve (skriftlig og munt-

lig) og samfunnskunnskapsprøve. 

 

Nesodden kommune har 53 deltakere i introduksjonsprogram (mars 2018), hvorav ni får sitt 

tilbud andre steder, f.eks. på videregående skole. Introsenteret har 44 introdeltakere. Intro-

senteret har også 40 andre deltakere som tar kurs i norsk og samfunnskunnskap. Dette tilbys 

innvandrere som ikke har rett til introprogram, hovedsakelig familiegjenforente til nordmenn 

og arbeidsinnvandrere. 

 

Virksomhet Integrering og mangfolds mål er at 75 % av introdeltakerne skal få språk-/ 

arbeidspraksis innen seks måneder fra oppstart i introprogrammet, og dette oppfylles. Intro-

senteret har en lærer som følger opp introdeltakere med praksisplass. For tiden har man 23 

introdeltakere med praksisplass, hvorav 19 i språkpraksis og fire i arbeidspraksis. Å finne 

arbeidspraksisplasser er vanskelig i Nesoddens begrensede næringsliv.  

    

Statistisk sentralbyrå opplyser at det var 84 450 sysselsatte flyktninger/familiegjenforente i 

Norge 2015, noe som utgjorde en sysselsettingsandel på 47,3 % blant flyktningene 15–74 år. 

Flyktninger med botid 7–19 år hadde en sysselsetting på 50–53 %. Blant dem med 20 års 

botid og mer lå sysselsettingen tett opptil 60 %. De som bosatte seg da de var unge (0–19 år), 

hadde en sysselsetting på rundt 70 % etter å ha bodd 20 år i Norge. I tillegg befinner 15 % av 

flyktningene seg i introduksjonsprogram og formell utdanning.  

 

Revisor anslår at 55–60 % av Nesoddens flyktninger/familiegjenforente kommer i jobb 

(deltid/heltid) innen ti år etter bosetting. 

 

NAV Nesodden legger til grunn at ca. 60 % av flyktningene er økonomisk selvhjulpne etter ti 

års botid. NAV Nesodden overtok 1.2.2018 all forvaltning av økonomisk sosialhjelp i Nesod-

den kommune også til flyktninger/familiegjenforente fra bosettingstidspunkt. Dette vil rasjo-

nalisere forvaltningen og gi en samlet oversikt over utbetalt økonomisk sosialhjelp til denne 

brukergruppen.  
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5 KOMMUNENS MÅLOPPNÅELSE I INTEGRERINGSARBEIDET 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

a. Gjennom introprogrammet skal flyktninger og familiegjenforente lære norsk språk 

minst på nivå A1 (basisbruker/enkle utsagn), som kreves for varig oppholdstillatelse. 

b. Minst 70 % av deltakerne i introprogram skal være i utdanning og/eller lønnet arbeid 

ett år etter fullført introprogram (3–4 år etter bosetting). 

c. Flyktninger og familiegjenforente skal gjennom utdanning, arbeid og samfunnsdelta-

kelse bli en del av det norske samfunnet. De skal integreres i lokalsamfunnet gjennom 

noe sosial omgang med nordmenn og deltakelse i felles fritidsaktiviteter.  

 

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjons-

loven) sier følgende i § 1: "Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres 

mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet."  

 

Fafo's rapport Introduksjonsprogram og norskopplæring opplyser (s. 7) om introduksjonspro-

gram i Norge: "For introduksjonsprogrammet har det også siden 2010 vært en uttalt målset-

ting at 70 prosent av deltakerne skal være i lønnet arbeid og/eller utdanning året etter avsluttet 

program". Videre står det (s. 21): "Andelen som er i arbeid eller utdanning et år etter avsluttet 

program, har holdt seg stabil på litt over 60 prosent de siste fem årene."  

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Lære norsk språk 

Introsenterets leder opplyser at statistikk for norskprøvene finnes på nettsidene Imdi.no. –Men 

statistikken gir ikke et riktig bilde, fordi også mange privatister tar prøvene. Å skille ut 

opplæringssentrenes egne elever krever bedre tilrettelegging av statistikken fra Kompetanse 

Norge.
13

   

 

Etter intervju med Introsenterets leder og lærer/tillitsvalgt og omvisning med undervisnings-

inspektør, har revisor et godt inntrykk av Introsenteret. Alle elementer er på plass: individuell 

plan/opplæringsplan og brukermedvirkning, heltids og helårlig undervisning, trekk i introduk-

sjonsstønad ved ugyldig fravær, og språkpraksis (men ikke så mye arbeidspraksis), samt at 

alle deltakere tar prøver i norsk og samfunnskunnskap.  

 

–Ansattes inntrykk er at våre deltakere gjør det godt på norskprøver, uttaler lærer ved Nesod-

den Introsenter.  

 

–Skriftlig norskprøve er en stor bøyg for mange flyktninger. Mange har ikke noe forhold til å 

skrive en tekst, sier Flyktningtjenestens leder.  

 

                                                 
13

 Kompetanse Norge er et direktorat under Kunnskapsdepartementet som arbeider med voksenopplæring 

(Kompetansenorge.no). 

Problemstilling nr. 3:  I hvilken grad lykkes kommunen med å nå sine egne mål for 

integreringsarbeidet? 
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5.2.2 Utdanning og integrering i arbeidsliv 

Tangenåsen ungdomsskoles rektor poengterer at Nesodden kommune har et helhetlig 

opplæringstilbud for minoritetsspråklige innbyggere: mottaksklasser ved barneskole og 

ungdomsskole, grunnskoleklasse ved videregående skole og Introsenter for voksne. –Det går 

en rød tråd gjennom dette, og kommunen har samlet kompetansen i grunnleggende norsk-

opplæring. Sammenliknet med andre kommuner vil jeg påstå at Nesodden kommune har et 

meget godt utdanningsopplegg for minoritetsspråklige. 

 

Minoritetsungdom i alderen 16–24 år med mangelfull grunnskoleopplæring og kort botid i 

Norge tilbys grunnskoleopplæring ved Nesodden videregående skole.  

 

Det nasjonale 70 prosentmålet er nedfelt i Nesodden kommunes styringskort for intropro-

grammet: 

  

INTRODUKSJONSPROGRAM I NESODDEN – 

MÅLOPPNÅELSE 

2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 

Andel voksne flyktninger i ordinær jobb eller utdanning ett år 

etter fullført introduksjonsprogram (3-4 år etter bosetting):  
 

60 % 

 

100 % 

 

70 % 
Kilde: Budsjett 2018 og økonomiplan 2019–2021 (s. 74). Virksomhets Integrering og mangfolds Virksomhets-

plan 2018 (s. 14).  

 

Andel voksne flyktninger i ordinær jobb/utdanning ett år etter fullført introprogram oppgis til 

60 % i 2016 og 100 % i 2017. I 2016 var det riktig nok bare to deltakere som gikk ut av 

programmet; begge er kommet i utdanning/jobb.  

 

Bofellesskapenes leder opplyser at av de 29 enslige mindreårige som har bodd i bofellesskap 

siden 2010, har tre personer fått langvarig oppfølging av psykolog. Én av disse har ikke 

fullført grunnskole og følges opp av NAV. Øvrige 28 er i utdanning eller jobb. –Tre av 29 

beboere (10 %) siden 2010 har altså hatt noen vansker, men bare én person (3 %) har varige 

vansker. Våre beboere har høy gjennomføring av grunnskole og videregående skole. Én av de 

tidligere beboerne tar nå ingeniørutdanning på høgskole.  

 

Introduksjonslovens hovedmål er å styrke flyktningenes mulighet for å delta i yrkes- og sam-

funnsliv og deres økonomiske selvstendighet. –Dette er også vårt mål for våre ungdommer, 

sier Oppfølgingsteamets leder. –Vi leder dem til utdanninger som fører til gode jobbmulig-

heter, slik at de blir voksne, selvforsørgede borgere. Alle Oppfølgingsteamets ungdommer går 

på skole, og de aller fleste gjennomfører videregående skole. Mange tar fagbrev som helse-

fagarbeider, elektriker m.m. Resultatene kunne nesten ikke ha vært bedre. Vi har vært heldige 

med ungdommene, men vi har også jobbet riktig, sier avdelingslederen. 

 

NAV Nesoddens avdelingsleder for Sosial og arbeid gir uttrykk for at virksomhet Integrering 

og mangfold lykkes godt med integrering av enslige mindreårige. –Flyktningtjenesten får 

mange av de unge til å fullføre grunnskole og videregående opplæring.  

 

NAV erfarer imidlertid at flere flyktninger har utfordringer med å bli varig integrert i arbeids-

livet. –NAVs flyktningkonsulenter følger opp ca. 80 brukere, hvorav halvparten er under 30 

år. Å få menn over 40 år i arbeid er en utfordring, opplyser avdelingsleder. Om de 60 % av 

flyktninger/familiegjenforente som rapporteres å være i utdanning/jobb ett år etter gjennom-

ført introprogram, skriver hun (e-post 3.4.2018): "NAV erfarer at en god del av disse faller 
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tilbake på ytelser hos NAV. Dette kan både handle om at de som er i jobb, mister denne og at 

de som er i utdannelse ikke kommer i arbeid etter endt utdannelse." 

 

I sak "Bosetting av flyktninger i 2017" (kommunestyret 4.12.2016) gir rådmannen uttrykk for 

at en "utfordring er at ikke alle kommer i arbeid eller utdanning direkte etter introduksjons-

programmet, noe som medfører økte utgifter til sosialhjelp". –Nesodden kommune sliter med 

å få flyktninger ut i jobb, sier kommunalsjef for Helse og omsorg. Dette henger sammen med 

et begrenset arbeidsmarked. Det er få bedrifter på Nesodden der flyktningene kan få praksis.  

 

Formell kvalifisering er en stor utfordring for flyktninger. –Norsk arbeidsliv er spesialisert og 

stiller høye krav til norskferdigheter og utdanning/formalkompetanse. Flyktninger med lite 

skolebakgrunn og høy alder ved ankomst (over ca. 45 år) har realistisk sett små sjanser til å 

komme i jobb, sier Introsenterets leder. 

  

Kravene til språkferdigheter er høyere i dag enn for ti år siden også for ufaglærte jobber. Når 

stillinger utlyses, bes det om dokumenterte norskkunnskaper i form av bestått norskprøve el.l. 

Oslo kommune har dette som hovedregel for flere typer stillinger, også barnehageassistent og 

pleieassistent.  

5.2.3 Nasjonal og lokal integrering  

Flyktningtjenestens leder har jobbet åtte år med introprogram i Oslo. –Jeg har samarbeidet 

med en del flyktninger i Oslo som har følt seg som en egen gruppe på utsiden av samfunnet. 

De synes det er vanskelig å finne felles arenaer og komme i kontakt med nordmenn. Da jeg 

begynte i Nesodden kommune i 2016, ble jeg veldig positivt overrasket over innbyggeres 

velvilje overfor flyktninger. Integreringsklimaet på Nesodden er godt. Det inkluderende 

miljøet er en suksessfaktor og et viktig mål for Flyktningtjenesten å bevare.  

 

Flere av Introsenterets deltakere trener på treningssenter på fritiden. –På et treningssenter er 

det mindre sosial omgang med nordmenn enn i en idrettsforening, men flyktningene deltar på 

linje med andre og blir kjent med en sunn treningskultur. Treningen får også kvinner ut av 

boligen og til en aktivitet, så det har en integreringseffekt, sier Flyktningtjenestens leder.  

 

NAV Nesoddens avdelingsleder for Sosial og arbeid fremhever at Nesodden kommune har 

lykkes i å få befolkningen med på en positiv holdning til flyktninger/familiegjenforente. Lag 

og foreninger stiller opp med flyktningeguider og andre integreringstiltak. 

