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1 I KORTE TREKK 

1.1 Sammendrag 

Ski kommunes kontrollutvalg bestilte 5.9.2017 forvaltningsrevisjonsprosjektet Integrering av 

flyktninger. Formålet er å "Undersøke hvordan Ski kommune lykkes med målsettingen om 

integrering av flyktninger". Seks problemstillinger undersøkes. 

1.2 Konklusjoner 

Follo distriktsrevisjon IKS konkluderer slik på problemstillingene: 

1.2.1 Bosetting av flyktninger i Ski kommune 

På anmodning fra staten ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vedtok Ski kom-

munestyre å bosette til sammen 326 flyktninger i 2014–2018. Faktisk bosetting i femårsperio-

den blir trolig 277 flyktninger. I tillegg kommer bosetting av 83 familiegjenforente til flykt-

ninger. Ski kommune har bosatt totalt 360 flyktninger og familiegjenforente i femårsperioden, 

det vil si 72 personer per år i gjennomsnitt.  

  

Bosetting av flyktninger er en komplisert prosess. Staten kunne ikke "levere" det forespeilte 

antall flyktninger i de uoversiktlige årene 2015 og 2016. Revisor finner at Ski kommunes 

administrasjon 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 Ski, gjennomfører 

som hovedregel et toårig introduksjonsprogram (introprogram). Introprogram omfatter ca. 

1500 undervisningstimer i norsk og samfunnskunnskap m.m. NAV Skis avdeling Bosetting 

og kvalifisering utarbeider individuell plan sammen med flyktningen. Introprogrammet er 

heltids og helårlig. Ved ugyldig fravær får deltakerne trekk i introduksjonsstønad.  

 

Ski kommune har 108 deltakere i introduksjonsprogram (27.6.2018). Nesten halvparten har 

sitt introprogram ved Follo Kvalifiseringssenter IKS, mens 1/3 tar det ved Ski voksenopplæ-

ring (grunnskole), samt at noen tar videregående opplæring og annet opplegg (kurs, praksis). 

17 personer har permisjon fra introprogram grunnet sykdom, fødsel og arbeid. NAV Ski har 

stort fokus på arbeidsrettet introprogram. Utfra nasjonale data anslås at rundt 55 % av Skis 

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

1.2.3 Kommunens måloppnåelse i integreringsarbeidet 

Ski kommune har i liten grad målstyring av flyktningintegrering, men kommunen lykkes godt 

med å nå naturlige mål for integreringsarbeidet. Ved nasjonale prøver i norsk 2017 oppnådde 

12 % flere deltakere ved Follo Kvalifiseringssenter høyt nivå enn i landet. Nasjonalt mål for 

introduksjonsprogrammet er at minst 70 % av deltakerne skal være i utdanning/jobb ett år 

etter avsluttet program. Ski kommunes introdeltakere oppnådde 69 % i 2016 og 78 % i 2017, 

som er bedre enn landet. Flyktninger i Ski synes å ha lite sosial omgang med etniske nord-

menn, slik tilfellet er i mange kommuner. De som deltar i organiserte fritidsaktiviteter, har et 

sosialt fortrinn.  

1.2.4 Hva mener flyktningene? 

Kommuneadministrasjonen har i liten grad utført brukerundersøkelser på integreringsområdet. 
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Revisor har gjennomført en brukerundersøkelse av introdeltakere bosatt i Ski ved Follo Kvali-

fiseringssenter IKS. Respondentene ga en total snittskår på 4,4 (skala 1–6). Introdeltakernes 

tilfredshet ligger dermed i øvre halvdel av karakterskalaen. Respondentene var mest tilfreds 

med at introprogrammet er tilpasset deres behov og at de lærer mye om det norske samfunnet; 

de er dessuten glade for å bo i Norge og har tro på å få en jobb innen seks år.  

1.2.5 Kommunens interne samordning og samspill med NAV og frivillighet  

Flyktningtjenester til voksne flyktninger er lagt til virksomhet NAV Skis avdeling Bosetting 

og kvalifisering. Dette gir flyktningkonsulentene tilgang til hele NAVs tiltaksportefølje, noe 

som er en fordel i integreringsarbeidet. Ski kommunes organisering virker hensiktsmessig. 

NAV Ski har i hovedsak godt samarbeid med andre virksomheter i kommunen. 

  

Frivilligheten gjør en stor innsats i integreringsarbeidet i Ski. Frivilligsentralen i Ski har bar-

selgrupper, kulturkafé, datakafé og kurs for alle nasjonaliteter. Ski Røde Kors tilbyr flykt-

ningguide, vennskapsfamilie, leksehjelp, aktivitetsgruppe, innebandy, svømmekurs og turer.  

1.2.6 Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt, og er krav sendt inn? 

Rapport fra Beregningsutvalget august 2017 viser at Ski kommune har 16 % høyere utgifter 

totalt per flyktning/familiegjenforent enn gjennomsnittet for 22 utvalgskommuner, herunder 

dobbelt så høye sosialhjelpsutgifter. Dette indikerer at kommunens flyktningarbeid ikke dri-

ves helt kostnadseffektivt, men høy tjenestekvalitet er en riktigere betegnelse. Ski kommunes 

sosialhjelpsutgifter til flyktninger er tredoblet fra 2014 til 2018. Dette skyldes først og fremst 

høy bosetting av flyktninger og stigende boutgifter, men også en høy andel flyktninger med 

nedsatt arbeidsevne, samt noe høy og langvarig stønad. 

 

Avdeling Bosetting og kvalifiserings driftsresultat går om lag i null i femårsperioden 2015–

2019. Lavere bosettingstall medfører synkende inntekter fra statstilskudd fremover. Budsjett 

og handlingsplan 2018–2021 legger derfor opp til at avdeling Bosetting og kvalifiserings 

driftsutgifter reduseres med 13,6 mill. kr (-28,7 %) fra 2017 til 2019. Avdelingens personell 

planlegges redusert fra tolv årsverk i 2017 til syv årsverk i 2020.  

 

Statlige driftstilskudd (fra IMDi) til Ski kommunes flyktningarbeid beløp seg til 93,7 mill. kr i 

2017. Til investering i boliger for vanskeligstilte innbyggere, herunder flyktninger, mottok 

Ski kommune tilskudd fra Husbanken på 15,1 mill. kr (25,7 %) i 2014–2017. Virksomhetene 

NAV Ski og Eiendom har gode rutiner for å innhente aktuelle tilskudd. 

1.3 Anbefalinger  

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Ski kommune å vurdere følgende tiltak:  

a. NAV Skis utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktninger/familiegjenforente gjennomgås 

med sikte på innsparing. Tiltak for å få flyktninger i arbeid forsterkes. 

b. Innleie av boliger for utleie til flyktninger overtas av Boligkontoret i virksomhet Eiendom.  

c. Ved sammenslutning til Nordre Follo kommune 1.1.2020 vurderes det om kommunen 

trenger fem bofellesskap for enslige mindreårige. Etablering av et voksenopplæringssenter 

som dekker både grunnskole for voksne og kvalifisering av flyktninger, vurderes også. 

d. Brukerundersøkelser av flyktninger/familiegjenforente utføres om lag annethvert år. 

 

Steinar Neby /s/    Didrik Hjort /s/ 

revisjonssjef    avdelingsleder for forvaltningsrevisjon   



 Follo distriktsrevisjon IKS:       Integrering av flyktninger – Ski kommune 

 

5 

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 

Formålet med forvaltningsrevisjonen er å "Undersøke hvordan Ski kommune lykkes med 

målsettingen om integrering av flyktninger". Kontrollutvalgets bestilling inneholder seks 

problemstillinger:  

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

ninger? 

2. a) Er utdanningstilbudet tilfredsstillende, og b) får flyktningene jobb etterpå? 
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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. a) Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt sammenlignet med andre kommuner, og 

b) har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til flyktninger?" 

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, beteg-

nes de flyktninger.
2
 Også enslige mindreårige er flyktninger.

3
  

 

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. 

 

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. Familiegjenforente er ikke flyktninger.
4
 Det er to typer familiegjen-

forente:  

 Flyktningers familiegjenforente gjennomgår introprogrammet på linje med flyktninger. 

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

samme tjenestene. 

 Nordmenns familiegjenforente, f.eks. utenlandske kvinner som har giftet seg med 

norske menn, 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 presist hver gang man omtaler den, er tungvint. Revisor vil ofte omtale 

dem som "flyktninger/familiegjenforente", men også bare "flyktninger".
5
  

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

årlige "kvoter" fra IMDi for bosetting av flyktninger. 

2
Rapport fra beregningsutvalget august 2017 taler (s. 5) om "flyktninger og personer med opphold på 

humanitært grunnlag". Juridisk sett skilles det mellom asylsøkere som får politisk asyl (flyktninger) og de som 

får opphold på humanitært grunnlag, men begge omtales som "flyktninger" i dagligtale, noe revisor også gjør i 

rapporten.   

3
 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"; forkortelsen EM unngås.  

4
 "Familiegjenforente" kalles "familieinnvandrede" av Statistisk sentralbyrå.  

5
 Forenklet benevning skjer særlig i sammensatte ord, som "flyktningintegrering". Uttrykk som "nyankomne", 

"innvandrere" og "minoritetsungdom" benyttes der det passer. "Flyktningarbeid" og "integreringsarbeid" 

benyttes synonymt i revisjonsrapporten. 
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De seks problemstillingene, som går noe over i hverandre, besvares slik: 

1. Bosetting av flyktninger i Ski kommune: "Målene med bosetting" forstås kvantitativt, det vil 

si antall vedtatt bosatte flyktninger. Dette sammenliknes med antall faktisk bosatte 

flyktninger. Også antall familiegjenforente til flyktninger vises. Administrasjonens 

erfaringer med bosetting gjengis.  

2. Utdanning og jobb for flyktninger: Her ser vi på kvalifisering i norsk og samfunnskunn-

skap og grunnskoleopplæring.
6
 Videregående skole, som drives av fylkeskommunen, 

berøres. "Får flyktningene jobb etterpå?" besvares. 

3. Kommunens måloppnåelse i integreringsarbeidet: Lykkes Ski kommune i å lære flykt-

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

arbeid)? Blir de sosialt integrert i samfunnet?    

4. Hva mener flyktningene? Ski kommunes brukerundersøkelser av flyktninger/familiegjen-

forente gjengis. Revisor har utført en spørreundersøkelse av introdeltakere bosatt i Ski som 

har gått minst ett år på Follo Kvalifiseringssenter. Ansattes inntrykk av flyktningers 

oppfatninger om tjenestetilbudet gjengis andre steder i rapporten.   

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

virksomhet NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifisering (tidligere Flyktningtjenesten) og 

samordning med andre virksomheter. Kommunens samspill med lokalsamfunn (politi og 

næringsliv) og frivillighet (lag/foreninger) omtales. SLT-koordinatorens arbeid vises.  

6. Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt, og har kommunen sendt inn krav? 

Regnskapstall for NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifisering gjengis, supplert med 

økonomiske kommentarer fra andre virksomheter. Innhenting av tilskudd gjennomgås. 

 

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

skuing er naturlig.  

2.4 Informasjon om revidert enhet – organisering 

Ski kommunes befolkning steg med 1,6 % i 2015, 1,4 % i 2016 og 0,6 % i 2017. Ski 

kommune har 30 880 innbyggere (1.1.2018). I forhold til Kostra-gruppe 13 (sammenliknbare 

kommuner) har Ski noe større andel barn i barnehage- og grunnskolealder og færre innbyg-

gere 80 år og over. 

 

Ski kommune forvaltet 2,95 mrd. kr i 2017 (regnskap), hvorav 2,4 mrd. kr i drift og 0,55 mrd. 

kr i investeringer. Ski kommunes personell utførte til sammen 2 051 årsverk. Rådmannens 

ledergruppe består av rådmannen og fire kommunalsjefer. Kommunalsjefene har ansvar for 

hvert sitt kommunalområde med totalt 32 virksomheter: 

 

                                                 
6
 Grunnleggende opplæring i norsk og samfunnskunnskap kalles kvalifisering. Revisor tar det med i begrepet 

utdanning i vid forstand. 
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Ski kommunes administrative organisering. De fire kommunalområdene (også kalt tjenesteområder og nettverk) 

kalles (fra venstre): Oppvekst, Velferd, Samfunn og Administrasjon.  

Navn på organisatoriske enheter skrives med stor forbokstav i rapporten, for tydelighet. 

 

Ski kommunes arbeid med flyktninger sorterer under en rekke virksomheter: 
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Virksomhet NAV Skis organisering fra 16.4.2018. Avdeling Bosetting og kvalifisering het tidligere Flyktning-

tjeneste. 

 

  

 
Virksomhet Eiendoms organisering.  
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Virksomhet Familiens hus' organisering.  

 

 

 
Pedagogisk virksomhets organisering.  

 

I tillegg kommer skolevirksomhetene, især Ski skole og Haugjordet ungdomsskole som har 

innføringsklasser, og virksomhet Kommunale barnehager. 

Virksomhetsleder 

Barnevern 

Avdeling  

Barn 0-12 

Avdeling  

12-18 (23) 

Avdeling 

Fosterhjem/tiltak 

Avdeling  

Forebyggende 

Avdeling  

Helsestsjon- og 

skolehelsetjeneste 

Avdeling 

Enslig mindreårige 

Avdelingsleder stab 
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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 Ski kommunes styringsdokumenter. 

 

Datakilder er Ski kommunes dokumenter, regnskap og informanter. Revisor har intervjuet 

tolv ansatte i kommunen, samt hatt telefonsamtaler og epost-dialog med flere. Revisor har 

nedskrevet og redigert uttalelsene; intervjuobjektene har fått tekstene til korrigering i epost-

dialog.  

 

Statistisk sentralbyrå (SSB) har sysselsettingsstatistikk og noe statistikk om introduksjonsord-

ningen, men ikke Kostra-statistikk for kommunesammenlikning av flyktningintegrering.  

 

Staten har en intensjon om å fullfinansiere flyktningintegrering. Kommunal- og arbeids-

departementet oppnevnte i 1990 et beregningsutvalg med medlemmer fra stat (IMDi og 

fylkesmenn) og kommuner (KS). Beregningsutvalget gjennomfører en årlig kartlegging av 

utgiftene til bosetting og integrering av flyktninger i 22 utvalgte kommuner, inkludert Ski 

kommune. Beregningsutvalgets årlige rapport inneholder dermed kommunesammenlikning av 

Ski kommunes integreringsarbeid. 

 

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. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført med følgende fremdrift: 

 

Dato:  Aktivitet:  

5.9.2017: Ski kommunes kontrollutvalg bestilte forvaltningsrevisjonsprosjekter for 2018, 

herunder Integrering av flyktninger.     

28.11.2017: Kontrollutvalget vedtok formål og problemstillinger.  

22.1.2018: Kontrollutvalget vedtok prosjektplan. 

7.3.2018: Oppstartsmøte med kommunalsjef for Velferd Marit R. Kronborg (rådmannens 

kontaktperson), virksomhetsleder for NAV Ski Einar Lødemehl og avdelings-

leder for Bosetting og kvalifisering (tidl. Flyktningtjenesten) Elin Skifjell.  

3.4.2018: Intervju med NAV Skis virksomhetsleder og avdelingsleder for Bosetting og 

kvalifisering. Intervju med fagkoordinator Kjersti Brandth i NAV Bosetting og 

kvalifisering.  

5.4.2018: Intervju med avdelingsleder for Boligkontor Kristian T. Seiersten i virksomhet 

Eiendom. 

9.4.2018: Intervju med rektor/avdelingsleder for Voksenopplæring Torill M. Brandser i 

Pedagogisk virksomhet. Intervju med daglig leder Elisabeth Hystad i Follo 

Kvalifiseringssenter IKS.  

10.4.2018: Intervju med avdelingsleder for Enslige mindreårige Ruth K. Nordhus i 

virksomhet Familiens hus.  

11.4.2018: Intervju med virksomhetsleder for Familiens hus Knut Johnsen. Intervju med 

avdelingsleder (konstituert) for Helsestasjon/skolehelsetjeneste Turid K. Undset.  
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12.4.2018: Intervju med undervisningsinspektør Thor E. Klever og kontaktlærer for 

innføringsklasse Eli Murud ved Haugjordet ungdomsskole.  

13.4.2018: Intervju med økonomikonsulent i NAV Ski Tommy Helander.  

3.5.2018: Møte med NAV Skis avdelingsleder for Bosetting og kvalifisering og økonomi-

konsulent.  

23.5.2018: Telefonsamtale med Hilde Bjørndalen, kontaktperson for innføringsløp ved Ski 

videregående skole. 

24.5.2018: Intervju med SLT-koordinator Tuva E. Engen i virksomhet Familiens hus. 

28.5.2018: Telefonsamtale med daglig leder Kirsten Grøstad i Frivilligsentralen. Bruker-

undersøkelse avholdt ved Follo Kvalifiseringssenter IKS.   

6.7.2018: Rapportutkast kvalitetssikret med virksomhetene.  

18.7.2018: Verifisering av revisjonsrapport med kommunalsjef for Velferd og virksomhets-

leder for NAV Ski.  

3.8.2018: Revisjonsrapport sendt rådmannen til uttalelse.  

22.8.2018: Revisjonsrapport med rådmannens uttalelse sendt til Follo Interkommunale 

Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).  

4.9.2018: Kontrollutvalget – presentasjon og behandling.  
Personers navn oppgis første gang; deretter benyttes tittel.    

 

Follo distriktsrevisjon takker for godt samarbeid med Ski kommune i forvaltningsrevisjonen. 

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

 

 

 

3.1 Revisjonskriterier 

 Ski kommune skal bosette det antall flyktninger (inkludert enslige mindreårige) som 

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

sees derfor over en femårsperiode. Også tall for flyktningers familiegjenforente gjengis. 

 Administrasjonens erfaringer med bosetting, inkludert bolig og helse, beskrives. 

3.2 Datagrunnlag 

3.2.1 Antall bosatte flyktninger og familiegjenforente 

Ski kommunes Årsberetning 2017 nevner i kapittel 6 Mangfold, likestilling og etikk (s. 35) 

"samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn, seksuell 

legning med mer". For øvrig er det lite omtale av flyktninger i årsberetningen, som er kortere 

enn normalt fordi kommunen forbereder sammenslutning med Oppegård kommune til Nordre 

Follo kommune med virkning fra 1.1.2020 (s. 7). 

 

Budsjett og handlingsplan 2018–2021 opplyser (s. 35): "Innbyggere med innvandrerbakgrunn 

utgjør 18,4 prosent av befolkningen i Ski og 15,1 prosent av befolkningen i Oppegård. Mange 

har bakgrunn fra Skandinavia og Europa, mens 2 500 personer har sin bakgrunn fra de sju 

landene som det har kommet flest flyktninger fra de siste tiårene."  

 

De viktigste opprinnelseslandene for Ski kommunes flyktninger er Eritrea, Afghanistan, Syria 

og Somalia. Ski kommune har over flere år bosatt mange enslige menn rundt 30 år fra Eritrea.  

 

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

 

BOSETTING AV FLYKTNINGER OG 

FAMILIEGJENFORENTE I SKI 

2014 2015 2016 2017 2018 
Prognose 

2014–18 
Sum 

Vedtatt bosetting av flyktninger (k-styret): 57 91 95 63 20 326 

Bosetting av flyktninger (faktisk): 52 81 62 62 20 277 

 Herav enslige mindreårige: 1 1 10 6 2 20 

Bosetting av familiegjenforente til flyktninger: 2 39 17 21 4 83 

Bosetting av flyktninger og familiegjenforente: 54 120 79 83 24 360 
Kilde: NAV Ski. Personer i alle aldre. Ved endringer underveis i beslutningsprosessen gjengis endelig vedtak.  

2015: IMDi anmodet om å bosette 58 flyktninger. Barne- og likestillingsministeren forespurte så kommunene 

om de kunne bosette flere. For Ski ble totalen 91, noe kommunestyret vedtok.   

2016: IMDi anmodet først om å bosette 76 flyktninger, men høynet så til 95, inkludert 25 enslige mindreårige, 

noe kommunestyret vedtok.  

2018: IMDi ga i april 2018 beskjed til kommunene om at etterslep fra fjoråret utgår. IMDi anmodet 28.6.2018 

Ski kommune om å bosette fem flere flyktninger (voksne) i 2018, noe Ski kommunestyre vil behandle 

23.8.2018. Disse fem er ikke medregnet i tabellen. Ski kommune har bosatt 17 flyktninger i 1. halvår 2018.  
 

Faktisk bosetting vises grafisk: 

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

mindreårige flyktninger? 
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Kilde: NAV Ski. 

 

Ski kommune bosatte færre flyktninger enn staten anmodet om i 2013. –Fra 2014 har 

kommunen bosatt flere flyktninger enn befolkningsstørrelsen tilsier. Politikerne i Ski 

kommune har stor vilje til å bosette flyktninger, sier kommunalsjef for Velferd.  

 

Antall personer i målgruppen for integreringstilskudd i Ski kommune utgjorde 351 personer 

per 31.12.2016, ifølge Rapport fra Beregningsutvalget august 2017 (s. 67). Dette utgjorde 1,1 

% av kommunens innbyggertall, som i landet.  

3.2.2 Eiendoms bosettingsarbeid 

Boligutleie 

Budsjett og handlingsplan 2018–2021 omtaler (s. 37) boliger til flyktninger: "Antall boligkjøp 

til flyktninger planlegges årlig ut i fra det antall flyktninger kommunestyret vedtar å motta og 

hvilke boliger kommunen har tilgjengelig ut i fra en forventet gjennomstrømming. Antallet 

flyktninger kommunen vil bli anmodet om å bosette i 2018 forventes å bli lavere enn det har 

vært de senere år, da det har vært en stor nedgang i antall flyktninger som kommer til Norge. 

Mange leietakere har problemer med å skaffe seg privat bolig når den kommunale leieperio-

den utløper. For flyktninger kan det eksempelvis være språklige hinder eller utfordringer med 

å finne bolig til store barnefamilier."   