 

Daglig leder for Nesodden Frivilligsentral nevner syrerne som meget integreringsvillige. En 

syrisk mann tok i 2017 initiativet til en syrisk fest på Hellviktangen, der også nordmenn 

deltok. Festen var vellykket og vil gjentas i år. 

 

Frivilligsentralens daglige leder har barn i barnehage, der hun ser at barna ofte tar med venner 

hjem, også utenlandske. Derimot har hun observert at flyktninger i liten grad stiller som 

publikum på tradisjonelle norske kulturangementer, som konserter og barneteater på kultur-

hus. –Norske kulturarrangementer er åpenbart fremmede for mange innvandrere. De foretrek-

ker arrangementer for hele familien som kombinerer musikk og dans med mat. Norsk musikk 

er dessuten svært forskjellig fra f.eks. arabisk musikk.  

 

–Nordmenn kan nok vise større interesse for sosialt samvær med flyktninger, men flykt-

ningene kan også vise større interesse for norsk kultur. Begge sider har utfordringer i integre-
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ringsarbeidet, reflekterer daglig leder.  

 

Virksomhetsleder for Integrering og mangfold nyanserer bildet ved å påpeke at flyktningene 

har lite penger å rutte med. Og språkproblemer gjør det vanskelig for dem å få med seg hva 

som foregår i teater og diktopplesning m.m. –Dette handler om å bli tatt med, bli inkludert. I 

det prisbelønte Nesoddspelet var mange flyktninger med både som frivillige i rigging og som 

statister. Også i den årlige storsatsingen Kulturisten har mange flyktninger bidratt. 

  

Leder for Bofellesskap opplyser at en av de enslige mindreårige er "ungdomsambassadør" i 

Redd Barna og har talt på konferanser. Han ble nominert til "årets nykommer" i en landsom-

fattende kåring. 

 

–Ungdommene i bofellesskap kan bli bedre på ett punkt: dugnad. Det er vanskelig å få dem til 

å forstå verdien av frivillig arbeid og at lønnet arbeid ofte kommer via nettverk, sier leder for 

Bofellesskap.  

5.3 Vurdering 

Deltakernes varierende utdanningsbakgrunn gjør at det er vanskelig å sammenlikne opplæ-

ringssentre basert på eksamensresultater. Dessuten er eksamensresultater for Introsenterets 

deltakere vanskelig tilgjengelig i IMDis statistikk, ifølge avdelingsleder. Men det er mulig å 

få ut dataene: Revisor har mottatt norskprøveresultater for Follo Kvalifiseringssenter IKS, 

som er introsenteret til Ski, Frogn og Vestby kommuner. 

 

Alle elementer som hører med ved opplæringssentre, er på plass ved Nesodden Introsenter. 

Nesodden kommune har dessuten en god skoletradisjon; grunnskolenes elever gjør det som 

regel godt på nasjonale prøver. Introsenterets deltakere lærer norsk og samfunnskunnskap i 

like høy grad som ved andre opplæringssentre, antar revisor.   

 

Tre–fire år etter bosetting er tilknytning til arbeidslivet bra. Nasjonalt mål så vel som Nesod-

den kommunes mål for introduksjonsprogrammet er at minst 70 % av deltakerne skal være i 

utdanning og/eller lønnet arbeid året etter avsluttet program. Nasjonal måloppnåelse har holdt 

seg stabil på litt over 60 % de siste fem årene. Nesodden kommunes styringskort viser resul-

tater på 60 % i 2016 og 100 % i 2017.   

 

Har flyktninger/familiegjenforente sosial omgang med nesoddinger, f.eks. i fritidsaktiviteter? 

Uttalelser fra ansatte i Nesodden kommune og frivilligheten tyder på at her er det et stykke 

vei å gå. Innbyggere på Nesodden har en positiv holdning til flyktninger, men det synes 

likevel å bli lite sosial omgang med dem. 

 

Nordmenn har mindre tradisjon for å treffe medborgere på torg og kafé enn folk i land lenger 

sør. Delvis kan dette forklares med kaldt klima og spredt bosetting. Men selv på arenaer som 

skoler, der norske og utenlandske ungdommer møtes i skolegård og kantine, erfarer man at 

gruppene holder seg hver for seg. På arrangementer tilrettelagt for innvandrere kommer få 

nordmenn – og vice versa.  

 

Rektor ved Tangenåsen ungdomsskole gir uttrykk for at inkludering er et bedre begrep enn 

integrering. Hun oppfordrer norske familier: –Invitér flyktninger hjem til dere en gang i blant!   

 

Noen nesoddinger strekker aktivt ut en hånd og gjør en stor innsats: de frivillige i Nesodden 
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Røde Kors og Nesodden Frivilligsentral m.fl.  

 

Kommunesektoren forvalter store ressurser for samfunnet. Kommuner som setter mål og 

måler sin tjenesteproduksjon, fortjener honnør. Nesodden kommune har et omfattende mål-

styringsopplegg med fire fokusområder, åtte innsatsområder, 27 overordnete styringsmål og 

ca. 800 spesifikke styringsmål. Virksomhet Integrering og mangfolds Virksomhetsplan 2018 

lister (s. 15) opp 11 mål for brukere og kvalitet og seks mål for HMS og personaloppfølging.  

 

På virksomhetens styringskort savner revisor likevel noen styringsmål:  

a. Av Introsenterets deltakere bør minst 40 % bestå muntlig norskprøve (nasjonal prøve) 

med resultat B1/B2. (Resultat for landet var 49 % B1/B2 i 2016 og 41 % i 2017.) 

b. Flyktninger/familiegjenforentes bør oppleve å være integrert i det norske samfunnet. 

c. Flyktninger/familiegjenforentes bør oppleve å ha sosial omgang med nordmenn på 

Nesodden gjennom deltakelse i fritidsaktiviteter og vennskapelig samvær.  

d. 60 % av voksne flyktninger/familiegjenforente bør ti år etter bosetting være i lønnet 

heltidsarbeid og i hovedsak økonomisk selvhjulpne.  
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6 HVA MENER FLYKTNINGENE? 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

a. Flyktninger/familiegjenforente bør i brukerundersøkelser uttrykke en tilfredshet i øvre 

halvdel av karakterskalaen.   

6.2 Datagrunnlag 

Nesodden kommune innførte introprogrammet i 2005, men brukerunderundersøkelser på dette 

feltet kom først i gang i 2017. En pilotundersøkelse i regi av KS' BedreKommune ble gjen-

nomført som en del av KS' effektiviseringsnettverk, der Nesodden deltok på integrerings-

området i 2017. Kommunens rapport fra effektiviseringsnettverket kommer i mai 2018.  

 

Flyktningtjenesten og Introsenteret 

Brukerundersøkelsen målte introdeltakernes opplevde kvalitet: 

 

INTRODUKSJONSPROGRAM I NESODDEN – 

DELTAKERES OPPLEVDE KVALITET 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 

Resultat for brukerne: 
(Om introprogram styrker mulighet for overgang til utdanning og jobb) 

3,3 4,3 

Individuell plan: 3,8 4,5 

Brukermedvirkning: 2,6 4,0 

Respektfull behandling: 3,4 4,3 

Pålitelighet: 4,1 4,6 

Tilgjengelighet: 3,1 4,0 

Informasjon: 3,5 4,3 

Total snittskår: 3,4 4,3 
Kilde: KS' BedreKommune og Nesodden kommunes Budsjett 2018 og økonomiplan 2019–2021 (s. 74). 

Gjennomsnittlig skår på skala 1–5 (best).  

 

Virksomheten var ikke fornøyd med 2017-resultatet og iverksatte noen tiltak, bl.a. bedre 

tilgjengelighet av flyktningkonsulentene og bedre språk- og arbeidspraksis. Målet var å høyne 

total snittskår fra 3,4 i 2017 til 4,3 i 2018. 

 

Imidlertid har BedreKommune endret brukerundersøkelsens spørsmål og svarskala (fra 1–5 til 

1–4). Resultatene i 2018 kan dermed vanskelig sammenliknes med fjorårets. Brukerunder-

søkelsen i mars 2018 omfattet 20 spørsmål. Nesoddens resultat for introprogrammet ble en 

total snittskår på 3,0 (skala 1–4).   

 

Bofellesskap for enslige mindreårige 

Ved brukerundersøkelsen i mars 2018 svarte alle ni beboere i bofellesskap på 40 spørsmål. 

Resultatet ble en total snittskår på 3,4 (skala 1–4).  

 

Oppfølgingsteamet for enslige mindreårige 

Oppfølgingsteamet for enslige mindreårige gjennomførte brukerundersøkelse i mars 2018, der 

16 av 17 ungdommer besvarte 45 spørsmål. Resultatet ble en total snittskår på 3,5 (skala 1–4). 

Problemstilling nr. 4:  Hva mener flyktningene? 
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Noen av spørsmålene fikk følgende snittskår: 

 De ansatte i oppfølgingstemaet snakker sånn at jeg forstår: 3,9 (av 4). 

 Jeg har det bra: 3,4. 

 Jeg liker hybelen/leiligheten jeg bor i: 3,6. 

 Skolen er viktig for meg: 4,0.  

 

–Alle våre brukere forstår norsk, men har behov for litt veiledning ved besvarelsen, samtidig 

som svarene skal være anonyme, sier Oppfølgingsteamets leder. 

6.3 Vurdering 

Kommunens introduksjonsprogram fikk en total snittskår på 3,4 (skala 1–5) i brukerunder-

søkelse 2017. Forbedringstiltak, bl.a. bedre tilgjengelighet av flyktningkonsulenter og bedre 

språk- og arbeidspraksis, ble iverksatt. Brukerundersøkelse i mars 2018 resulterte i en total 

snittskår på 3,0, men nå på skala 1–4.  

 

Brukerundersøkelse i mars 2018 for bofellesskapsungdommene ga som resultat en total snitt-

skår på 3,4 (skala 1–4). Oppfølgingsteam for enslige mindreårige sin brukerundersøkelse ga 

som resultatet en total snittskår på 3,5 (skala 1–4).  

 

Revisor vurderer resultatene (3,0, 3,4 og 3,5 av 4) som uttrykk for relativt høy 

brukertilfredshet. 
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7 KOMMUNENS INTERNE SAMORDNING OG SAMSPILL MED 

NAV OG FRIVILLIGHET  

 

 

 

7.1 Revisjonskriterier 

a. Kommuneadministrasjonen skal ha en hensiktsmessig organisering av flyktningarbeidet 

i virksomhet Integrering og mangfold og i samordningen med andre kommunale virk-

somheter/stabsenheter.  

b. Kommunen skal ha et godt samspill med NAV Nesodden.  

c. Kommunen skal ha et godt samspill med frivillige organisasjoner. 

 

NAV Nesodden er delvis en del av Nesodden kommunes administrasjon, men utfra problem-

stillingen behandler revisor NAV i et eget underkapittel nedenfor.   

7.2 Datagrunnlag 

7.2.1 Kommuneadministrasjonens organisering av integreringsarbeidet  

Virksomhet Integrering og mangfold 

Virksomhetens personell og sykefravær har utviklet seg slik: 
 

NESODDEN KOMMUNES VIRKSOMHET 

INTEGRERING OG MANGFOLD – PERSONELL  
2015 2016 2017 2018 

Faste stillinger, antall årsverk: 26,8 28,2 35,7 37,3 

Sykefravær: 6,3 % 7,8 % 8,3 %   
Kilde: Virksomhet Integrering og mangfolds Virksomhetsplan 2018 (s. 13). Årsverk 2018 er budsjettert. 

 

Virksomhetens personell er utvidet med 9,1 årsverk (32 %) fra 2016 til 2018:   

 Virksomheten har fått en merkantil medarbeider (0,8 årsverk).  

 Avdeling Introsenter er styrket med 4,7 årsverk (1,0 avdelingsleder, 0,5 undervisnings-

inspektør og 3,2 lærere). 