 

Virksomhet Eiendoms avdeling Boligkontor forvalter 401 kommunalt eide boliger, som leies 

ut til vanskeligstilte innbyggere. Boliger øremerkes ikke som flyktningbolig. For tiden bebos 

rundt 60 kommunale boliger av flyktninger/familiegjenforente. Boligkontoret samarbeider 

med Bosetting og kvalifisering om tildelingen. Bestillerkontoret i virksomhet Samhandlings-

enheten tildeler boliger til andre enn flyktninger, herunder tidligere flyktninger (botid over 

fem år).  

 

–Ski kommune har strenge krav til tildeling av kommunal bolig. Innbyggere som er i stand til 

å skaffe seg egen bolig, må gjøre det. Kommunal bolig er beregnet på dem som ikke har 

mulighet til å leie eller kjøpe bolig i det private markedet. Målet er å skape trygge og gode 

bosituasjoner for leietakerne, opplyser Boligkontorets avdelingsleder.  
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Kommunale utleieboliger leid av flyktninger har normalt et primærareal fra 50 m
2
 til over 100 

m
2
 (store barnefamilier). Avdeling Bosetting og kvalifisering etterlyser flere små boliger (40 

m
2
) til enslige flyktninger. –Vi forsøker å imøtekomme behovet, men det er få små boliger til 

salgs i Ski. Kommunen har nettopp kjøpt en ny leilighet på ca. 40 m
2
 som vi overtar i septem-

ber, opplyser avdelingsleder for Boligkontoret.  

 

Boligkontoret inngår normalt tre års husleieavtale, som kan forlenges med tre år av gangen, 

jevnfør Lov om husleieavtaler (husleieloven). Leieavtaler fastsetter leiepris (husleie) for tre år 

med årlig konsumprisjustering. Kommunen skal leie ut til "gjengs leie", som ligger 7–10 % 

under markedsleie, fordi den ligger etter prisstigningen i boligmarkedet.   

 

–Kommunens boliger har god standard. Noen leietakere synes at boligen er for liten eller at 

husleia er for høy. Boligens beliggenhet – avstand til barnehage eller til Ski sentrum – er 

heller ikke alltid som ønsket. Men de aller fleste – også flyktninger – er fornøyd med å leie 

bolig av Ski kommune, sier avdelingsleder for Boligkontoret.  

 

Vedlikehold av boliger skjer for det meste ved utskifting av leieboere. –Mange boliger får god 

behandling av flyktninger. Noen boliger blir slitte, men også noen norske leieboere kan ha 

hard bruk av bolig. Boligkontoret har ingen store utfordringer med flyktninger som leieboere, 

sier avdelingsleder.  

 

Startlån 

Budsjett og handlingsplan 2018–2021 sier (s. 37): "Husbanken gir startlån til kommuner for 

videre utlån til enkeltpersoner. Søkere som har langvarige bolig- og finansieringsproblemer 

blir prioritert ved utlån av startlån. Utlånsrammen for startlån er på 70 mill. kroner per år."  

 

Utbetalt startlån svinger likevel fra år til år. Ski kommune formidlet 112 mill. kr i startlån i 

2017, hvilket var rekordhøyt. –Vi registrerer ikke hvorvidt mottakere av startlån er tidligere 

flyktninger/familiegjenforente, men rundt 60 % av kommunens startlånmottakere er ikke født 

i Norge, anslår avdelingsleder for Boligkontoret.   

 

Med en forskriftsendring i 2014 snevret Husbanken inn målgruppen for startlån til personer 

som ikke får privat finansiering, det vil si mer vanskeligstilte enn før. Startlån hjelper dem ut 

av leiesituasjonen.  

 

Ski kommune tildelte også 0,7 mill. kr av Husbankens tilskuddsmidler i 2017. For å få 

tilskudd, må man være varig økonomisk vanskeligstilt, det vil si at minst én person i 

husstanden er uføretrygdet. 

3.2.3 NAV Skis bosettingsarbeid  

Rundt 60 kommunalt eide boliger bebos av flyktninger. I tillegg leier NAV Skis avdeling 

Bosetting og kvalifisering inn 27 boliger (august 2018) til fremleie for flyktninger. Innleie 

forventes å synke til 20 boliger i 2019. Ski kommunes Boligsosial handlingsplan (2013) satte 

som mål at kommunen skal eie alle sine utleieboliger, men dette har ikke vært mulig å oppnå. 

Med leieboliger har Ski kommune unngått kostbar innlosjering på hospitser. 

  

Avdeling Bosetting og kvalifisering har en boligkonsulent som leier inn boliger. –Ski 

kommune har et godt renommé hos private boligutleiere; huseiere henvender seg til oss, sier 

fagkoordinator.  
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Familiegjenforente kan komme på kort varsel. Det er derfor nødvendig å ha noen leiligheter i 

beredskap. –Fire leide leiligheter står ledige i august 2018. Reduksjon til et par beredskaps-

boliger er målet, opplyser økonomikonsulent i NAV Ski.  

  

IMDi registrerer bosatte flyktninger i Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR). Kommunene 

registrerer enkeltvedtak om introprogram i NIR. NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifise-

ring er programkoordinator for introduksjonsprogram og har et overordnet ansvar for 

kommunens tjenester til voksne flyktninger.  

 

Ski kommune informerer om flyktningintegrering på sine nettsider (Ski.kommune.no). Nett-

artikkelen "Tjenester fra NAV Ski" inneholder et avsnitt om bosetting og kvalifisering av 

flyktninger: "Flyktningetjenesten er lagt til NAV Ski, men holder til i egne lokaler i Idretts-

veien 16. Tjenesten omfatter: 

 arbeidet med å bosette det antall flyktninger som til enhver tid er politisk vedtatt i Ski 

kommune og etter avtale med Staten 

 oppfølging og kvalifisering av de som blir bosatt – dette innebærer å iverksette, følge 

opp og fatte vedtak om introduksjonsprogram i henhold til Introduksjonsloven 

 fatte vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til gjeldende lover – 

i de fleste tilfeller innebærer dette 600 timer med språk og samfunnskunnskap. Opplæ-

ring gis ved Follo kvalifiseringssenter 

 fatte vedtak om fritak fra språk- og samfunnsfagsopplæring 

 iverksette og fatte vedtak for familiegjenforente i henhold til gjeldende lover." 

 

Videre informeres det om tolketjenesten, og her er nettartikler om Ski voksenopplæring, Follo 

Kvalifiseringssenter IKS og Frivilligsentralen i Ski.  

 

Virksomhetsleder for NAV Ski poengterer at kommunens virksomheter bør ha kultur-

forståelse: –I flyktningenes hjemland har myndighetspersoner ofte meget høy autoritet, noe 

som preger flyktningenes syn på myndighetspersoner også i Norge. De har også med seg 

traumer i bagasjen. Profesjonalitet innebærer bl.a. å informere innbyggere på et språk de 

forstår – også etter introprogrammets norskopplæring. Integrering er en toveis prosess, som 

stiller krav både til flyktningene og det norske samfunnet. 

 

Fagkoordinator supplerer: –Det finnes andre måter å oppdra barn på enn den norske. Barne-

vernet bør benytte familieveiledning i stor utstrekning før man går til tvangstiltak. Avdeling 

Bosetting og kvalifisering besitter høy flerkulturell kompetanse. Andre virksomheter kan 

gjerne konsultere oss mer. 

3.2.4 Familiens hus' bosettingsarbeid  

Avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste 

Helsedirektoratets Veileder for helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familie-

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

bosetting i kommune. –Alle flyktninger og familiegjenforente (voksne og barn) tilbys helse-

samtale og undersøkelse innen tre måneder, opplyser avdelingsleder for Helsestasjon- og 

skolehelsetjeneste. 

 

Avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste driver to helsestasjoner, smittevernkontor og 

skolehelsetjeneste ved de 13 skolene i kommunen (11 grunnskoler og to videregående skoler). 

Hver skole har 100 % skolehelsesøster, med unntak av tre skoler. 
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Helsesamtalen utføres av smittevernkontoret, som er lokalisert ved Langhus helsestasjon. 

Smittevernhelsesøster bruker ca. 30 % stilling til helsesamtaler med nyankomne flyktninger 

og familiegjenforente. Smittevernhelsesøster snakker med den nyankomne om fysisk og 

psykisk helse. Alle nyankomne henvises til Ski kommunale fastlegekontor, som har en 

smittevernlege. De som trenger tuberkulosekontroll, henvises til Akershus universitetssykehus 

(Ahus) sin avdeling ved Ski sykehus.  

 

Avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste har prosedyrer for helsesamtale, tuberkulose-

avklaring og smittevern/hepatitt. Helsesamtalen følger en sjekkliste. –Kommunikasjon er en 

utfordring. Det er begrenset hva helsesøster får innsikt i gjennom én times samtale med 

telefontolk, forteller avdelingsleder. 

 

Ski kommunes Årsberetning 2017 opplyser (s. 43): "Som en del av internkontrollen innen 

beredskapsområdet har kommunen i løpet av 2017 fått revidert og ferdigstilt følgende store 

dokumenter innen smittevern:  

 Smittevernplan for Ski kommune 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse for smittevern 

 Plan for tuberkulosekontroll 

 Plan for MRSA-kontroll." (MRSA: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus.) 

 

–Fastlegekontoret følger opp somatiske plager og smittevernproblematikk på en god måte, 

sier avdelingsleder for Helsestasjon- og skolehelsetjeneste.  

 

Familier med små barn henvises til helsestasjonene på Ski og Langhus. Alle småbarnsforeldre 

som helsestasjonen følger fra barnets fødsel, veiledes i åtte temaer for godt samspill mellom 

foreldre og barn, herunder kosthold, døgnrytme, søvn, relasjoner og oppdragerstil. Helsesta-

sjonene foretar hyppige konsultasjoner og hjemmebesøk. I løpet av barnets fem første år blir 

det minst 14 samtaler med foreldrene.  

 

Barselgrupper for alle småbarnsmødre i Ski kommune ledes av smittevernhelsesøster og 

familievoldkoordinator (virksomhet Samhandlingsenheten). Hver barselgruppe møtes ukentlig 

i åtte uker og samtaler om familie, oppdragelse og prevensjon. 

 

Småbarnsforeldre med innvandrerbakgrunn mottar mer foreldreveiledning enn norske 

foreldre. –Vi spør foreldrene om hva slags oppdragelse de er vokst opp med og vant til. Vi 

snakker om hvordan barna kan bli trygge personer, om foreldreroller og kjønnsroller. Vi ser 

betydelige kulturforskjeller når det gjelder oppdragerstil, men de aller fleste har gode 

omsorgsevner, sier avdelingsleder for Helsestasjon- og skolehelsetjeneste. –Når helsesøster 

spør "Hvordan har du det i Ski", svarer mange flyktninger positivt. Når de går fra helsesta-

sjonen, takker de, men kanskje delvis av høflighet, forteller avdelingsleder. 

 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har fokus på kjønnslemlestelse og tvangsekteskap. 

Helsestasjonslege undersøker alle gutter og jenter før to års alder nedentil. Det kan også skje i 

fireårskonsultasjon og i skolehelsetjenestens legeundersøkelse av tiåringer. Helsesøster spør 

mor og eldre døtre om de er omskåret og opplyser om at omskjæring er forbudt i Norge. På 

indikasjon undersøkes unge jenter med tanke på kjønnslemlestelse. –Hvis vi har mistanke, 

plikter vi å treffe tiltak, som å sende bekymringsmelding til Barnevernet, opplyser 

avdelingsleder. Det er ingen påviste tilfeller av kjønnslemlestelse i Ski siden 2012. 
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Avdeling Enslige mindreårige 

Ski kommune har bosatt 20 enslige mindreårige flyktninger fra 2012 til 2017. Alle er 

afghanske gutter. Avdeling Enslige mindreårige har i dag ansvar for 18 unge menn. Ti bor i 

bofellesskapene, mens åtte følges opp av avdelingens ettervernkonsulent.  

 

Ski kommune har to bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger – på Siggerud og Lang-

hus. Det er store eneboliger som leies av Boligkontoret. Begge har fem plasser, som alle er 

belagt. De ti beboerne er i alderen 14–17 år. Bofellesskapene er bemannet døgnkontinuerlig, 

inkludert helg. Hvert bofellesskap har 12 miljøterapeuter i 8,5 årsverk. Miljøterapeutene fyller 

foreldrefunksjonen så langt mulig; de går på foreldremøter på skolen og deltar i dugnad i 

idrettslag. Også ungdommene deltar i dugnad; de har f.eks. måkt snø på fotballbanen.  

 

Åtte enslige mindreårige er plassert utenom bofellesskap – i kommunal leilighet og private 

leiligheter som kommunen leier. Tre enslige mindreårige bor i private hybler hos vertsfamilier 

som har samvær med ungdommen 4–6 timer per uke; de godtgjøres med noe lønn og utgifts-

dekning i tillegg til husleie.  

 

Ski kommune har ikke bosatt enslige mindreårige med klare skader eller funksjonshemninger. 

–Vi har neppe kapasitet og kompetanse til å håndtere dem. Men mange av beboerne i bofel-

lesskapene har traumer, som følge av oppdragervold og krigsopplevelser i oppveksten og 

utrygg flukt. Også usikkerhet om opphold i Norge gir uro. Magesmerter og andre psyko-

somatiske plager er vanlig. Miljøterapeutene samtaler mye med ungdommene om dette. De 

ansatte observerer stor kulturforskjell i forståelse av kropp og sinn. Psykisk helse er tabu-

belagt i Afghanistan. Å snakke om problemer er ikke vanlig; i stedet ber man om medisiner, 

sier avdelingsleder.  

 

Familiens hus' avdeling Forebyggende har lavterskeltilbudet Hjelper'n for ungdommer med 

lettere psykiske vansker. Enslige mindreårige flyktninger kan få inntil fem timers samtale-

behandling hos Hjelper'n, som har en psykolog med erfaring med utlendingers psykiske helse. 

Fastlegen kan henvise tyngre tilfeller til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i 

Follo.  

 

Stammemotsetninger kan skape gnisninger mellom enslige mindreårige beboere i bofelles-

skap. –Personalet gir beskjed om hvordan man oppfører seg i Norge. Miljøterapeutene har 

vedvarende én-til-én-samtaler med guttene om respekt for norsk kultur, som likeverd for 

religiøse grupper og kvinner/menn. 

 

De siste par årene har det kommet yngre enslige mindreårige. De er nå typisk 14–15 år ved 

bosetting. –Noen gutter er sterkt religiøse når de ankommer, men det avtar noe med årene. 

Fastemåneden ramadan medfører uro i bofellesskapene om natten og problemer med å stå opp 

om morgenen. Guttene ønsker unntak fra norske regler, men de må ta eksamen også i 

ramadan, sier avdelingsleder.     

 

–Ansatte kjører av og til beboerne til bønn på kvelden i moskéen i Ski. Men det gis ikke fri til 

fredagsbønn ved lunsjtider. (Bønnetidspunkt avhenger av månefase.) Miljøterapeutene forkla-

rer dem at man ikke kan gå fra jobb kl. 13 i Norge, sier avdelingsleder. 

 

En del enslige mindreårige har høye forventninger til sitt nye land. –De synes at de mottar for 

lite penger, at skolesystemet er strengt, at de ikke blir kjørt nok til gjøremål og at de må bo for 
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lenge i bofellesskap, som de likevel savner når de har flyttet ut. Noe skyldes at de er i puber-

teten. Personalet bruker mye tid på å sette grenser og realitetsorientere dem. Et mindretall av 

guttene har lav respekt for Norge, er sinte og kommer med trusler mot ansatte. I personal-

gruppen diskuterer vi ofte betydningen av å stå i vanskelige situasjoner, sier avdelingsleder.  

  

Når enslige mindreårige i bofellesskap fyller 18 år, skal de flytte i hybel/leilighet. Dersom 

kommunal bolig ikke er ledig, kan privat bolig leies. Dette er en flaskehals, for mange utleie-

annonser krever at beboer er i fast jobb. Husleieprisene er dessuten høye i Ski, ofte 10 000 kr 

per måned. På sikt er målet at de enslige mindreårige skal overta husleiebetalingen selv; 

husleia bør derfor ikke overstige 8 000 kr per måned.  

 

–Enslige mindreårige tar ofte yrkesutdanning til de er rundt 23 år. Ski kommune gir økono-

misk støtte til livsopphold og husleie så lenge de går på videregående skole; dette utbetales av 

Familiens hus. Dersom de faller ut av skoleløpet, blir de overført til NAV Ski. Etter utdanning 

er målet at de skal være økonomisk selvstendige. Dersom de ikke klarer seg selv, må de 

henvende seg til NAV, opplyser avdelingsleder for Enslige mindreårige. Statens lånekasse 

yter lån/stipend til høyere utdanning, men ingen av Ski kommunes enslige mindreårige tar for 

tiden høyere utdanning.  

  

–Når de 18 år gamle flytter ut fra bofellesskap, har de fortsatt behov for oppfølging i flere år. 

Ettervern vil nok vokse fremover. Familiens hus ønsker flere miljøarbeidere i ettervern, sier 

avdelingsleder for Enslige mindreårige.   

 

Av totalt 20 enslige mindreårige som Ski har bosatt siden 2012, har fire fått statsborgerskap 

og to fått permanent opphold; de øvrige 14 er på midlertidig opphold. Én enslig mindreårig 

har søkt familiegjenforening, og han fikk det. Staten har strammet inn regelverket; det er blitt 

vanskeligere å få familiegjenforening. Familiegjenforening starter med en krevende 

søknadsprosess, og flyktningen i Norge må betale hele reisekostnaden. 

 

Barnevern  

Alle enslige mindreårige flyktninger i Ski kommune har vedtak etter Lov om barnevern-

tjenester (barnevernloven). Dermed har de en sak hos Barnevernet. I henhold til barnevern-

loven kan barn følges opp av barnevernet til 23 års alder.  

 

Ski kommunes Barnevern går av og til inn for omsorgsovertakelse, det vil si tvangsvedtak i 

henhold til barnevernloven § 4-12 Vedtak om å overta omsorgen for et barn. Dette kan også 

gjelde flyktningfamilier. Virksomhetsleder for Familiens hus, som har det øverste ansvaret for 

barnevern i Ski kommune, trekker frem noen momenter i slike saker:  

a. Statistisk sentralbyrås statistikk for 2017 viser at forekomsten av barnevernsaker i 

barnepopulasjonen med ikke-vestlig bakgrunn i Norge er dobbelt så høy som blant barn 

generelt. 

b. Oppvekst i et land der oppdragervold praktiseres og med langvarig krig og fattigdom, 

kan medføre alvorlige psykiske traumer. Resultatet kan være en skadd voksenperson 

som har nok med egne problemer og mangler omsorgskompetanse.  

c. De siste 50 årene har det skjedd en dramatisk endring i norsk syn på barneoppdragelse. 

Det er ikke lov å slå eller daske barn, ifølge straffeloven.  

d. De samme reglene gjelder for foreldre fra f.eks. Afghanistan som fra Norge. Barn som 

står i en traumatiserende hjemmesituasjon, skal få hjelp uansett.  

e. Før omsorgsovertakelse er aktuelt, er situasjonen langt under gjennomsnittlig omsorgs-
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nivå i norske familier. Foreldre som fortsetter å bruke oppdragervold eller vise 

omfattende omsorgssvikt, får barnevernets tyngste tvangstiltak mot seg.   

f. Hvis mor ber om hjelp til å forbedre sine omsorgsevner, vil Barnevernet fatte et vedtak i 

h.t. barnevernloven § 4-4 Hjelpetiltak for barn og barnefamilier. Foreldre som ber om 

hjelp, får hjelp med langvarig dialog. Ski kommunes Barnevern har iverksatt mange 

hjelpetiltak.   

g. Kommunikasjonsproblemer vedrørende skader på barn forekommer, og bevisføring er 

meget vanskelig. Ski kommune (Familiens hus) bruker som regel eksterne sakkyndige. 

Barn som sier de blir slått, kan avhøres et par ganger av politiet på Statens Barnehus. 

h. Vedtak om omsorgsovertakelse krever tilslutning fra Fylkesnemnda for sosiale saker i 

Oslo/Akershus. Fylkesnemnda legger sannsynlighetsovervekt til grunn. De fleste alvor-

lige barnevernsaker handler imidlertid ikke om at barn beviselig er slått, men 

omfattende omsorgssvikt.  

 

Virksomhetsleder understreker at barnevern ikke er en eksakt vitenskap, og han setter pris på 

saksbehandlere som har tvil.  

3.3 Vurdering 

På anmodning fra staten ved Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) vedtok Ski 

kommunestyre å bosette til sammen 326 flyktninger i 2014–2018. Faktisk bosetting i femårs-

perioden blir trolig 277 flyktninger. I tillegg kommer bosetting av 83 familiegjenforente til 

flyktninger. Det er bosatt totalt 360 flyktninger og familiegjenforente i femårsperioden, det vil 

si 72 personer per år i gjennomsnitt. 

 

Lavere bosetting enn vedtatt skjedde hovedsakelig i de uoversiktlige årene 2015 og 2016, da 

staten høynet sin anmodning, særlig for enslig mindreårige, men uten å kunne "levere" det 

høye antall flyktninger. Tar man med de familiegjenforente, blir det høyere bosetting enn 

vedtatt. Bildet er sammensatt, og bosetting av flyktninger er en komplisert prosess.  

 

Hovedsakelig tre virksomheter arbeider med bosetting av flyktninger: NAV Ski, Eiendom og 

Familiens hus. Bosettingsarbeidet er omfattende og fremstår profesjonelt. Revisor finner at 

Ski kommunes administrasjon har oppfylt kommunestyrets bosettingsvedtak på en god måte 

både kvantitativt (antall bosatte) og kvalitativt.   