 Avdeling Flyktningtjeneste er styrket med 1,6 årsverk (1,0 flyktningkonsulent og 0,6 

vaktmester/boveileder). 

 Avdeling Oppfølgingsteam er styrket med 4,0 årsverk miljøterapeuter og 1,0 årsverk 

avdelingsleder. Oppfølgingsteamet ble etablert som egen avdeling i 2016. Avdeling 

Bofellesskap ble samtidig redusert med 2,0 årsverk.  

 

I tillegg til faste stillinger kommer fire årsverk i midlertidige stillinger som er tilskuddsfinan-

sierte.
14

 Personellet (41,3 årsverk) fordeler seg slik i 2018: 

 

                                                 
14

 Prosjektstillingene er en lærerstilling i grunnskoleklassen ved Nesodden videregående skole og tre 

lærerstillinger knyttet til enkeltpersoner som trenger ekstra tilrettelegging. 

Problemstilling nr. 5:  Hvordan er kommunens interne samordning på dette feltet og samspillet 

med NAV, lokalsamfunnet og frivillighet?   
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Kilde: Virksomhet Integrering og mangfolds Virksomhetsplan 2018 (s. 4). Diagram utarbeidet av revisor. 

 

Integrering og mangfolds Virksomhetsplan 2018 opplister (s. 17) seks mål for helse, miljø og 

sikkerhet og personaloppfølging, herunder: "Alle ansatte skal ha et godt arbeidsmiljø med 

sunne, trygge og stimulerende arbeidsplasser". Her oppgis tre tiltak: 

 "Fokus på at et godt arbeidsmiljø er et felles, daglig ansvar som alle plikter å bidra til. 

 Iverksette prosedyrer og arbeidsformer som fremmer et godt arbeidsmiljø. 

 Alle kjenner til arbeidsstedets rutiner for forebygging av truende/voldelige situasjoner." 

 

–Virksomhet Integrering og mangfold ledes på en god måte, og medarbeiderne preges av vilje 

til nytenkning og tverrfaglig samarbeid, sier Oppfølgingsteamets leder. 

 

–Virksomhet Integrering og mangfolds ansatte har stort engasjement i arbeidet sitt, kommen-

terer økonomirådgiver. 

 

Nesodden kommunes opplæringssenter for innvandrere – Introsenteret – som ble etablert på 

1990-tallet, ble en del av Integrering og mangfold da virksomheten ble etablert i 2014. Intro-

senteret havnet dermed under kommunalområde Helse og sosial. 

 

–Introsenteret er en skole, så lærerne kunne nok ha ønsket å ligge under kommunalområde 

Skole, barnehage og oppvekst, kommenterer lærer/tillitsvalgt. –Da hadde vi fått bedre tilgang 

til videreutdanning og fagdager. Av og til kan det være krevende å stå på sidelinjen i forhold 

til de andre skolene. På den annen side har vi mye felles med Flyktningtjenesten og avdelin-

gene for enslige mindreårige i virksomhet Integrering og mangfold.  

 

–Det er viktig at skolen har en tilstedeværende ledelse. Mange spørsmål fra deltakere kan bare 

ledelsen svare på. Mye er bra ved driften av Introsenteret, men å få på plass rutiner er et 

forbedringsområde, sier lærer, som tilføyer at Introsenteret er kjent for å ha et godt arbeids-

miljø med varierte arbeidsoppgaver. Å rekruttere lærere har vært lett. 

 

1,8 

15,2 

5,0 

14,3 

5,0 

Avdeling Introsenter 

Virksomhetsleder og  
merkantil medarbeider Avdeling Oppfølgingsteam  

for enslige mindreårige 

Avdeling Flyktningtjeneste 

Avdeling Bofellesskap 
for enslige mindreårige 

Virksomhet  Integrering og mangfolds personell  2018 (41,3 årsverk) 
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Flyktningtjenesten følger opp voksne flyktninger og deres familier, mens Bofellesskap og 

Oppfølgingsteam tar seg av enslige mindreårige. –Dette skillet er hensiktsmessig, for enslige 

mindreårige flyktninger får mye tettere oppfølging enn voksne. En primærkontakt i Oppføl-

gingsteamet har ansvar for fem enslige mindreårige. En flyktningkonsulent har ansvar for ca. 

35 flyktninger (22 voksne pluss deres barn), påpeker Flyktningtjenestens leder. De voksne 

følges dessuten opp i henhold til introduksjonsloven og sosialtjenesteloven, mens de enslige 

mindreårige følges opp i henhold til barnevernloven og barnekonvensjonen. 

 

Virksomhetsleder forklarer to avdelinger for enslige mindreårige slik: –Oppfølgingsteamet 

følger opp mange sårbare ungdommer. Å ha enslige mindreårige boende i hybler eller 

familiehjem er vesentlig rimeligere enn å drifte bofellesskap. Men det må være høy kvalitet på 

oppfølgingsarbeidet for at disse bo- og omsorgstiltakene skal fungere. Flere av ungdommene 

bor alene fra 16-års alder og kommer jo fra helt andre samfunnsforhold. De skal lære seg 

språket og komme seg gjennom det norske utdanningssystemet mye raskere enn norske barn. 

Mye av suksessfaktoren for Oppfølgingsteamet er at leder er tett på. Også i bofellesskap 

kreves det tett oppfølging. Her bor enda yngre ungdommer, og det er mer grensesetting og 

oppdragelse. Det er en stor fordel å ha en egen leder for Bofellesskap. 

 

–Alle disse ungdommene har lidd store tap i livene sine og gått gjennom store påkjenninger 

på flukt gjennom verden. De har opplevd alvorlige krenkelser. De har generelt høy sosial 

kompetanse; hvis ikke ville de ikke klart seg på den strabasiøse reisen hit. På overflaten klarer 

de seg bra, men de er sårbare, og bekymring for og savn etter familie i hjemlandet er en daglig 

belastning. Nesten alle har søvnproblemer, og mange har mareritt, flashbacks, hjertebank og 

psykosomatiske smerter. I tillegg er de vanlige ungdommer som sliter med selvbilde, 

tilhørighet, skolegang, kjærligheten og en kropp som forandrer seg. Det er en fare i å bli for 

fokusert på innsparing. Om bare én ungdom får for dårlig tilpasset oppfølging, kan det koste 

både ungdommen og samfunnet dyrt. Når det er sagt, må vi selvfølgelig kontinuerlig vurdere 

hensiktsmessig organisering, poengterer virksomhetsleder.  

 

Samordning med andre virksomheter 

Integrering og mangfold samarbeider med en rekke andre virksomheter i kommunen: 

 Hele kommunalområde Skole, barnehage og oppvekst: Flyktningbarn/enslige mindre-

årige benytter barnehager og skoler, hvilket fører til mye samarbeid med disse virksom-

hetene. Virksomhetene Nesoddtangen skole og Tangenåsen ungdomsskole har mottaks-

klasser. Mange barnehager og SFO-er bidrar med praksisplasser. Introsenteret samar-

beider med Skole, barnehage og oppvekst om pedagogisk utviklingsarbeid.  

 Virksomhet Barn, unge og familie, som består av Helsesøstertjeneste, Barneverntje-

neste, PPT og Psykisk helse barn og unge.  

 Virksomhet Nesoddtunet, hvor mange flyktninger har praksisplass og hvor Introsenteret 

bidrar med kompetanseheving i norsk for utenlandske ansatte. 

 Virksomhet Kultur, som er ansvarlig for forebyggende ungdomsarbeid og 

kulturarrangementer. 

 Virksomhet Eiendom, som har Boligkontor og gir arbeidspraksis.  

 NAV Nesodden – samarbeid om arbeidsrettede tiltak.  

 

Tangenåsen ungdomsskole opplever samarbeidet i kommuneadministrasjonen som godt, selv 

om tverrfaglig kommunikasjon av og til kan bli bedre.  

 

Helsesøster ser et forbedringspotensial for tverrfaglig samarbeid i administrasjonen. Det 
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vurderes å etablere et flyktninghelseteam bestående av helsesøster, jordmor, fysioterapeut, 

kommuneoverlege og psykolog.  

 

Fagsjef for Barneverntjenesten opplyser at kommunen fatter barnevernvedtak for alle enslige 

mindreårige (under 18 år). Ikke alle kommuner gjør dette, men Nesodden kommune har valgt 

denne rutinen. Hun forteller videre at Introsenteret har en årlig temadag om barneoppdragelse 

o.l., der Barneverntjenesten deltar med informasjon.  

 

Fagsjefen opplyser at en del flyktningfamilier trenger oppfølging av Barneverntjenesten.        

–Hvem som skal gjøre hva overfor dem og hvilke budsjett som skal belastes, har vært en 

diskusjon mellom virksomhetene Barn, unge og familie og Integrering og mangfold. Barne-

verntjenestens har brukt mye ressurser på disse familiene de senere år, men uten å få tilført 

ekstra midler. 

 

Oppfølgingsteamets leder kommenterer samarbeidet med andre virksomheter: –Alle ansatte er 

positive og samarbeidsvillige, men vi har alle en tendens til å boble oss inn i vårt eget 

arbeidsområde. Kreativ tenkning og positiv holdning til innovasjon og deling av ressurser er 

nøkkelen til videre utvikling av kommunens samarbeidskultur.  

7.2.2 Samspill med NAV Nesodden 

Stortinget vedtok Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) i 2006. Statlige 

Trygdeetaten og Aetat og kommunal sosialhjelp ble sammenslått til Arbeids- og velferdsfor-

valtningen (NAV) i 2007.
15

 NAV-loven fastslår at lokale NAV-kontorer har to likeverdige 

eiere – stat og kommune – som skal inngå en partnerskapsavtale lokalt. Det er vanlig å ha 

statlig NAV-leder og kommunal nestleder. Noen kommuner betegner NAV-kontoret som en 

virksomhet i kommunen.  

 

NAV Nesodden, som har en statlig ansatt NAV-leder, har 33 årsverk og er organisert i to 

statlige avdelinger og én kommunal avdeling (Sosial og arbeid). NAV-leder rapporterer 

direkte til rådmannen. NAV er på denne måten representert i rådmannens ledergruppe ved 

rådmannen.  

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet har i samarbeid med IMDi utarbeidet Veileder for samarbeid 

mellom NAV og de kommunale introduksjonsprogrammene (2017). NAV Nesodden og 

Nesodden kommune vil inngå en samarbeidsavtale i 1. halvår 2018. Avtalen vil fastsette 

møtestruktur og rutiner, for å styrke arbeidsrettingen i introduksjonsprogrammet og overgang 

til arbeid etter avsluttet program. 

 

Sak "Bosetting av flyktninger i 2018", som Nesodden kommunestyre behandlet 6.12.2017, 

opplyser: "Integrering og mangfold og NAV rigger nå et tettere samarbeid om å få flykt-

ningene raskere ut i arbeid. Dette betyr at innsatsen må økes i flyktningenes tidlige integre-

ringsfase."  

 

NAV Nesodden overtok 1.2.2018 forvaltning av økonomisk sosialhjelp til flyktninger/familie-

gjenforente. Virksomhet Integrering og mangfold vil fortsatt utbetale introduksjonsstønad til 

deltakere i introduksjonsprogrammet og ha ansvar for øvrig oppfølging av flyktningene de 

første fem årene etter bosetting. 

                                                 
15

 Navnet var opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning. Forkortelsen NAV benyttes fortsatt.  
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I NAVs enkeltvedtak om økonomisk sosialhjelp til bosatte flyktninger står det: "Søker vil få 

tjenesten § 17 Opplysning, råd og veiledning fra både NAV Nesodden og Flyktningtjenesten. 

NAV Nesodden yter opplysning, råd og veiledning vedrørende brukeres økonomi, og Flykt-

ningtjenesten i Nesodden kommune vil yte øvrig opplysning, råd og veiledning for bruker."  

 

NAVs avdelingsleder for Sosial og arbeid er tilhenger av at brukerne overføres til NAV etter 

gjennomført introduksjonsprogram, fordi hun mener det vil samsvare bedre med sosialtjenes-

teloven, redusere dobbeltarbeid og gi bedre tilgang til statlige arbeidsmarkedstiltak. Staten har 

etablert en omfattende tiltaksportefølje, som kvalifiseringstiltak (AMO-kurs for truckfører-

bevis osv.), lønnstilskudd, oppfølgingstiltak og arbeidsavklaringstiltak. –Verktøykassa med 

arbeidsmarkedstiltak er i stadig utvikling. Å holde seg ajour med dette krever en organisato-

risk ramme, fagmiljø og IT-systemer. NAV-kontorene har direkte tilgang til virkemidlene og 

spisskompetanse på arbeidsrettet brukeroppfølging, poengterer NAVs avdelingsleder. 

 

Rådmannen nedsatte i 2017 en arbeidsgruppe med representanter fra NAV og virksomhet 

Integrering og mangfold for å utvikle et godt samarbeid og en hensiktsmessig arbeidsdeling. 

Arbeidsgruppen ledes av virksomhetsleder for Integrering og mangfold. –Når NAV skal ta 

over flyktningene, skal debatteres grundig i arbeidsgruppen, opplyser hun.  

7.2.3 Samspill med frivilligheten  

Nesodden Røde Kors 

Nesodden Røde Kors organiserer en rekke tilbud for flyktninger. Foreningen tilbyr flyktning-

guide til voksne flyktninger som har lært noe norsk. Gjennom et helt år møtes en flyktning og 

en guide noen timer hver uke for å snakke norsk sammen og gjøre flyktningen bedre kjent i 

nærmiljøet. Dette er et viktig integreringstiltak som oppleves meningsfullt og givende både 

for flyktningene og guidene. 

 

Virksomhet Integrering og mangfold ønsker at alle flyktninger skal tilbys flyktningguide 

innen tre måneder etter oppstart i introprogram: 

 

FRIVILLIGHETENS DELTAKELSE I INTEGRERING AV 

FLYKTNINGER I NESODDEN 

2016 
Resultat 

2017 
Resultat 

2018 
Mål 

Andel introdeltakere som har fått tilbud om flyktningguide innen 3 mnd.: - 80 % 100 % 
Kilde: Budsjett 2018 og økonomiplan 2019–2021 (s. 75).  

 

Røde Kors holder romjulsfest i samfunnshuset for flyktningguider og flyktninger, samt som-

merfest på Skuterud gård der mange innvandrere deltar. Røde Kors tilbyr også svømmekurs. 

 

Nesodden Frivilligsentral 

Nesodden Frivilligsentral, som ble opprettet i 1996, er en selveid medlemsorganisasjon med 

styre og daglig leder. Om lag halvparten av landets frivilligsentraler er organisert som en del 

av kommunen; resten er fristilte, som på Nesodden. Fristilling gir større autonomi. –Frivillig 

arbeid bør være lystbetont, eller som noen har sagt: Frivillige drives av lyst og dør av tvang! 

sier daglig leder.  

 

Nesodden Frivilligsentral mottar et tilskudd på 933 000 kr i 2018 fra Nesodden kommune. 

(Beløpet inkluderer statstilskudd, som nå er innlemmet i rammetilskuddet til kommunene.) 

Frivilligsentralens kontaktpunkt i kommunen er virksomhet Kultur. 
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Nesodden Frivilligsentral har totalt 216 frivillige, hvorav ca. 30 aktive stiller opp ukentlig. 

Alle aktiviteter er gratis for deltakerne. 

 

Nesodden Frivilligsentrals aktivitetsplan omfatter 19 faste, ofte ukentlige, aktiviteter, hvorav 

seks aktiviteter tilbys innvandrere spesielt: 

1. Leksehjelp: "Unge og voksne innvandrere som tar grunnskole og videregående utdan-

ning, får leksehjelp av frivillige," står det i aktivitetsplanen. Daglig leder utdyper at 

leksehjelpen er for ungdom over 16 år og gis hver mandag kl. 17–19 i Tangenten.  

2. Nesodden Internasjonale Kvinnegruppe: "Kvinner fra ulike deler av verden møtes fast 

for matlaging, håndarbeid og musikalske aktiviteter." Rundt 30 utenlandske kvinner og 

6 norske frivillige møtes hver mandag kl. 18–20 på NAV-kjøkkenet.  

3. BabyNorsk: "Innvandrerkvinner som er hjemme med barn, møtes med norske frivillige 

for å snakke norsk." To norske frivillige møter rundt fem hjemmeværende utenlandske 

småbarnsmødre på biblioteket i Tangenten på tirsdager kl. 13–14.  

4. Norsk samtalegruppe: "For deg som kan nok norsk til å føre en samtale med andre." 

Norskgruppen møtes ukentlig og har fem deltakere som ikke har norsk som sitt mors-

mål. Frivilligsentralen har også samtalegrupper i fransk, italiensk, spansk, tysk og 

engelsk.  

5. Menn&Mat: "Uformell møteplass for menn som liker mat og prat." Menn&Mat avhol-

des annenhver torsdag kl. 18–20.30 på Ekelund. Rundt ti personer deltar, hvorav tre 

norske og resten utenlandske. Aktiviteten ble initiert av Flyktningtjenesten i 2014.  

6. Kom&Prat: "Møteplass for prat og aktiviteter mellom mennesker fra ulike nasjoner." 

Samtalekaféen har tema-samtaler og spill, og det serveres kjeks og frukt. Kom&Prat 

avholdes første torsdag i måneden kl. 17.30–20 i lokalene til ungdomsklubben på 

Fagerstrand. Aktiviteten arrangeres i samarbeid med Flyktningtjenesten.  

 

Alle gruppene har som formål å snakke norsk og at innvandrere og norske blir kjent med 

hverandre. Frivilligsentralen arrangerer også julaften på Ekelund, der det i 2017 deltok 65 

personer, inkludert åtte frivillige. –De fleste flyktninger har ikke juletradisjon, men dét er noe 

de ønsker å være med på, sier daglig leder.  

 

Hun gir uttrykk for at integreringsaktivitetene er meget viktige for Nesodden Frivilligsentral, 

men at sentralen har relativt lite tilbud til minoritetsungdom. Man vurderer å styrke ungdoms-

arbeidet med konsepter som "ungdom møter ungdom", "invitér hjem" og sommerleir. Forut-

setningen er at frivillige melder seg til aktivitetene.  

 

Nesoddens befolkning er spredt på seks små lokalsamfunn – Nesoddtangen, Bjørnemyr, 

Berger, Fagerstrand, Jaer og Fjellstrand – med sterk lokal tilhørighet. –Nesoddtangen er 

sentrum, men ikke en by med utesteder og møteplasser. Kinoen er f.eks. en bygdekino med 

visning én gang i måneden. Dette skyldes delvis nærheten til Oslo; folk tar ofte Nesoddferjen 

til Oslo for å gå ut, påpeker daglig leder i Nesodden Frivilligsentral. 

 

Frivilligsentralen mottok ingen tilskudd fra andre enn stat/kommune i 2017. Frivilligsentralen 

har i 2018 sendt en søknad om tilskudd til Sparebankstiftelsen DNB. –Norge har en stor 

mengde offentlige og private tilskuddsordninger. Vi har etterlyst en tilskuddsportal eller en 

ekspert i kommunen som kunne veilede oss om tilskuddsmuligheter, sier daglig leder, som 

legger til at det ikke bare er å søke tilskudd; man må ha kapasitet til å gjennomføre prosjektet. 

 

–Frivilligsentralen har to hovedbegrensninger i aktivitetsnivået: antall frivillige og kommuni-

kasjon med målgrupper. Når det gjelder kommunikasjon, bruker vi Facebook med daglig 
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oppdatering om aktiviteter. Vi får mye ut av små midler, men jeg skulle gjerne hatt en 

kommunikasjonsmedarbeider i 20 % stilling til å reise rundt i lokalsamfunnet og informere 

om våre aktiviteter, avslutter daglig leder i Nesodden Frivilligsentral.  

 

Kommuneadministrasjonens syn på samspill med frivilligheten 

–Jeg opplever at frivilligheten har et godt tilbud til flyktningene, og vi samarbeider godt med 

dem, sier Flyktningtjenestens leder. Flyktningtjenesten har utarbeidet en rutinebeskrivelse for 

samarbeidet med Røde Kors om flyktningguide m.m.  

 

–Flyktninger er nye i lokalsamfunnet og usikre på hva de kan være med på. Å bli kjent med 

og bruke aktivitetstilbudet tar tid. Initiativ og tilbud fra lag og foreninger er derfor fint, 

påpeker lærer ved Introsenteret. 

 

Lærer for mottaksklasse roser Nesodden Frivilligsentral og lag/foreninger for deres engasje-

ment. Hun forteller at mange flyktningegutter er gode i sport. Noen var interessert i volley-

ball, og læreren kontaktet volleyballklubben, som svarte: –Bare kom! Også andre idrettslag 

har lav terskel. –Vi spiller på lag med frivilligheten, avslutter læreren. 

7.3 Vurdering 

Virksomhet Integrering og mangfold har to avdelinger for enslige mindreårige: Bofellesskap 

og Oppfølgingsteam. Med bosetting av 1–3 enslig mindreårige i året bør det vurderes om det 

er behov for dette. Samarbeid med andre virksomheter om unge voksne innbyggere som 

trenger oppfølging, er en løsning som vurderes i administrasjonen.  

 

Få tjenesteområder i kommunene er trolig så tverrfaglige som integrering av flyktninger. 

Virksomhet Integrering og mangfold har et omfattende samarbeid med en rekke andre virk-

somheter. Informanters uttalelser til revisor tyder på at samarbeidet er godt, selv om tverrfag-

lig samarbeid ofte kan bli enda bedre når det gjelder kommunikasjon. 

 

De fleste flyktninger og familiegjenforente mottar supplerende økonomisk sosialhjelp. Virk-

somhet Integrering og mangfold (Flyktningtjenesten) har forvaltet økonomisk sosialhjelp i 

fem år etter bosetting. NAV Nesodden overtok 1.2.2018 økonomisk sosialhjelp også til denne 

brukergruppen. Flyktninger/familiegjenforente som er ferdig med introprogrammet, skal fort-

satt motta øvrig oppfølging fra Flyktningtjenesten inntil fem år etter bosetting.  

 

En arbeidsgruppe med representanter fra NAV og virksomhet Integrering og mangfold er 

nedsatt for å utvikle et godt samarbeid og en hensiktsmessig arbeidsdeling. Arbeidsgruppen 

skal diskutere om flyktninger/familiegjenforente bør overtas av NAV f.eks. etter tre år. 

 

Nesoddens flyktninger og familiegjenforente har i for liten grad hatt tilgang på statlige 

arbeidsmarkedstiltak, det vil si NAVs tiltaksportefølje.  

 

Kommunalt ansatte gir uttrykk for at frivilligheten gjør en stor innsats i integreringsarbeidet 

på Nesodden. De viktigste foreningene er Nesodden Røde Kors og Nesodden Frivilligsentral. 

Nesodden Røde Kors tilbyr flyktningguide til voksne flyktninger etter tre måneders botid. 

Foreningen holder svømmekurs, romjulsfest og sommerfest. Nesodden Frivilligsentral tilbyr 

en rekke aktiviteter for innvandrere: leksehjelp, kvinnegrupper, norsk samtalegruppe, manns-

gruppe, samtalekafé og julaften.   
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8 DRIVES INTEGRERINGSARBEIDET KOSTNADSEFFEKTIVT?   