 

Avdeling Bosetting og kvalifisering etterlyser flere små boliger (ca. 40 m
2
) til enslige flykt-

ninger, for å begrense boutgiftene. Boligkontoret jobber med å erverve små boliger. Fire leide 

leiligheter står i reserve for familiegjenforening; antallet er på vei ned.   

 

Bosetting av flyktninger og familiegjenforente i Ski kommune nådde en topp med 120 perso-

ner i 2015. Antallet har sunket til 24 personer i 2018 (–80 %). Bosetting av flyktninger har 

sunket fra 81 personer i 2015 til 20 personer i 2018. (Etter anmodning fra IMDi kan fem 

flyktninger komme i tillegg i 2018.) Bosetting av familiegjenforente til flyktninger har sunket 

fra 39 personer i 2015 til fire personer i 2018.   
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4 UTDANNING OG JOBB FOR FLYKTNINGER 

 

 

 

4.1 Revisjonskriterier 

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

språklig undervisning, skal motta tilpasset opplæring i et innføringsopplegg i kommu-

nens grunnskoler, før de integreres i vanlige klasser. 

 Minoritetsungdom i alderen 16–24 år med mangelfull grunnskoleutdanning fra hjemlan-

det skal tilbys et toårig eksamensrettet grunnskoletilbud. 

 Alle bosatte flyktninger og deres familiegjenforente i alderen 18–55 år skal gjennom-

føre introduksjonsprogram (introprogram) på minimum 600 timer over to år. Intropro-

grammet skal igangsettes innen tre måneder etter bosetting. Introdeltakerne skal gis 

individuell plan og brukermedvirkning. Introprogrammet skal være heltids og helårlig, 

og ved ugyldig fravær skal deltakerne få trekk i introduksjonsstønad. Introdeltakere skal 

avlegge avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap.  

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

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

  

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). Om læreplanens formål heter det (s. 2): 

"Elever både i grunnskolen og videregående opplæring med annet morsmål enn norsk og 

samisk har etter Opplæringslovens § 2-8 (grunnskolen) og § 3-12 (videregående opplæring) 

rett til særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse til å følge opplæring etter 

den ordinære læreplanen i norsk. Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæ-

ring, tospråklig fagopplæring eller begge deler."  

 

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

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

Ansvaret for morsmålsopplæring ligger i dag hovedsakelig på hjemmene. Kommunene skal 

tilby tospråklig fagopplæring (Tosp) så langt det er mulig å finne kompetente lærere som 

behersker begge språk.  

 

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

sjonsordning 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." Introduksjonsloven gjelder for nyankomne i alder 16–67 år, mens introduk-

sjonsprogrammet gjelder for 18–55 år.   

4.2 Datagrunnlag 

4.2.1 Haugjordet ungdomsskoles innføringsklasse 

Rammer 

Ski kommunes grunnskoler har to innføringsklasser:  

 Ski skole: Innføringsklassen, som startet opp i mai 2015, har hatt gjennomsnittlig 12 

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

etterpå? 
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elever hvert skoleår. Innføringsklassen gir et tilbud til egne elever og elever fra Finstad 

skole, Hebekk skole og Siggerud skole. 

 Haugjordet ungdomsskole: Innføringsklassen på ungdomstrinnet ble opprettet ved 

Haugjordet ungdomsskole rundt 2010.   

 

Målet er at eleven går ut med språklig og faglig kompetanse til å kunne mestre fortsettelsen i 

det ordinære skoleløpet og delta i alle fag. Innføringstilbudet er beregnet på nyankomne – 

ikke elever med fremmedspråklig bakgrunn fra Norge som har svak norskkompetanse. 

 

Revisor har sett nærmere på Haugjordet ungdomsskoles innføringsklasse, som for tiden har 11 

elever.
7
 Om lag halvparten av elevenes foreldre er arbeidsinnvandrere, mens den andre halv-

parten er flyktninger/familiegjenforente. Tre av innføringselevene er gutter som bor i 

bofellesskapene på Siggerud og Langhus.  

 

Enkelte foreldre velger nærskolen der nyankomne minoritetselever plasseres i ordinære 

klasser, men får særskilt norskopplæring (norsk 2). For de som velger innføringsklasse, er det 

viktig at foreldrene har en plan for barnets fritidsaktivitet i nærmiljøet. Skolen er behjelpelig 

med å koble eleven på fritidsaktiviteter.  

 

–Når en flyktningungdom blir bosatt i Ski, melder NAV Skis avdeling Bosetting og 

kvalifisering til Haugjordet ungdomsskole at han/hun trolig vil begynne på skolen, forteller 

undervisningsinspektøren. Opptak i innføringsklassen starter med en velkomst- og 

kartleggingssamtale med elev og foreldre, som regel med tolk.  

  

Skoler har stor frihet i utformingen av undervisningsopplegg for innføringselever. –Haug-

jordet ungdomsskole legger vekt på å gi den enkelte elev/foreldre en viss valgfrihet. Det som 

er best for eleven, er utgangpunktet for alt vi gjør, sier undervisningsinspektør.  

 

Undervisningsopplegg 

Opplæring av nyankomne minoritetsungdom sees som en tretrinns modell:  

1. Grunnleggende norskopplæring i innføringsklasse (ca. 1,5 år): Nyankomne barn 

begynner med grunnleggende norskopplæring, noe rektor fatter enkeltvedtak om. Dette 

innebærer norskundervisning på lavere nivå, færre fag enn vanlig læreplan og ingen 

karakterer. Innføringselevene hospiterer i vanlig klasse så raskt som mulig, først i prak-

tiske fag som gym og estetiske fag. 

2. Ordinær gruppe med særskilt norskopplæring (så lenge eleven har behov): Etter et års 

tid i innføringsklasse fatter rektor enkeltvedtak om spesialundervisning i norsk (norsk 

2). I andre fag gis ordinær undervisning med tilpasset opplæring. Eleven er fritatt fra 

karakter i norsk hovedmål og sidemål, men får karakterer i andre fag.  

3. Ordinær gruppe med ordinær norskopplæring: Etter f.eks. fem års skolegang går eleven 

helt over i ordinær klasse. Normalt skjer dette først i videregående skole.  

 

Innføringsklassen benytter læreverket Norsk start 8–10 (Cappelen Damm, 2017). –Gjennom å 

lese, skrive diktat, ha spørrekonkurranse, løse kryssord og samtale lærer elevene norske ord 

og begreper, opplyser kontaktlærer for innføringsklassen. Samtalesituasjoner hentes fra dag-

liglivet; hva sier man f.eks. som kunde på apoteket?  

                                                 
7
 Kunnskapsløftet 2006 åpnet for mer fleksibel undervisningsorganisering enn klasser. Haugjordet ungdomsskole 

bruker begrepene baser og grupper. Hvert trinn består av tre baser; hver base har ca. 60 elever. Undervisningen i 

basene foregår i to eller tre grupper avhengig av fag. Praktiske fag er todelt med ca. 30 elever i gruppen, mens 

teoretiske fag er tredelt med ca. 20 elever i gruppen. "Innføringsklassen" er en gruppe med 11 elever.  
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Ved siden av norsk har innføringsklassen særlig samfunnsfag. Kontaktlærer viser daglig 

NRKs supernytt (nyheter m.m. for barn/unge) eller gårdsdagens Dagsrevyen (som er tekstet), 

som klassen så samtaler om. Demokrati, toleranse og likestilling er gjennomgangstemaer. 

 

Haugjordet ungdomsskole ønsker å bringe innføringselevene fortest mulig ut i ordinær base, 

for sosial integrering med norske elever. –Mange innføringselever er ivrige på å komme i 

base, men enkelte er sjenerte, forteller kontaktlærer.  

 

Alle elever ved Haugjordet ungdomsskole får laptop-PC. Pedagogiske programmer benyttes 

deler av tiden. Mobiltelefon med Google translate kan være nyttig. Skolen har vedtatt å 

innføre mobilfri skole for alle elever fra august 2018. Hvorvidt innføringsklassens elever får 

benytte mobiltelefoner i pedagogisk sammenheng, blir vurdert.  

 

Ski kommunestyre vedtok i 2010 å avskaffe morsmålsundervisning. Haugjordet ungdoms-

skole utnytter imidlertid lærernes språkkompetanse. Skolens lærere dekker syv fremmed-

språk: engelsk, spansk, italiensk, albansk, arabisk, pashto og dari. Minoritetsspråklige elever 

har krav på tolk ved behov; skolen samarbeider med NAV Skis tolketjeneste. 

 

–Skolens utfordring med innføringsklassen er stor spredning i elevenes skolebakgrunn. Her 

går ungdommer fra Polen med mange års skolebakgrunn, side om side med 16 år gamle 

gjetergutter fra Afghanistan som aldri har sett en skole, forteller kontaktlærer.  

 

–De fleste elevene er lærelystne og kontaktsøkende. Motivasjon og støtte hjemmefra betyr 

mye for læringskurven. Ungdom som kan engelsk, har en stor fordel i norskopplæringen. 

Avanserte elever kan klare seg med et halvt år i innføringsklassen.  

  

Sosialisering 

Skolen har også til oppgave å hjelpe de nyankomne ungdommene til å fungere i det samfunnet 

de er blitt en del av. Av og til ønsker innføringselever særordninger. Læreren må da realitets-

orientere dem: –Ingen norske elever får det, så hvorfor skal du få det?  

 

–Noen innføringselever har kognitive vansker og kan være urolige. Noen må lære å gå på 

skole: komme kl. 8.30, være i en læringssituasjon med andre ungdommer og rekke opp 

hånden når man ønsker ordet, forteller kontaktlærer. 

 

–Manglende respekt for kvinnelige lærere forekommer og er kulturelt betinget. Men elever 

med utenlandsk bakgrunn viser ofte høyere respekt for skolens regler og lærere enn det som er 

vanlig i norsk skole. Innføringsklassen har ikke mer disiplinproblemer enn ordinære klasser. 

At det er en liten gruppe, bidrar til ro og et klassemiljø der læreren kommer tett på elevene. I 

år preges gruppen dessuten av elever med positiv innstilling, opplyser undervisningsinspektør.  

 

Innvandrerelever ønsker generelt å være som norske ungdommer, men hijab er ganske vanlig 

blant muslimske jenter ved skolen. –Dette er ikke noe problem. Vi opplever skolens elever 

som veldig tolerante, sier undervisningsinspektør.  

4.2.2 NAV Ski – introduksjonsprogram 

Introduksjonsprogrammet er for flyktninger/familiegjenforente over 18 år. Enslige mindre-

årige tar ikke introprogram; de går i ordinær grunnskole, grunnskole for voksne og videre-

gående skole.  
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NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifisering kartlegger introdeltakerens bakgrunn og 

kompetanse og utarbeider individuell plan (IP) sammen med personen. Fylkesmannen i Oslo 

og Akershus hadde tilsyn med individuell plan i flere kommuner i februar 2018. Tilsynet i Ski 

kommune resulterte i ingen avvik. 

 

Ski kommune hadde 50 flyktninger/familiegjenforente som avsluttet introprogram i 2017. 

Siden introprogrammet er 2–3-årig, er det til enhver tid flere introdeltakere: 

 

 
Kilde: NAV Ski. 2018: 108 introdeltakere + 17 personer i permisjon. Introdeltakere er i alder 18–55 år.  

 

–Vi regner med færre enn 100 introdeltakere om et par år. Etter å ha bygget opp avdeling 

Bosetting og kvalifisering fra 2015, må den nå nedskaleres, sier virksomhetsleder NAV Ski, 

som poengterer at de store svingningene er krevende å forholde seg til for kommunene. 

 

Ski kommune har 108 aktive introdeltakere, som fordeler seg på følgende typer introprogram:  

 

 
Kilde: NAV Ski, 27.6.2018.  
 

Antall introdeltakere på videregående skole (3) preges av telletidspunkt; det var syv personer i 

februar 2018. (I tillegg kommer enslige mindreårige på videregående skole, som ikke har 

introduksjonsprogram.) –Kommunen benytter videregående skole fullt ut i introduksjonspro-

gram, sier avdelingsleder for Bosetting og kvalifisering. 

 

Introdeltakerne fordeler seg prosentvis slik på typer introprogram: 
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SKI KOMMUNES INTRODELTAKERE - TYPER INTRODUKSJONSPROGRAM 2018 (juni)

Follo Kvalifiseringssenter IKS Norsk og samfunnskunnskap m.m. 50

Ski voksenopplæring Grunnskole for voksne 38

Videregående skole Ski videregående skole og andre vgs. 3

Annet Folkeuniversitetet, kurs, arbeidspraksis 17

Sum deltakere i introduksjonsprogram (introdeltakere) 108
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Kilde: NAV Ski, 27.6.2018.  

 

Ski kommune har for tiden 17 personer (16 %) i permisjon fra introprogram, hvorav noen 

kommer tilbake til introprogram. Permisjon/fritak gis til to yttersegmenter:  

 Personer som på grunn av fødsel eller store helseutfordringer ikke har mulighet til å 

delta i et heltidsprogram. Dårlig oppførsel og ugyldig fravær medfører dessuten permi-

sjon til 1–2 personer per år. 

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

de har allerede grunnleggende kvalifisering og er "formidlingsklare" for jobb eller 

ordinær utdanning. Noen får permisjon/fritak underveis i programmet, grunnet tilbud 

om jobb.  

 

Flyktninger kan få grunnskole eller videregående skole som sitt introprogram, men starter ofte 

med et år på Follo Kvalifiseringssenter for grunnleggende norskopplæring. Når grunnskole 

eller videregående skole er en del av introprogrammet, kan det utvides til tre år.  

 

NAV Ski betaler 105 000 kr per skoleår for en plass ved Ski voksenopplæring. –NAV Ski må 

prioritere sine budsjettmidler, og uten skolepengene ville vi ha sendt ca. ti flere personer årlig 

til voksenopplæring, sier fagkoordinator i avdeling Bosetting og kvalifisering.  

 

Fagkoordinatoren gir følgende perspektiv på utdanning og jobb:  

 I norskopplæringen har mange personlige faktorer betydning for læringskurven: alder, 

kognitive evner, skolebakgrunn, helse og omsorgsansvar.  

 Få flyktninger har en spesifikk utdanning og yrkeserfaring fra hjemlandet, samt 

dokumenter for det. De har som regel en broket kompetansebakgrunn. 

 Flyktninger kan ikke regne med å få jobb i samme yrke i Norge. For å komme seg i 

arbeid, må de være ydmyke og fleksible.  

 Færre 40-åringer vil komme seg i jobb enn 20-åringer, men de som har skolebakgrunn 

og pågangsmot har mulighet.   

46% 

35% 

3% 

16% 

Ski kommunes deltakere i introduksjonsprogram juni 2018 - typer program 

Ski voksenopplæring 

Annet 

Videregående skole 

Follo Kvalifiseringssenter IKS 
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4.2.3 Follo Kvalifiseringssenter IKS 

Ramme 

Follo Kvalifiseringssenter IKS (FK) sin Årsrapport 2017 opplyser (s. 1): "FK er et interkom-

munalt voksenopplæringssenter som eies av Frogn, Ski og Vestby kommuner. Formålet er å 

'gi voksne minoritetsspråklige opplæring i norsk og samfunnskunnskap slik at de kvalifiseres 

til arbeid og utdanning. Opplæringen skal så langt mulig kombineres med praktisk arbeids-

erfaring' (Selskapsavtalen)." 

 

En bestiller–utfører-modell ligger til grunn: NAV Ski bestiller introduksjonsprogram for 

flyktninger og familiegjenforente. Follo Kvalifiseringssenter utfører rundt halvparten av dem. 

 

Follo Kvalifiseringssenter IKS har 210 deltakere (april 2018), hvorav 115 introdeltakere og 95 

andre deltakere:  

 Introdeltakere vil si flyktninger og deres familiegjenforente, som får opplæringen gratis 

og mottar introduksjonsstønad fra kommunen.  

 Andre deltakere tar bare kurs i norsk og samfunnskunnskap. Familiegjenforente til noen 

grupper innvandrere og til norske og nordiske borgere får opplæringen gratis. Arbeids-

innvandrere fra land utenfor EØS-området må betale kurset selv (ca. 5 000 kr per 

måned). Antall betaler selv-kunder er halvert fra 2014; 25 deltakere betalte selv i 2017. 

Andre deltakere inkluderer også tidligere introdeltakere som ikke har kommet ut i 

arbeidslivet, der NAV Ski kjøper plass ved norskkurs til dem.  

 

Ski kommunes deltakerantall ved Follo Kvalifiseringssenter har utviklet seg slik: 

 

SKI KOMMUNES DELTAKERE VED  2014 2015 2016 2017 2018 

FOLLO KVALIFISERINGSSENTER     Mai 

Introdeltakere, snittantall (per år):  30 40 75 76 67 

Andre deltakere (norskkurs), snittantall: 74 47 69 64 56 

Sum deltakere fra Ski, snittantall: 104 87 144 140 123 
Kilde: Follo Kvalifiseringssenter IKS. Reduksjon forventes i 2. halvår 2018. 

 

Follo Kvalifiseringssenter fører fravær, som sendes til NAV Ski. Ved ugyldig fravær får intro-

deltaker trekk i introduksjonsstønad. –Det norske introduksjonsprogrammet består av to års 

lønn (introduksjonsstønad) for å lære seg norsk språk, samfunnsliv og arbeidsliv. Få land har 

et så godt integreringsopplegg, uttaler daglig leder. 

 

Follo Kvalifiseringssenter IKS har 37 årsverk. Vi "har meget engasjerte ansatte med bred og 

variert fagkunnskap", opplyser Årsrapport 2017 (s. 9). Som følge av redusert bosetting, plan-

legger daglig leder å nedbemanne med tre årsverk i 2019.  

 

Undervisningsopplegg 

Forskrift om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og Lære-

plan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) regulerer arbeidet til opplæ-

ringssentre for innvandrere. Formålet med opplæringen er å sikre at alle med varig opphold i 

Norge har grunnleggende kunnskaper i norsk språk og samfunnsliv.  

 

Kommunene har plikt til å gi nyankomne et tilbud innen tre måneder. For å sikre dette, starter 

Follo Kvalifiseringssenter en ny undervisningsgruppe hvert kvartal. Individuell opplærings-

plan (IOP) utarbeides i samarbeid med deltakeren selv. "IOP sier noe om hvilket nivå deltake-
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ren skal oppnå i norskundervisningen og skal gi et bilde av deltakerens progresjon", opplyser 

Årsrapport 2017 (s. 2). Utarbeidingen av IOP samkjøres med NAV Skis utarbeiding av 

individuell plan (IP). Planene følges opp i IP-samtaler.  

 

Deltakerne har stor spredning i bakgrunn. Opplæringssentrene klassifiserer deltakerne etter 

utdanningsbakgrunn fra hjemlandet:  

 Spor 1 har lite eller ingen skolebakgrunn, inkludert analfabeter 

 Spor 2 har rundt syv års grunnskole. 

 Spor 3 har videregående utdanning og høyere utdanning/universitetsutdanning. 

 

Spor 3-deltakere behersker studieteknikk og har ofte en indre drive, noe som gjør at de har 

langt raskere progresjon. "Klassene er inndelt etter deltakernes tidligere skolegang og norsk-

språklige nivå for å få mest mulig homogene grupper slik at vi kan gi en best mulig tilpasset 

opplæring for den enkelte", opplyser Årsrapport 2017 (s. 2).  

 

Follo Kvalifiseringssenter har 17 grupper: 

1. Seks spor 1-grupper: ca. 28 % av deltakerne ved Follo Kvalifiseringssenter. Gruppen 

har økt de siste årene. Ski kommune ønsker å prioritere denne gruppen i opplæringen.  

2. Åtte spor 2-grupper: 52 % av deltakerne ved Follo Kvalifiseringssenter. 

3. Tre spor 3-grupper: 20 % av deltakerne ved Follo Kvalifiseringssenter. Egne grupper 

for spor 3 – hurtigspor – er et ønske fra kommunene. 

 

–Hver gruppe har gjennomsnittlig 15 deltakere, men spor 1-grupper er mindre. Gruppene er 

dynamiske; skolens ledelse flytter deltakere mellom grupper ved behov. Både pedagogikk og 

driftsøkonomi må hensyntas, sier daglig leder. Ledelsen utarbeider for hvert semester en 

uketimeplan og gruppeoversikt.  

 

Årsrapport 2017 opplyser (s. 5): "Vi er meget godt fornøyd med IKT-utstyret på FK. Hver av 

de 3 etasjene har et dataskap med 25 bærbare elev-PC-er. I tillegg har datastua 13 stasjonære. 

Alle rom har projektorer. Alle lærerne har bærbare PC-er. […] Follo Kvalifiseringssenter har 

egen nettside www.folloks.no og en Facebook-side."  

 

Follo Kvalifiseringssenter har et verksted for formingsaktiviteter. "Vi ser at de mest språk-

svake deltakerne, samt de med liten utdannelse fra hjemlandet, er de som har best utbytte av 

verkstedtimene", opplyser Årsrapport 2017 (s. 3).  

 

"For flyktninger som deltar i introprogrammet, består opplæringen ved FK av 30 timer per 

uke med 20 timer grunnleggende norskopplæring på formiddagen og 10 timer med spesial-

kurs på ettermiddagen. Deltakere som ikke har introprogram, følger 20 timer norsk på 

formiddagen", opplyser Årsrapport 2017 (s. 2).  

 

550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap er introprogrammets minimum. Et toårig 

introprogram omfatter ca. 1500 undervisningstimer i norsk og samfunnskunnskap, samt andre 

temaer som arbeidsliv, digitale ferdigheter og bo- og familielære. Introprogrammet er i 

utgangspunktet toårig, men kommunene har anledning til å forlenge det til inntil tre år for 

deltakere med særlige behov.  