 

 

 

8.1 Revisjonskriterier 

a. Nesodden kommune skal hanke inn alle relevante statstilskudd. 

b. Kommunens integreringsarbeid skal drives kostnadseffektivt med basis i bosettingstall 

og statstilskudd.  

8.2 Datagrunnlag 

8.2.1 Tilskudd 

IMDi lister opp åtte statlige overføringer til integrering i kommunene. Nesodden kommune 

mottok følgende beløp i 2017:  

 

STATLIGE OVERFØRINGER TIL KOMMUNER – INTEGRERING – 

NESODDEN                                                                                                      Kr 
2017 

Integreringstilskudd: 24 458 700 

Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger: 23 413 167 

Tilskudd til flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker: 1 427 462 

Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger:  

(50 000 kr per flyktning bosatt utover IMDi's anmodning) 
722 120 

Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger fra institusjon eller tilrettelagt avdeling: Ikke aktuelt  

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: 5 100 706 

Tilskudd til opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere: Ikke aktuelt  

Tilskudd til kvalifisering for beboere i integreringsmottak: Ikke aktuelt  

Sum inntekt fra statlige overføringer til integrering: 55 122 155 

Kilde: Imdi.no (Tilskudd). Nesodden kommunes stabsenhet Økonomi og styring og virksomhet Integrering og 

mangfold.  

 

To statlige overføringer er viktigst:  

 Integreringstilskudd gis i fem år for flyktninger og tre år for flyktningers familiegjen-

forente. Integreringstilskuddet beløper seg til rundt 200 000 kr per år i flyktningenes år 

1–3 og 80 000 kr i år 4–5. I år 1 utbetales fullt tilskuddsbeløp uansett når på året flykt-

ningen ankommer kommunen. 

 Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger ble til og med 2016 betalt med 100 % refu-

sjon av kommunens regnskapsførte bo- og omsorgsutgifter. Fra 2017 betales faste 

satser. IMDi opplyser (Imdi.no): "Tilskuddssatsen for 2018 differensieres med høy sats 

1 229 100 kroner for yngre barn til og med det året barnet fyller 16 år, og en lavere sats 

769 500 kroner fra og med det året barnet fyller 17 år. Tilskuddet utbetales til og med 

året den enslige mindreårige fyller 20 år." I tillegg ytes integreringstilskudd i fem år. 

 

IMDi lister videre opp seks prosjekttilskudd til integrering som kommunene kan søke om: 

 

Problemstilling nr. 6:  Drives arbeidet kostnadseffektivt?  
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PROSJEKTTILSKUDD TIL KOMMUNER – INTEGRERING – NESODDEN   2017 

Mentor- og traineeordninger for personer med innvanderbakgrunn: Ikke aktuelt  

Kommunale utviklingsmidler (KUM):  

Etablereropplæring for innvandrere: Ikke aktuelt  

Jobbsjansen – kvalifiseringsprosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner: Ikke aktuelt  

Jobbsjansen – utfasing av ungdomsprosjekter: Ikke aktuelt  

Jobbsjansen – mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom: 495 000 

Sum inntekt fra prosjekttilskudd til integrering: 495 000 

Kilde: Imdi.no (Tilskudd). Nesodden kommunes stabsenhet Økonomi og styring og virksomhet Integrering og 

mangfold.  

 

IMDIs overføringer/tilskudd til Nesodden kommunes integreringsarbeid utgjorde 55,6 mill. kr 

i 2017. Kommunen mottok i tillegg noen andre tilskudd: 

 

TILSKUDD TOTALT TIL NESODDEN KOMMUNES S INTEGRERING        Kr 2017 

IMDi's statlige overføringer og prosjekttilskudd: 55,6 mill. 

Andre statstilskudd: Bufdir: 0,4 mill.  

Tilskudd fra private: SOS-barnebyer: 0,1 mill. 

Sum tilskudd til Nesoddens integrering: 56,1 mill. 
Kilde: Nesodden kommunes stabsenhet Økonomi og styring. 

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utdeler "fattigdomsmidler" til bekjempelse 

av barnefattigdom. I samarbeid med avdeling Ungdom og fritid og Los-prosjektet søkte 

Oppfølgingsteamet tilskuddsmidler i 2017. Kommunen mottok 800 000 kr, hvorav virksom-

het Integrering og mangfold fikk halvparten. Midlene brukes til å lønne en prosjektleder og 

betale lønn til ungdommer i arbeidspraksis. –Formålet er å gi ungdommene arbeidserfaring, 

slik at de kan komme inn på arbeidsmarkedet og vise Nesoddens næringsliv hvor flinke de er, 

forteller Oppfølgingsteamets leder.  

 

SOS-barnebyer ga et tilskudd på 125 000 kr i 2017 til prosjekt "Sammen", der seks norske 

ungdommer og seks flyktningeungdommer dannet to aktivitetsgrupper over ni uker med 

bistand fra en ansatt i Oppfølgingsteamet. Prosjektet videreføres; SOS-barnebyer har bevilget 

et tilskudd på 50 000 kr i 2018.  

 

Helsedirektoratet/fylkesmannen ga i 2017 tilsagn om et tilskudd på 410 000 kr til å ansette en 

psykolog i virksomhet Integrering og mangfold. Tilsetting skjer i 2018, og tilskuddet nedtrap-

pes over tre år. Psykologen vil overta mye av traumekartleggingen, slik at bruken av privat 

klinikk kan reduseres. Psykologen skal bygge opp et lavterskeltilbud for alle bosatte flykt-

ninger i kommunen. 

 

–Nesodden kommune søker så mange statstilskudd som mulig, sier kommunalsjef for Helse 

og omsorg. Men en del tilskudd er så spesifikke at de ikke alltid passer til kommunens behov. 

Kommunen søkte "Kommunale utviklingsmidler", men ble ikke prioritert.  

 

Bosetting av flyktninger/familiegjenforente gir befolkningsvekst i kommunen, noe som 

medfører økt rammetilskudd (innbyggertilskudd). Administrasjonen vil beregne effekten av 

dette når revidert statsbudsjett 2018 foreligger. 
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8.2.2 Kostnadseffektiv drift av integreringsarbeidet 

Kostnadseffektiv integrering 

KS' effektiviseringnettverk, der Nesodden kommune deltok i 2017, sammenliknet syv 

kommuners utgifter til integrering av flyktninger. –Nesodden ligger omlag på gjennomsnittet 

for disse kommunene. Men norske kommuner har svært ulike integreringsopplegg, så det er 

vanskelig å sammenlikne, påpeker virksomhetsleder for Integrering og mangfold.  

 

Statistisk sentralbyrå har ikke statistikk om flyktninger/familiegjenforente i Kostra. "Det ble 

vurdert for flere år siden med en konklusjon om at det ville være vanskelig å lage gode 

nøkkeltall for dette i KOSTRA-løsningen," skriver seniorrådgiver (e-post 15.3.2018) til 

revisor. Dette bekrefter at kommunesammenlikning på integreringsfeltet er vanskelig.  

 

Staten har en intensjon om å fullfinansiere flyktningintegrering. Et beregningsutvalg for 

flyktninger ledet av IMDi, som henter tall fra 20 kommuner (bl.a. Ski), beregner hvor mye det 

koster å bosette flyktninger/familiegjenforente med introprogrammet. Beregningsutvalget 

påpekte i 2014 at kommunenes integreringsutgifter var høyere enn statlige tilskudd.  

 

Virksomhet Integrering og mangfolds økonomi 

Virksomhetens driftsøkonomi har utviklet seg slik de senere år: 

 

 
Kilde: Budsjett 2018 og økonomiplan 2019–2021 (s. 75). Stabsenhet Økonomi og styring.  

Negative beløp: inntekt/overskudd.  

 

Virksomhetens driftsutgifter nådde en topp i 2017:  

 

 

VIRKSOMHET INTEGRERING OG MANGFOLD,

NESODDEN KOMMUNE 2015 2016 2017 2018 2019

Driftsøkonomi           Kr Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Økonomiplan

Driftsutgifter (brutto):     42 728 185 47 449 494    58 285 383    51 884 000    48 884 000    

Driftsinntekter:    -43 662 633 -48 074 552   -60 597 101   -47 582 000   -47 852 000   

Netto driftsutgifter:        -934 447 -625 058       -2 311 718    4 302 000      1 032 000      

Avsatt/bruk av fond:       3 500 000 670 980        3 500 000      -3 000 000    -                   

Driftsresultat:       2 565 553 45 922          1 188 282      1 302 000      1 032 000      
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På disposisjonsfond merket "Integrering og mangfold" står det 7,0 mill. kr ved inngangen til 

2018. Sak "Bosetting av flyktninger i 2018" til kommunestyret 6.12.2017 redegjør for dispo-

sisjonsfondet: "Bosetting følges av integreringstilskudd i 5 år og andre særtilskudd for ulike 

grupper og enkeltpersoner. Siden kommunen har bosatt mange både på kvote og familiegjen-

forente de siste årene, mottar kommunen mer i tilskudd enn utgiftene kommunen har til flykt-

ningarbeidet. I 2017 har Rådmannen foreslått i budsjettjusteringssak å avsette 3,5 mill. [kr] til 

senere bruk. Dette for å ta høyde for svingninger i tilskudd versus behov."  

 

Driftstilpasning fremover 

–Bofellesskap er en relativt dyr løsning på grunn av personalkostnadene. Når antall enslige 

mindreårige som bosettes nå går drastisk ned, må vi redusere kapasiteten, sier kommunalsjef 

for helse og omsorg. Med kommunestyrets fullmakt har rådmannen besluttet å nedlegge 

Labråteveien bofellesskap innen 15.8.2018. Personellet (6 årsverk) vil bli nedbemannet/ 

omplassert.  

 

Grunnskoleklassen ved Nesodden videregående skole ligger an til å bli redusert fra 25 til 15 

elever i august 2018.  

 

Lavere bosetting av enslige mindreårige kan få konsekvenser for mottaksklassene. –Dersom 

det lave nivået fortsetter, spørs det om det er plass til to mottaksklasser i Nesoddens grunn-

skoler. Jeg innser at vår mottaksklasse kan bli nedlagt, sier rektor ved Tangenåsen ungdoms-

skole. Alle minoritetsspråklige elever i grunnskolealder vil i så fall plasseres i Nesoddtangen 

skoles mottaksklasse. Det vil bli et samarbeid med ungdomsskolen om hospitering i praktiske 

og teoretiske fag.  

 

–I årene som kommer bør kommunen regne med lavere inntekter fra integreringstilskudd og 

tilskudd til enslige mindreårige, poengterer økonomirådgiver. Virksomhetsleder for Integre-

ring og mangfold utdyper: –Hvis bosettingen stabiliserer seg på 2018-nivå, må virksomheten 

nedbemanne tjenestene for enslig mindreårige i 2019 og for voksne flyktninger i 2020. 

 

Arbeidsgruppen med representanter fra virksomhet Integrering og mangfold og NAV skal 

møtes i juni. –Det arbeidsgruppen kommer frem til, vil bli presentert i saken om integrerings-

arbeidet som rådmannen har bebudet høsten 2018, opplyser virksomhetsleder.  

8.3 Vurdering 

Statistisk sentralbyrå har ikke statistikk om flyktninger/familiegjenforente i Kostra, fordi 

kommunesammenlikning på integreringsfeltet er vanskelig. Staten har en intensjon om å 

fullfinansiere flyktningeintegrering.  

 

Nesodden kommunes virksomhet Integrering og mangfold har netto driftsutgifter på til 

sammen 1,4 mill. kr (driftsunderskudd) i femårsperioden 2015–2019 (forutsatt anslag i 

budsjett/økonomiplan), noe som kan betegnes som kommunens egenandel i integreringsarbei-

det. Egenandelen utgjør 0,6 % av sum brutto driftsutgifter i femårsperioden, noe revisor finner 

relativt lite. Imidlertid forekommer integreringsutgifter også i andre virksomheter, bl.a. 

virksomhet Barn, unge og familie; et komplett "flyktningregnskap" har man ikke.  