 

–For enkelte deltakere ser Follo Kvalifiseringssenter det som hensiktsmessig at intropro-

grammet utvides til tre år. Dette drøftes med NAV Ski, opplyser daglig leder.  
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Virksomhetsleder for NAV Ski kommenterer: –Vi har av og til ulikt syn på når fokuset bør 

flyttes fra skole til arbeid. Forskning viser at introdeltakere som i liten grad har lært norsk 

språk etter 800 timers undervisning, har lite å hente på forlenget undervisning. Det blir å starte 

på nytt i læreboka. For disse vil arbeidspraksis gi bedre effekt på norskopplæringen, samt 

tilknytning til arbeidslivet. NAV ønsker å få flyktningene fortest mulig ut i arbeid. Dette er 

godt for den enkelte, god kommuneøkonomi og god samfunnsøkonomi.  

  

–Follo Kvalifiseringssenters introdeltakere opplever norsktimene som matnyttige, og prøve-

resultatene er jo gode. Når det gjelder undervisningen i diverse temaer etter lunsj, hører vi en 

del misnøye, sier fagkoordinator i avdeling Bosetting og kvalifisering.   

 

Samfunnskunnskapskurs legges til høstferie og vinterferie. Samfunnskunnskap skal under-

vises på deltakernes morsmål eller et språk de forstår. Follo Kvalifiseringssenter samarbeider 

derfor med Oppegård kommune, Ås kommune og Indre Østfold-kommuner. –Vi klarer 

dermed å gi 93 % av deltakerne samfunnskunnskapskurs på deres eget språk. Resten dreier 

seg om små språkgrupper der vi må finne andre løsninger, som tolk. Vi er meget godt fornøyd 

med samarbeidet. Samfunnsfagskursene er faglig gode, og stordriften medfører at vi kan 

inndele noe etter spor/nivå, sier daglig leder.   

 

Follo Kvalifiseringssenter hadde 63 nasjonaliteter i 2017, ifølge Årsrapport 2017 (s. 6). Størst 

språkgruppe er arabisk, som følge av mange syriske flyktninger.  

 

Språkpraksis 

Praksisplass vil si at deltakeren utplasseres på en arbeidsplass to dager i uken 3–6 måneder. 

Arbeidsgiver betaler ikke lønn. En introdeltaker kan ha to praksisplasser i løpet av sitt 

introprogram:   

 Språkpraksis (praksis 1) gis gjerne i introprogrammets første år. Språkpraksis skaffes av 

Follo Kvalifiseringssenter.  

 Arbeidspraksis (praksis 2) er aktuelt på slutten av introprogrammet i et yrke som passer 

for deltakeren. Arbeidspraksis skaffes av NAV Ski.  

 

Follo Kvalifiseringssenter har for tiden 33 deltakere fra alle tre kommuner i språkpraksis. De 

fleste praksisplasser er i private bedrifter. Ca. 30 % er i kommunale virksomheter som barne-

hage, skolefritidsordning og sykehjem. Follo Kvalifiseringssenter jobber med å øke andelen 

kommunale praksisplasser.  

  

Praksisplass er et pedagogisk virkemiddel som styrker flyktningens norskopplæring så vel 

som mulighet for jobb, det vil si den totale kvalifiseringen, noe IMDi's rapport Godt no(rs)k 

(2011) bekrefter. –Praksis er arbeidskrevende for opplæringssentrene, men det er nødvendig å 

bruke ressurser på dette, sier daglig leder for Follo Kvalifiseringssenter, som bruker ett 

årsverk på å følge opp praksisplasser. Tre lærere reiser hver uke ut til alle praksisplassene og 

følger opp deltakere og arbeidsgivere. Enkelte deltakere kan ha problemer med å arbeide med 

alkohol og svinekjøtt; her finner man løsninger gjennom samtaler med deltaker, arbeidsgiver 

og kommune. 

 

Follo Kvalifiseringssenter har som mål at alle introdeltakere skal få språkpraksis. Rundt 85 % 

av introdeltakerne gjennomfører språkpraksis. Hovedårsaken til at ikke alle gjennomfører, er 

at introdeltakere avslutter introprogrammet ved Follo Kvalifiseringssenter tidligere for å gå 

over i andre tiltak/utdanningsløp. Andre årsaker er helseproblemer, familiesituasjon, religiøse/ 
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kulturelle forhold eller for svake norskkunnskaper.  

 

Ski kommune tilbyr også arbeidspraksis. På Finstadtunet er det til enhver tid rundt seks 

praktikanter som ønsker å utdanne seg til helsefagarbeider.   

 

–Det er vanskelig å skaffe praksisplasser, fordi flere aktører etterspør det i Ski. Arbeidsgivere 

er dessuten restriktive og tenker: "Vi kan ikke ha noen her som ikke snakker norsk!", forteller 

fagkoordinator i avdeling Bosetting og kvalifisering. 

 

Østlandets Blad (ØB) hadde 14.5.2018 et oppslag om at "Systua på Princess er blitt skolestue 

for innvandrerkvinner": "I januar overtok Moving Mamas, en sosial entreprenør med base i 

Oslo, driften av systua og satte i gang Sømtjenesten. Målet er å bruke systua som et sted der 

innvandrerkvinner kan lære norsk, kan lære seg et yrke og få en ekstra dytt i ryggen ut i 

arbeidslivet." Prosjektet er et partnerskap mellom Princess, Moving Mamas og NAV Ski.  

"Noen av dem vi har her, er deltakere i introduksjonsprogrammet i kommunen", opplyser 

avdelingsleder for Bosetting og kvalifisering til ØB. Sparebankstiftelsen Østfold og Akershus 

har bevilget 700 000 kr til prosjektet i 2018–2019.  

 

Prøver 

Flyktninger og deres familiegjenforente har hatt rett og plikt til å gjennomføre introprogram 

siden 2004, men avsluttende prøver var tidligere frivillig. En innstramming i 2013 gjorde 

prøver i norsk muntlig og skriftlig og samfunnskunnskap obligatorisk. Fra 2017 har prøve-

resultatene betydning for personens oppholdstillatelse og søknad om statsborgerskap.
8
  

 

–Som følge av prøvekravet har Follo Kvalifiseringssenter merket en tydelig økning i 

deltakernes motivasjon og innsats for å lære norsk språk og samfunnskunnskap, kommenterer 

daglig leder.  

 

Prøvene er nasjonale prøver. Norskprøve, som inneholder en skriftlig og en muntlig del, 

avholdes nasjonalt hvert halvår. Dette er et stort opplegg med ekstern sensor fra andre Follo-

kommuner. Samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve avholdes når det enkelte 

opplæringssenter har behov for det, om lag kvartalsvis.  

 

Follo Kvalifiseringssenters deltakere avla følgende prøver i 2017: 

 

FOLLO KVALIFISERINGSSENTER IKS – 

DELTAKERNES GJENNOMFØRING 

2017 
Antall kandidater 

Kommentar 

Norskprøver (skriftlig og muntlig): 222 Resultater – se kapittel 5.2.1 

Samfunnskunnskapsprøve: 159 81 % bestått 

Statsborgerprøve: 38 84 % bestått 

Sum kandidater: 419  
Kilde: Follo Kvalifiseringssenters Årsrapport 2017 (s. 5).  

 

 

                                                 
8
 For å få varig oppholdstillatelse, må introdeltakeren bestå muntlig norskprøve med resultat A1 eller høyere og 

samfunnskunnskapsprøve på morsmål eller norsk. For å få norsk statsborgerskap, må man bestå muntlig 

norskprøve med resultat A2 eller høyere, samt samfunnskunnskapsprøve eller statsborgerprøve på norsk.  
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4.2.4 Ski voksenopplæring 

Ramme 

Pedagogisk virksomhets avdeling Ski voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne, det vil si 

personer fra 16 år og oppover (ingen øvre aldersgrense).
9
 Opplæringsloven pålegger inntak av 

elever i voksenopplæring hele året.  

 

Voksne over 16 år som ikke har fullstendig grunnskole, har rett til grunnskoleopplæring.  

–Egentlig bør nesten alle flyktninger ta grunnskole i Norge, mener rektor/avdelingsleder for 

Ski voksenopplæring. –Selv de som har en god grunnskole fra hjemlandet, har fordel av å 

lære fagene på norsk. Dessuten lærer de norsk mens de lærer fag. Matematikklærer er 

samtidig norsklærer! Unntaket er de som har høyere utdanning, men disse utgjør under 20 % 

av flyktningene, sier rektor. 

 

Ski voksenopplæring har totalt 30 årsverk. Lærerne dekker ca. 15 språk, noe som er nyttig i 

undervisningen. Ski voksenopplæring har 145 elever (mai 2018), som alle er innvandrere. 

Elevene bor i følgende kommuner:   

 80 elever fra Ski kommune, hvorav knapt halvparten har grunnskole for voksne som sitt 

introduksjonsprogram. 

 65 elever fra andre kommuner: Frogn og Vestby, samt Nesodden og Ås kommuner. 

   

Unge under 16 år som har gått siste halvår i 10. klasse, har rett til å begynne på videregående 

skole. Men med dårlig skolebakgrunn er nivået ofte for høyt, og etter en stund finner noen ut 

at det er bedre å gå på voksenopplæring først. 

 

Akershus fylkeskommune opprettet i 1994 et innføringsløp ved Ski videregående skole, som 

har 36 elever (tre klasser á 12 elever). 10 elever bor i Ski (mai 2018). Dette er et forberedende 

år før videregående opplæring for ungdom i alderen 16–24 år som har mangelfull grunnskole-

utdanning, for det meste enslige mindreårige flyktninger. Undervisningsopplegget følger lokal 

læreplan og defineres ikke som grunnskole eller videregående opplæring. Det gis ingen karak-

terer; elevene får en avsluttende vurdering.
10

 Kontaktperson for innføringsløpet opplyser at 

innføringselevenes faglige bakgrunn er svak. –Motivasjonen er lav; de ønsker seg fortest 

mulig over i ordinær videregående skole. Vi bruker mye tid på å motivere dem.  

 

–Ski voksenopplærings grunnskole for voksne og Ski videregående skoles innføringsklasser 

dekker behovet for grunnskoleopplæring for flyktninger over grunnskolealder, uttaler NAV 

Skis avdelingsleder for Bosetting og kvalifisering. 

  

Undervisningsopplegg 

Grunnskoler for voksne arbeider etter Modulstrukturert forberedende voksenopplæring 

(2016), som er et prinsippdokument for læreplanarbeid fra Kompetanse Norge.
11

 Under-

visningsopplegget inneholder fem fag: norsk for språklige minoriteter, engelsk, naturfag, 

                                                 
9
 Voksenopplæring omfatter grunnskole (opplæringsloven § 4 a1 og § 4 a2) og videregående opplæring (§ 4 a3). 

Fylkeskommunene har ansvar for videregående opplæring, både for ungdom (16–24 år) og voksne (over 25 år). 

Akershus og de fleste andre fylker har voksenopplæringsklasser plassert på videregående skoler.  

10
 Ski videregående skole har i tillegg et treårig studiespesialiserende programområde, der elevene får tilpasset 

undervisning i norsk og kan erstatte andre fremmedspråk (f.eks. tysk) med eget morsmål.  