 

Virksomhet Integrering og mangfold hadde brutto driftsutgifter på 58,3 mill. kr og netto 

driftsutgifter på 2,3 mill. kr (driftsoverskudd) i regnskap 2017. På disposisjonsfond merket 

"Integrering og mangfold" sto det 7,0 mill. kr ved inngangen til 2018. 
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Kommunen mottok statlige overføringer/tilskudd til integreringsfeltet på til sammen 56,1 

mill. kr i 2017. Kommunens administrasjon er opptatt av å søke så mange statstilskudd som 

mulig, for å styrke integreringsarbeidet.  

 

Lavere bosettingstall, især for enslige mindreårige, medfører etter hvert synkende inntekter fra 

statstilskudd. Økonomiplanen legger opp til at virksomhet Integrering og mangfolds drifts-

utgifter reduseres med 9,4 mill. kr (-16 %) fra 2017 til 2019.  

 

Labråteveien bofellesskap er besluttet nedlagt i august 2018. Grunnskoleklassen ved 

Nesodden videregående skole reduseres fra 25 til 15 elever. Hvorvidt det er plass til to 

mottaksklasser i Nesoddens grunnskoler, kan måtte vurderes.  

 

Et spørsmål er om NAV bør overta flyktninger/familiegjenforente etter gjennomført intro-

duksjonsprogram. Et mulig overføringstidspunkt er tre år etter bosetting.  

 

Rådmannen vil fremme en sak om integreringsarbeidet til kommunestyret høsten 2018. 

Kommunalsjef for Helse og omsorg og virksomhetsleder for Integrering og mangfold for-

bereder saken.   
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VEDLEGG 1: INTRODUKSJONSPROGRAMMET NASJONALT 

Fafo har utarbeidet rapporten Introduksjonsprogram og norskopplæring (2017, 322 sider), 

finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.
17

 Revisor har foretatt et utdrag (8 sider) og 

disponert det i bolker: 

 

1 Introduksjonsprogrammets hovedtrekk  

 "Lov om introduksjonsordning for nyankomne gir rett og plikt til opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap til alle innvandrere fra land utenfor EU/EØS som har fått opphold 

og er i aldersspennet mellom 16 og 67 år." (s. 243)  

 "Introduksjonsloven omfatter to ordninger: introduksjonsprogrammet (fra 2004) og 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (fra 2005)." (s. 7)  

 "Loven fastsetter disse punktene for kommunene: 

o De skal tilby et heldags, helårs individuelt tilrettelagt introduksjonsprogram. 

o Programmet skal tilbys innen det er gått tre måneder etter bosetting i kommunen. 

o Det skal utarbeides en individuell plan i samarbeid med den enkelte deltaker. 

o Programmet skal minst inneholde norskopplæring og tiltak som forbereder for arbeid 

eller ordinær utdanning. 

o Kommunen skal utbetale introduksjonsstønad til deltakerne i tråd med regelverket. 

o Kommunen skal tilby norskopplæring til alle med rett til norskopplæring." (s. 162) 

 "Lovverket setter strenge krav til programmets intensitet og omfang, men stiller ikke de 

samme strenge kravene til innholdet." (s. 90) 

 I 2005 ble det innført 300 timer opplæring (250 timer norsk og 50 timer samfunnskunn-

skap). Fra 2012 ble dette doblet til 600 timer (550 timer norsk og 50 timer samfunns-

kunnskap) (s. 37).  

 "Introduksjonsloven knesatte krav både til kommunene og til nyankomne. I dag er 

kommunene pålagt å tilby individuelt tilrettelagt opplæring, og nyankomne innvandrere 

er pålagt å delta i den." (s. 23) 

 "Med innføringen av introduksjonsloven fulgte viktige institusjonelle endringer. Den 

første endringen var introduksjonsstønaden – en inntektssikring som skulle likne mer på 

vanlig lønn og fungere som et alternativ til sosialhjelp. Den andre er at loven knytter 

rettigheter og plikter tettere sammen. Selv om det også tidligere hadde vært mulighet for 

å stille vilkår sosialhjelpen, ble vilkåret nå automatisert. Ved ugyldig fravær fra aktivi-

tetene i introduksjonsprogrammet skal det trekkes i stønad." (s. 35)  

 "Rett og/eller plikt til norskopplæring og samfunnskunnskap omfatter langt flere perso-

ner enn de som er i målgruppa for introduksjonsprogrammet. I 2016 mottok over 42 000 

personer opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne, mens antallet deltakere i 

introduksjonsprogrammet samme år var (rekordhøye) 23 247." (s. 40)  

 "I odeltingsproposisjonen som ligger til grunn for lov om introduksjonsordning, heter 

det at 'personer som har svake forutsetninger for noensinne å komme i arbeid eller 

utdanning, vil ikke ha behov for den særlige forberedelsen til yrkeslivet som ligger i 

introduksjonsprogrammet, og vil således ikke ha rett eller plikt til å delta'… Kavli og 

medforfattere (2007) fant imidlertid at de lokale introduksjonsprogrammene sjelden 

ekskluderte personer fra programmet basert på at de i liten grad var i stand til å nyttig-

gjøre seg programmet." (s. 54)   
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 "Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert 

av Landsorganisasjonen i Norge i 1982 og omdannet til en stiftelse i 1993. […] Instituttets akademiske stab 

består av 70 forskere" (Fafo.no).  
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 "Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på fulltid. Ifølge rundskriv G-01-2016 

defineres fulltidsprogram som 30–37,5 timer per uke." (s. 89)  

 "Introdeltakerne har fått opphold i Norge, de har med det rett til en bolig i kommunen 

som samtykker til å bosette dem, til helsebistand og til inntekt i introduksjonsperioden. 

Deres mest grunnleggende behov er altså dekket. I tillegg finnes det insitamenter som er 

ment å skulle påvirke den enkelte til innsats, som at inntekt faller bort dersom oppmøte 

uteblir, og at de som dyktiggjør seg i norsk, gis en anerkjennelse for det i form av 

bestått norskprøve." (s. 191)  

 "[D]eltakelsen i introduksjonsprogram og norskopplæring synliggjør at yrkesaktivitet 

for alle er normen i Norge." (s. 197)  

 "Koblingen mellom deltakelse og økonomisk støtte oppleves av de fleste [deltakere] 

som rimelig… selv om introduksjonsstønaden ikke alltid er tilstrekkelig, nevnes det ofte 

at regelmessigheten bidrar til å redusere bekymring for økonomi og kan gi økt vektleg-

ging av selve opplæringen." (s. 28) 

 "Det kan undergrave intensjonen om at introduksjonsstønaden skulle utgjøre et alterna-

tiv til sosialhjelp, når en stor andel deltakere får supplerende sosialhjelp." (s. 235) 

 "Det er stort behov for å utvikle utdanningsløp som er tilpasset voksne innvandrere, og 

som resulterer i formell kompetanse. Kanskje er tiden inne for et nytt veiskille i integre-

ringspolitikken, ved etablering av fagopplæring tilpasset nyankomne. Det er også på 

høy tid at det satses systematisk på utprøving og evaluering av ulike metoder for norsk-

opplæring for voksne med lite eller ingen utdanning." (s. 22) 

 

2 Kommuneøkonomi i introduksjonsprogrammet 

 "Kommunens bosettings- og integreringsarbeid utløser et statlig tilskudd per bosatt 

(integreringstilskudd), som er ment å gi en rimelig dekning av kommunenes gjennom-

snittlige merutgifter til bosetting og integrering av flyktninger i bosettingsåret og de 

neste fire årene. Dette tilskuddet utgjorde i 2017 mellom 786 500 og 736 500 [kr] per 

voksne deltaker. Tilskuddet er ikke øremerket." (s. 35) 

 "Tilskuddene til introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

utbetales uavhengig av omfang, organisering og kvaliteten på det lokale tilbudet. De 

økonomiske insentivene til å gjøre et godt integreringsarbeid er dermed ikke knyttet til 

statlige overføringer, men til reduserte framtidige kommunale utgifter (ved at flere 

innvandrere kommer i arbeid)." (s. 163) 

 

3 Kommunenes organisering av introduksjonsordningen 

 "Kommunene står i utgangspunktet fritt til å velge hvordan de vil forankre og organisere 

arbeidet med introduksjonsordning, norskopplæring og samfunnskunnskap. […] Kravet 

til individuell tilrettelegging og brukermedvirkning skaper dessuten et stort rom for 

lokalt skjønn." (s. 30)  

 "Det ble [i 2004] anbefalt at integreringsarbeidet skulle organiseres i flyktningspesifikke 

tjenester, noe som i flere kommuner bidro til at dette arbeidet ble flyttet ut av sosial-

kontoret og over i Flyktningtjenesten" (s. 53). Mens noen kommuner "har valgt å flytte 

ansvaret ut av NAV, har andre kommuner flyttet ansvaret inn under NAV." (s. 61) "På 

den ene siden kan NAV-organisering lette tilgangen på virkemidlene i NAVs portefølje, 

lette overgangen til øvrige arbeidsmarkedstiltak etter endt introduksjonsprogram"; på 

den andre siden kan det "lede til innelåsing i et system der trygdeorientert tekning 

dominerer." (s. 62) "Vi finner at rett over 40 prosent har organisert introduksjonsarbei-

det i kommunen med leder i NAV", mens "45 prosent av kommunene [har] forankret 

ledelsen av introduksjonsarbeidet i det lokale flyktningkontoret eller voksenopplæ-
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ringen – altså utenfor NAV." (s. 72)  

 "Introduksjonsledere i program lokalisert i NAV opplever å ha bedre tilgang på arbeids-

rettede tiltak enn introduksjonsprogram plassert utenfor NAV." (s. 101)  

 Rektor: "NAV virker ikke til å være kjent med sitt ansvar i arbeidet rundt introdelta-

kerne. De… ser ikke på gruppa som en del av deres ansvar. Ikke før de er blitt 'navere'." 

(s. 113)  

 "Menn på spor 1 har imidlertid vesentlig lavere overgang til arbeid i kommuner der 

introduksjonsprogrammet er organisert i NAV." (s. 293)  

 "Norske kommuner som driver introduksjonsprogram, har valgt svært ulike arbeidsfor-

mer. Dette har resultert i ulike resultater – noen kommuner oppnår svært mye bedre 

resultater i introduksjonsordningen enn det andre kommuner gjør. En del av variasjonen 

kan forklares med ulikheter i hvor vanskelig integreringsoppgaven er, og i ulike lokale 

rammebetingelser. Men det finnes også store variasjoner i måloppnåelse og arbeids-

metoder mellom kommuner med tilsynelatende like rammebetingelser." (s. 20)   

 "Kommuner som bosetter flere flyktninger, har gjennomgående tilgang på en større 

bredde av utdannings-, arbeids- og samfunnsrettede tiltak enn kommuner som bosetter 

få." (s. 101)  

 "36 prosent av kommunene har en egen handlingsplan for integrering av flyktninger." 

(s. 63) Især store kommuner har egen handlingsplan. 

 

4 Personell 

 "Programrådgiverne har en helt sentral rolle i introduksjonsprogrammets gjennomfø-

ring. De er det primære kontaktpunktet for deltakerne og har et stort ansvar for å ivareta 

deres opplæringsbehov innenfor rammene loven setter." (s. 68)  

 "Majoriteten av programrådgivere har ansvar for over 20 deltakere." (s. 69)  

 "Beskrivelsen av antallet saksbehandlingssystemer disse programrådgiverne forholder 

seg til, illustrerer bredden i oppgaver knyttet til den enkelte deltaker." (s. 71) Program-

rådgiveren i den aktuelle kommunen nevner fem IT-systemer og kommenterer: "Så du 

blir jo helt ko-ko av det her." 

 "Det er om lag 2500 lærere som underviser i norsk etter introduksjonsloven." (s. 27)  

 "Lærerne i norskopplæringen har gjennomgående høy utdanning og de fleste har også 

lang arbeidserfaring. Men selv om de aller fleste har pedagogisk utdanning, mangler 

over 60 prosent utdanning i norsk som andrespråk." (s. 137) 

 "Samlet for alle spor finner vi at opplæringssentre med en høy andel lærere med utdan-

ning i norsk som andrespråk har en høyere andel elever som består prøven." (s. 20)  

 "[V]i finner effekter av lærernes kompetanse, men andre forhold betyr mer." (s. 274)  

 Det er "en sterk kvinnedominans både blant norsklærere og blant programrådgivere. 

[…] Om lag 20 prosent av programrådgiverne og 8 prosent av lærerne har selv innvand-

ringsbakgrunn." (s. 135)  

 

5 Introduksjonsprogrammet – struktur 

 "Selv det lovpålagte kravet om heldags- og helårsprogram oppfylles ikke i alle 

kommuner, noe som må sies å være et alvorlig funn elleve år etter at ordningen ble 

innført." (s. 22) 

 "[D]eltakere i kommuner som har problemer med å etablere heldags- og/eller helårspro-

gram, har signifikant lavere overgang til arbeid enn andre." (s. 286)  

 En "gjenganger blant dårlige erfaringer er at det gis et altfor dårlig tilbud i skolens 

ferier." (s. 213)  

 "Både i norskopplæringen og i introduksjonsprogrammet skal deltakerne ha individuelle 
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planer." (s. 144)  

 "Individuelle planer er videre et viktig redskap i arbeidet med å gi deltakerne et 

skreddersydd introduksjonsprogram… ikke alle kommunene møter dette kravet." (s. 85)  

 "[T]ett oppfølging er viktigere for kvinner enn for menn… tett oppfølging er av stor 

betydning for resultatene." (s. 304)  

 "Hva virker i introduksjonsordningen? Blant de tydeligste funnene er at brukermedvirk-

ning virker – spesielt for menn. Arbeidsretting virker også – spesielt for kvinner 

(ordinært arbeid som del av program). Det er uheldig for overgang til arbeid å ikke få 

heldagsprogram, spesielt for menn. Dokumenterte norskferdigheter har også – ikke 

overraskende – stor betydning for overgang til arbeid." (s. 20)  

 Det "er vanskelig å få satt introdeltakere på et løp som gir formell kvalifisering – for 

eksempel i form av et fagbrev. Dette krever i mange sammenhenger både grunnskole-

utdanning og videregående i Norge, noe som gjør at dette vil ta svært lang tid […] I en 

av casekommunene [Gloppen] har de etablert forsøk med et fagopplæringsløp for helse-

fag der det legges vekt på personlig egnethet ved inntak" (s. 105).  

 "I 2014 ble Norskprøve 2 og 3 erstattet av en ny norskprøve (Norskprøven). Den nye 

prøven måler skriftlige og muntlige ferdigheter på fire nivåer, A1, A2, B1 og B2. 

Kandidaten får et prøvebevis der nivået på hver delferdighet fremgår. Vurderingen 

'bestått'/'ikke bestått' brukes ikke lenger." (s. 246)  

 "Samlet er det betydelig flere kvinner enn menn som går opp til en norskprøve, og 

kvinnene har også bedre resultater enn mennene." (s. 250)  

 Behovsprøvd norskopplæring utover 600 timer tilbys av 97 % av opplæringsstedene, 

egne alfabetiseringsgrupper tilbys av 68 %, opplæring med rask progresjon for deltakere 

på spor 3 tilbys av 56 %, og nettbasert opplæring (fjernundervisning) tilbys av 24 % (s. 

124).  

 "Majoriteten av kommunene tilrettelegger for slike kombinasjonsløp mellom 

norskopplæring og arbeidspraksis, og språkopplæring og grunnskole. Det betyr likevel 

ikke at det er vanlig at deltakerne får slike kombinasjonsløp… Å koble språkopplæring 

med videregående opplæring eller høyere utdanning er desto mindre vanlig, ifølge 

rektorene. Som mulige årsaker til dette trekker rektorene fram et manglende samarbeid 

med videregående skole og fylkeskommunen samt den fysiske avstanden til utdan-

ningsinstitusjoner som videregående og universitet eller høgskole." (s. 130)  

 "Samtidig er veien fram til heltidsarbeid lang for deltakere på spor 1, og spesielt for 

kvinnene er overgangen til heltidsarbeid nokså lav. Overgangen til kombinasjonsmålet 

arbeid eller utdanning kan gi et bedre bilde av om deltakerne på spor 1 har hatt nytte av 

introduksjonsprogrammet." (s. 291)  

 "Tiltaksbruken i de fem kommunene som har best resultater for menn på spor 1 når vi 

ser på kombinasjonsmålet arbeid eller utdanning (Asker, Levanger, Oslo, Hadsel og 

Steinkjer), illustrerer godt at det er ulike veier til målet." (s. 292)  

 Av deltakerne som startet i introduksjonsprogrammet i 2011 har "26 prosent av 

deltakerne fått arbeidspraksis i løpet av programmet, 51 prosent av deltakerne fått 

språkpraksis i løpet av programmet, 26 % av deltakerne fått grunnskole/fag i grunnsko-

len i løpet av programmet." (s. 164)  

 

6 Introduksjonsprogrammet – undervisnings- og praksisopplegg  

 Ved siden av norsk og samfunnskunnskap er sentrale programelementer språkpraksis, 

arbeidspraksis, grunnskole og ordinært arbeid (s. 283).  

 Fafo skiller "mellom det vi betegner som den utdanningsrettede tiltaksviften, den 

arbeidsrettede tiltaksviften og kvalifisering rettet mot samfunnsdeltakelse." (s. 54)  
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 "Til tross for at rundt en tredjedel av deltakerne i introduksjonsprogrammet mangler 

fullført grunnskole fra hjemlandet, er det kun et lite mindretall av disse som får grunn-

skole for voksne som del av introduksjonsopplegget sitt. […] En mulig årsak til at 

særlig videregående opplæring brukes i begrenset grad, er at programrådgiverne ofte 

vurderer det som lite realistisk at deltakerne skal rekke å avlegge eksamener eller ta 

fagbrev innenfor rammene av introduksjonsprogrammet." (s. 9)   

 "Om lag 20 prosent av deltakerne i norskopplæringen er innplassert på det laveste nivået 

– spor 1. Dette tilsier at de har lite eller ingen skolegang. Hovedtyngden av deltakerne 

befinner seg på spor 2, der deltakerne har en del skolegang, mens litt under 20 prosent 

følger opplæringen på spor 3 for deltakere med god allmennutdanning." (s. 11)  

 "Kvinner er – det året de starter i program – gjennomgående plassert på et lavere spor 

enn menn, og andelen introdeltakere som følger undervisning på spor 1, har økt over 

tid." (s. 43)  

 "Det er – for overgang til utdanning og arbeid – langt viktigere hvor gammel du er når 

du ankommer, enn om du får arbeidspraksis som del av introduksjonsløpet. Språkprak-

sis finner vi ingen effekter av i noen av undergruppene vi har analysert. En årsak til 

dette er trolig at kvaliteten på språkpraksisen varierer mye. En annen årsak er at verken 

arbeidspraksis eller språkpraksis tilfører deltakerne formell kompetanse." (s. 22)  

 "Det er signifikant noe høyere overgang til arbeid i kommuner som har høy bruk av 

arbeidspraksis, språkpraksis og ordinært arbeid." (s. 285)  

 "90 prosent av skolelederne rapporterer at opplæringsstedet bruker språkpraksis i 

opplæringen." (s. 11) "Språkpraksis gir deltakerne mulighet til å anvende språket i en 

mer hverdagslig setting." (s. 122)  

 "Bruken av grunnskole har økt betydelig innenfor rammen av introduksjonsprogram-

met." (s. 287)  

 "Deltakere som har behov for grunnskoleopplæring eller fag i videregående skole, kan 

få dette som en del av sitt program. Fra høsten 2016 ble det dessuten åpnet for at 

deltakere kan ta videregående opplæring på fulltid som en del av introduksjonspro-

grammet." (s. 35)  

 "Det er store lokale variasjoner kommunene imellom når det gjelder resultater i norsk-

opplæringen." (s. 256)  

 Det er "på individnivå en klar sammenheng mellom å bestå en norskprøve og 

sannsynligheten for å være i arbeid." (s. 260)  

 "[K]ombinasjonsløp med grunnskole er assosiert med signifikant høyere andel som 

består en norskprøve." (s. 265)  

 "For å lykkes i arbeidet med å skaffe nok praksisplasser har flere påpekt viktigheten av 

å etablere – og vedlikeholde – en god relasjon til lokale arbeidsgivere." (s. 77)  

 "Lederne i introduksjonsprogram oppgir i surveyundersøkelsen størst vanskeligheter 

med å finne arbeidsrettede tiltak tilpasset deltakere med lite utdanning." (s. 91)  

 "Det er imidlertid svært få kommuner – bare 15 prosent – som har truffet vedtak om at 

kommunen skal stille praksisplasser til rådighet for deltakere i introduksjonsprogram-

met." (s. 76)  

 "Majoriteten av programrådgiverne vurderer kvalifisering for samfunnsdeltakelse som 

en sentral oppgave for introduksjonsprogrammet. […] De mest anvendte framgangs-

måtene er å informere om hva som er utbredte holdninger og praksiser i Norge knyttet 

til barneoppdragelse, likestilling og sosiale omgangsformer." (s. 84)  

 "En måte å undersøke samfunnsdeltakelse på er gjennom konkrete mål som deltakelse i 

frivillige organisasjoner som fotballag, svømmeklubb, en humanitær organisasjon, og 

om man følger med på norske nyheter." (s. 201)  
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 "36 % av lærerne oppgir at deltakerne diskuterer i plenum hver time. Mindre vanlig er 

bruk av rollespill… 32 % gjør det ukentlig." (s. 124)  

 "Det store spørsmålet for introduksjonsordningen er hvordan det kan lages et opplegg 

for deltakere som… gir mestringserfaringer og gjennom det kanskje også pågangsmot, 

trygghet og evne til å sette seg mål de vet hvordan de kan nå." (s. 200)  

 "Mangelen på reelt kvalifiserende tiltak slår ulikt ut for ulike grupper… deltakere med 

lavere kvalifikasjoner har mindre utbytte av programmet enn deltakere med høyere 

kvalifikasjoner." (s. 309)  

 

7 Indrodeltakernes utfordringer 

 "Mange nasjonaliteter er representert i målgruppa, hvorav de største gruppene kommer 

fra Eritrea, Somalia og Syria. Til sammen utgjorde deltakere fra disse tre landene 45 % 

av deltakermassen i 2015. […] kvinner utgjør 53 prosent, mens menn utgjør 47 % av 

deltakerne." (s. 108)  

 Deltakere som mangler eller har svært lite utdanning med seg fra opprinnelseslandet 

skal ikke bare "lære seg å snakke et nytt språk, de skal også alfabetiseres. De skal for 

første gang lære seg å lese og skrive – og det skal de gjøre på et fremmed språk. […] 

Mange av dem er alenemødre. Mange av dem har dårlig helse […] som gjør at dette tar 

mye lengre tid. Og de har en livssituasjon […] de har barn i hjemlandet som gråter og 

ringer til mamma." (s. 86)  

 Lærer: UNESCO "sier at det tar fire år for en voksen person å lære å lese og skrive 

gjennom fulltidsundervisning på eget morsmål. Og så kan du legge til litt, for de skal 

lære å lese og skrive på et språk som de ikke forstår, og der de ikke forstår hva lærer 

sier… tidsrammen på to år som intro opererer med, er helt urealistisk." (s. 121)  

 Lærer: "Alfa[betiserings]grupper, da starter du på skrætsj, da er det konkreter, mye 

bilder, muntlig, få dem aktivisert i klasserommet, øve på lyder. Men det første er at de 

skal bli trygge i klasserommet. Trygge på lærere og trygge på medelever […] Det er 

alltid noen som har en bakgrunn som gjør at de kjenner seg underlegen. De kommer 

kanskje fra en kultur der de ikke skal se på lærer." (s. 121)  

 Det er "svært lav progresjon i norskopplæringen for spor 1-deltakere, spesielt blant 

kvinner, og en svært lav andel som består norskprøve… det er en krevende oppgave å 

lære bort norsk til voksne uten lese- og skriveferdigheter." (s. 310)  

 "Lærere og programrådgivere framhever betydningen av å ivareta deltakernes 

opplevelse av verdighet. Mange deltakere i introduksjonsprogrammet, og da særlig de 

som er godt voksne, opplever en voldsom degradering. […] De har kanskje hatt lønns-

arbeid i opprinnelseslandet i hele sitt voksne liv. De har fylt en rolle som har gitt dem en 

posisjon i lokalsamfunnet. De innehar en kompetanse som behøvdes der. Her opplever 

de at alt de har gjort til nå, alt de kan, all erfaring, alle ferdigheter, ikke er noe verdt. 

Kompetansen de har som sjåfør, håndverker eller selger, er ikke direkte omsettbar til 

norske forhold, og de mangler som regel dokumentasjon på sine ferdigheter." (s. 122)   

 "Et stort flertall både blant programrådgivere og lærere mener at flyktninger skal ha rett 

til familiegjenforening, men også at flyktninger selv har hovedansvaret for å etablere et 

godt liv i Norge, og at det er viktig at norske myndigheter tydelig kommuniserer 'norske 

verdier'… Påstanden om at flyktninger må delta i arbeidslivet for å bli godt integrert, 

støttes av nesten samtlige som har svart på undersøkelsen. Samtidig mener 29 prosent 

av programrådgiverne (i 2015) og 34 prosent av lærerne at det er urealistisk å tenke seg 

at flertallet av flyktninger og innvandrere i Norge vil bli økonomisk uavhengige 

gjennom deltakelse i arbeidslivet." (s. 139)  

 "Deltakerne framstår gjennom det de forteller, og måten de gjør det på, med ulik grad av 
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pågangsmot og trygghet. Når vi kombinerer høy og lav grad av henholdsvis pågangsmot 

og trygghet, defineres det vi kaller fire introdeltakertyper." De fire deltakertypene er: 

ustødig (lav trygghet, lavt pågangsmot), tilfreds (høy trygghet, lavt pågangsmot), 

utålmodig (lav trygghet, høyt pågangsmot) og fremmadstormende (høy trygghet, høyt 

pågangsmot) (s. 189).  

 "[D]en enkeltes forventninger har stor betydning for følelsen av å være verdsatt – og for 

motivasjon." (s. 191)  

 "Deltakerne beskriver gjennomgående nordmenn som nokså vanskelige å komme 

innpå." En kvinnelig deltaker: "Nordmenn, de bare sier hei og løper." (s. 202)  

 "Enkelte deltakere ville ganske enkelt ikke hatt noen å praktisere norsk med dersom 

flyktningeguiden [fra Røde Kors] ikke var framskaffet. Guiden og forholdet til guiden 

er det eneste fellesskapet de er del av, som omfatter 'norskinger'. […] Fraværet av 

'norske venner' beskrives som et savn." (s. 203)  

 "Deltakernes beretninger om sitt hverdagsliv framviser tydelig at det å være del av 

norske fellesskap er viktig." (s. 215)  

 "Familiesituasjon og landbakgrunn betyr svært mye." (s. 289)  

 "Blant flyktninger i 2011-kohorten hadde 20 prosent av mennene og 16 prosent av 

kvinnene utdanning på høgskole eller universitetsnivå." (s. 307)  

 "En kombinasjon av lav utdanning, mange barn, dårlig helse og 'høy' alder, kan 

imidlertid være et alvorlig hinder." (s. 309)  

 "Dersom finansiering av et førerkort bidrar til at deltakeren faktisk kommer i arbeid kan 

dette være en samfunnsøkonomisk svært lønnsom investering." (s. 312)  

 

8 Mål og resultater i introduksjonsprogrammet 

 "38 prosent av mennene hadde heltidsarbeid fem år etter oppstart [i introprogram], 

stigende til 40 prosent seks og sju år etter. […] Andelen kvinner i heltidsarbeid var 17 

prosent fem år etter oppstart i program, økende til 18 og 21 prosent seks og sju år etter 

oppstart." (s. 18)  

 I 2014 "var det 37 % i 2007-kohorten som hadde mer enn 80 prosent av inntekten sin 

gjennom overføringer." (s. 231)  

 "Blant dem som startet i opplæringen i perioden fra 2007 til 2011, har 78 prosent 

fullført timene. Når vi tar med dem som har fått innvilget fritak fra opplæringen, stiger 

andelen til 85 prosent." (s. 19) Fritak gis når flyktninger har oppnådd gode norskkunn-

skaper på annet vis.  

 "En høy andel av deltakerne… i norsk og samfunnskunnskap, gjennomfører de timene 

de er pålagt. […] Et stort flertall av deltakerne… er registrert med lite eller ikke noe 

ugyldig fravær fra opplæringen." (s. 180)  

 "I september 2013 ble det innført et krav om at personer med rett og plikt til å delta i 

opplæring skulle gjennomføre avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap… at 

det ikke lenger var tilstrekkelig at personen var til stede." (s. 34) Fra 1.1.2017 gjelder 

følgende krav: "Bestått prøve i samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, og 

muntlig norskprøve på minimum nivå A1 for å få permanent opphold, og muntlig nivå 

A2 og bestått norsk statsborgerskapsprøve på norsk (ev. bestått samfunnskunnskaps-

prøve på norsk) for å få norsk statsborgerskap." (s. 33) 

 "61 prosent av deltakerne i vårt utvalg har bestått en norskprøve." (s. 247)  

 "For introduksjonsprogrammet har det også siden 2010 vært en uttalt målsetting at 70 

prosent av deltakerne skal være i lønnet arbeid og/eller utdanning året etter avsluttet 

program." (s. 7)   

 "Andelen som er i arbeid eller utdanning et år etter avsluttet program, har holdt seg 
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stabil på litt over 60 prosent de siste fem årene." (s. 21) "Menn har bedre resultater enn 

kvinner, unge har bedre resultater enn eldre." (s. 25) Deltidsarbeid oppfyller kravet. 

 Overgangen til arbeid og utdanning nådde samlet sett "et toppunkt på 68 prosent fem år 

etter oppstart i program, for menn som startet i programmet i 2007. For kvinnene var 

samlet overgang til arbeid eller utdanning fem år etter oppstart på 52 prosent. […] 

Andelen som har heltidsarbeid, er imidlertid vesentlig lavere. 38 % av mennene hadde 

heltidsarbeid fem år etter oppstart, stigende til 40 prosent seks og sju år etter. […] 

Andelen kvinner i heltidsarbeid var 17 prosent fem år etter oppstart i program, økende 

til 18 og 21 prosent seks og sju år etter oppstart." (s. 240)  

 "Blant menn på spor 3 deltar 80 prosent i arbeid eller utdanning fire år etter oppstart i 

program. Blant kvinner på spor 1 er den tilsvarende andelen 37 prosent." (s. 223)  

 "Overgangen til arbeid eller utdanning fire år etter oppstart i program varierer mye 

mellom kommunene. En rangering av kommuner der vi utelukkende ser på andel som 

går over i arbeid eller utdanning, uten å ta hensyn til at kommunene har ulike deltaker-

grupper og lokale rammebetingelser, viser et spenn mellom 80 prosent i Ås kommune 

og 37 prosent i Kongsvinger". (s. 277) 

 "Der lederne opplever samarbeidet med videregående skole som godt, er overgangen til 

arbeid høyere." (s. 282)  

 "Blant de tydeligste funnene er at brukermedvirkning virker – spesielt for menn. 

Arbeidsretting virker også – spesielt for kvinner (ordinært arbeid som del av program-

met.) […] Samtidig gjør det kommunale mangfoldet i resultater, løsninger og metodet at 

det er særdeles vanskelig å kvantitativt identifisere suksessfaktorene." (s. 302)  

 "En del av variasjonen kan forklares med ulikheter i hvor vanskelig integreringsoppga-

ven er, og i ulike lokale rammebetingelser." (s. 303) Med rammebetingelser siktes 

særlig til lokalt arbeidsmarked/ledighetsnivå.  

 "Flere av landgruppene framstår som svært godt integrert etter dette målet [andel i 

arbeid/utdanning fire år etter start i introduksjonsprogrammet]. Spesielt gjelder dette 

menn fra Afghanistan, Etiopia og Eritrea. Igjen er det de somaliske kvinnene som har 

den laveste andelen i arbeid og/eller utdanning [18 %]. Mennene fra Somalia skårer 

også nokså lavt [48 %]…, men ligger omtrent på samme nivå som menn fra Irak [55 

%], Russland [48 %] og Palestina [56 %]. I alle landbruppene stiger yrkesdeltakelsen de 

første årene i Norge, for så å flate ut. Det er velkjent at det er store ulikheter mellom 

landgrupper." (s. 222)  

 "Vi finner at sporinndeling, alder, kjønn og landbakgrunn gir betydelige og statistisk 

signifikante utslag på overgang til arbeid." (s. 225)  

 "Blant dem som startet i 2007, var andelen velferds[stats]avhengige sju år senere 44 

prosent totalt, 36 prosent blant menn og 51 prosent blant kvinner." (s. 232) "Vi ser at de 

aller flest som er i heltidsarbeid, ikke er velferdsstatsavhengige." (s. 233) Velferdsstats-

avhengig vil si "de som har mer enn halvparten av den samlede inntekten gjennom 

overføringer" (s. 231).   
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VEDLEGG 2: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 

 

 
 

Nesodden, 7.5.2018 

 

 

Follo distriktsrevisjon IKS har utført forvaltningsrevisjon av integrering av flyktninger. 

Rådmannen har følgende kommentarer til distriktsrevisjonens anbefalinger: 

 

a. Overføring av flyktninger og familiegjenforente til NAV tre år etter bosetting bør 

vurderes utfra tilgang til statlige arbeidsmarkedstiltak og rasjonell forvaltning.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen er enig i revisjonens vurdering, og er av den oppfatning at de bosatte flyktningene 

i altfor liten grad får aktivitetsplaner, jfr. Arbeids- og velferdsforvaltningsloven §14a, og 

dermed for lite tilgang til statlige arbeidsmarkedstiltak. Rådmann er videre av den oppfatning 

at dette må endres slik at flyktningene får tilgang til disse minst på lik linje med andre 

prioriterte grupper.  

 

Rådmannen har nedsatt en arbeidsgruppe med ledere fra NAV og Integrering og mangfold for 

å utvikle et godt samarbeid og sørge for best mulig oppfølging av flyktningene. Denne 

gruppen har også fått i oppgave å vurdere spørsmålet om når NAV skal ta over oppfølgingen 

av flyktninger med behov for økonomiske ytelser.  

 

b. Virksomhet Integrering og mangfolds avdelingsstruktur bør vurderes på bakgrunn av 

redusert bosetting.  

 

Rådmannens kommentar: 

Anbefalingen er i tråd med vurderinger som skal gjøres, ref. budsjettdokument for 2018 – 

2021. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Wenche Folberg 

rådmann 

 