11
 Kompetanse Norge, som het Vox til 2016, er et direktorat under Kunnskapsdepartementet som arbeider med 

voksenopplæring (Kompetanse.no). 
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matematikk og samfunnsfag. Hvert fag er inndelt i fire moduler (nivåer). Eleven må gjennom-

føre alle fem fag i modul fire for å gå til videregående skole. Rektor har frihet til å fastsette 

fag- og timefordeling.
12

  

 

Ved inntak kartlegges elevenes nivå. Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver passer ikke 

for voksenopplæring; Ski voksenopplæring har utarbeidet egne kartleggingsprøver. E-kartleg-

ging utarbeidet av Kompetanse Norge er forsøkt (pilotert) i Ski voksenopplæring.  

 

Ordinær undervisning gis i klasser med 12–15 elever. Når elever har særlige behov, kobles 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) inn. Spesialundervisning gis som eneundervisning og 

i grupper med 2–4 elever.  

 

Heltids introduksjonsprogram omfatter 30 skoletimer (á 45 minutter) per uke. Skoledagen går 

fra kl. 8.30 til kl. 14.15 mandag–fredag. I tillegg kommer noe hjemmearbeid/lekser. De som 

har det som introprogram, har i tillegg undervisning i skoleferier, som NAV Ski arrangerer. 

 

Fravær registreres og meldes til NAV Ski. Elever som har voksenopplæringen som sitt intro-

program, får trekk i introduksjonsstønaden ved ugyldig fravær. 

 

Voksenopplæringens elever avlegger eksamener som ordinære grunnskoleelever, inkludert 

avsluttende eksamener for 10. klasse. Utdanningsdirektoratet har imidlertid ikke nasjonal 

karakterstatistikk for voksenopplæring. Ski voksenopplæring er med i Kompetanse Norges 

prosjekt "Forberedende voksenopplæring", der 28 voksenopplæringsskoler i landet deltar. 

Dette er et forsøk med nye læreplaner og egne eksamensoppgaver i grunnskole for voksne. 

  

Ski voksenopplæring gjennomførte et prosjekt i 2015 som kombinerte utdanning og arbeid, 

der elever hadde arbeidspraksis én dag i uken. Opplegget ga gode resultater, påpeker NAV 

Ski. 

 

Lovverket setter ingen ramme for antall år i voksenopplæring. Elevene går der 1–3 år; de 

fleste bruker to år. Flinke elever avanserer fort oppover. NAV Ski fastsetter introdeltakeres 

individuelle plan. –Avdeling Bosetting og kvalifisering forlenger som regel introprogrammet 

med ett år ved behov, sier rektor.   

 

–De aller fleste som går ut, søker videregående skole. Har voksenopplæringen lykkes, greier 

de å fullføre videregående skole, sier rektor.  

 

Klassemiljø og sosialisering 

–Syriske kvoteflyktninger kan reise fra flyktningleir i Libanon til Gardermoen og rett til 

leilighet i Ski. Én uke senere sitter de på skolebenken. De er vant til et skolesystem med 

kadaverdisiplin; overgangen til norsk skolesystem er stor, påpeker rektor.  

 

–De som flyktet først fra Syria, var ressurssterke. Nå kommer flere analfabeter, som bare kan 

lese litt arabisk. Mange fra Syria har helseutfordringer, især psykiske traumer som gir seg 

utslag i bekymring/frykt, magesmerter og søvnproblemer. Og det kan være slitsomt å lære 

norsk, matematikk og naturfag samtidig. 

 

                                                 
12

 Melding til Stortinget 16 (2015–16) Fra utenforskap til ny sjanse viser et stort mangfold i kommunenes 

voksenopplæringstilbud. 
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–Få elever er sekulære. De fleste elever er muslimer eller kristne, og de har et nært forhold til 

sin religion. Skolen har et lite stillerom (en liten krok i gangen), som kan nyttes til individuell 

bønn. Bønn må skje i friminuttene. Bønn i klasserom er ikke tillatt. Sosial kontroll var mer 

utbredt for noen år siden enn i dag, opplever rektor.  

 

–Skolens elever har ulike klesdrakter. Noen har hijab, men niqab har ikke forekommet. Ski 

kommunes elevreglement tillater ikke at noen dekker ansiktet. Demokratiets spilleregler og 

toleranse er viktige verdier i skolens undervisning, poengterer rektor. 

 

Voksenopplæringen preges av en rolig atmosfære og lite konkurranse mellom elevene. Mange 

elever er motiverte og innser at voksenopplæringen er deres sjanse til å få utdanning. Flere 

viser tydelig læringsglede: "Tenk at jorda er rund!" "Og blodet går rundt i kroppen!"  

4.2.5 Familiens hus' erfaringer med utdanning 

Budsjett og handlingsplan 2018–2021 viser (s. 65) tjenesteområde Oppveksts mål- og resul-

tatkjede. 60 % av barnehagene kartla språk til barn med annet morsmål i 2016. Målet er at 80 

% av barnehagene i 2018 skal benytte kartleggingsprøver for barn med minoritetsspråklig 

bakgrunn.  

 

–Grunnskolen gjør en kjempejobb. Innføringsklassen på Haugjordet ungdomsskole fungerer 

godt. Også Pedagogisk virksomhets voksenopplæring er meget god, kommenterer virksom-

hetsleder for Familiens hus. 

 

De fleste enslige mindreårige går innføringsklasse på ungdomsskole og innføringsklasse på 

videregående skole. Enslige mindreårige som har skolebakgrunn, bruker ofte et par år mer før 

de er klare for videregående skole.  

 

Av de 20 afghanske unge mennene som har kommet siden 2012, går 19 fortsatt i grunnskole 

eller videregående skole. På videregående skole måles deres prestasjoner på lik linje med 

andre elever. Karakterer og fravær vektlegges for lærlingeplass. På videregående skole tar de 

fleste fagutdanning, især på linjer for elektro, helse/sosial og salg/service.  

 

–Enslige mindreårige er gjennomgående høyt motivert for å få seg utdanning og jobb. 

Familien i hjemlandet forstår ikke hvorfor utdanningen tar så mange år. Pengemas hjemmefra 

er en påkjenning for mange gutter, sier avdelingsleder for Enslige mindreårige. 

 

Et mindretall av guttene skulker og har skolevegring. Skolefravær følges tett opp.  To har fått 

støttekontakt, og én følges opp av NAV. Enkelte som var analfabeter da de ankom Norge, har 

større sannsynlighet for å falle ut av videregående skole.  

 

–Enslige mindreårige som kommer nå, har dårligere skolebakgrunn enn for noen år siden, dels 

fordi de er yngre og dels fordi skolene i Afghanistan bombes mer og mer i stykker i borger-

krigen, påpeker avdelingsleder for Enslige mindreårige.  

 

Begge bofellesskap gir leksehjelp fem timer per uke, det vil si én time per ungdom. Enslige 

mindreårige som bor alene, tilbys leksehjelp på videregående skole av Ski Røde Kors. 

 

–Av de 20 guttene klarer 17 seg bra. De responderer på oppfølging og omsorg og har høy 

læringskurve, oppsummerer avdelingsleder for Enslige mindreårige. 
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4.2.6 Få jobb – nasjonale data 

Agderforsknings rapport Hastverk er lastverk? (2018) påpeker (s. iii) at det nasjonale 70 

prosentmålet ikke viser flyktningenes sysselsetting over tid. 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 deltakere, 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?"  

 

Fafo's rapport Introduksjonsprogram og norskopplæring opplyser følgende (s. 18 og s. 231):  

 "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."  

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

gjennom 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."
13

  

 

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

det 2015 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." 

 "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."   

                                                 
13

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

SSBs Seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk. Aldersgruppen 15–74 år er videre i begge ender enn normal 

yrkesaktiv alder. Etter revisors oppfatning bidrar disse to aspekter til henholdsvis kunstig høy og lav 

sysselsettingsandel. Andelene i befolkningsgruppene er sammenliknbare. 
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 "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 

Utdanning 

Flyktninger og deres familiegjenforente i alderen 18–55 år som bosettes i Ski, gjennomfører 

som hovedregel et toårig introduksjonsprogram (introprogram). Dette omfatter ca. 1500 

undervisningstimer i norsk og samfunnskunnskap, samt temaer som arbeidsliv, digitale 

ferdigheter og bo- og familielære. Programmet utvides med inntil ett år når særskilte behov 

foreligger.  

 

NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifisering er programkoordinator for introduksjonspro-

gram. Flyktningkonsulentene kartlegger bakgrunn og kompetanse og utarbeider individuell 

plan (IP) sammen med personen. Introprogrammet er heltids og helårlig. Ved ugyldig fravær 

får deltakerne trekk i introduksjonsstønad.  

 

Ski kommune har 108 deltakere i introduksjonsprogram (27.6.2018). 50 personer (46 %) har 

sitt introprogram ved Follo Kvalifiseringssenter IKS. 38 personer (35 %) har introprogram 

ved Ski voksenopplæring (grunnskole). Tre personer (3 %) har det på videregående skole, 

mens 17 personer (16 %) har et annet opplegg (kurs, praksis). I tillegg kommer 17 personer i 

permisjon fra introprogram grunnet sykdom, fødsel og arbeid. Dette er et øyeblikksbilde; 

tallene varierer fra måned til måned.  

 

Follo Kvalifiseringssenter har som mål at alle introdeltakere skal få språkpraksis to dager i 

uken i 3–6 måneder. 85 % av introdeltakerne gjennomfører språkpraksis. Årsaker til at ikke 

alle gjennomfører, er at introdeltakere går over i andre tiltak/utdanningsløp, samt helsepro-

blemer, familiesituasjon, religiøse/kulturelle hindringer eller svake norskkunnskaper. Alle 

som fullfører introduksjonsprogrammet ved Follo Kvalifiseringssenter, avlegger norskprøve 

(skriftlig og muntlig) og samfunnskunnskapsprøve. 
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Minoritetsspråklige barn under 16 år mottar tilpasset opplæring i to innføringsklasser i Ski 

kommunes grunnskoler – Ski skole og Haugjordet ungdomsskole. Ungdom i alderen 16–24 år 

med kort botid i Norge kan gå ettårig innføringsklasse ved Ski videregående skole før de 

begynner på videregående opplæring. Personer over 16 år kan også ta grunnskole for voksne 

ved Ski voksenopplæring.  

 

Revisor oppsummerer at alle elementer som hører med i introduksjonsprogram for 

flyktninger/familiegjenforente, er til stede i Ski kommunes introprogram. Også mindreårige 

flyktninger mottar et undervisningsopplegg som holder høy standard. 

 

Jobb 

Introduksjonsprogram både i landet og i Ski har de senere år blitt mer arbeidsrettet. NAV Ski 

har stort fokus på integrering i arbeidslivet. Redusert bosetting muliggjør økt fokus på kvalifi-

sering av de nyankomne. 

 

37 % av flyktninger/familiegjenforente i Norge mottar nær hele sin inntekt fra velferdsytelser 

syv år etter bosetting, ifølge Fafo's rapport Introduksjonsprogram og norskopplæring. Statis-

tisk sentralbyrå opplyser at flyktninger med botid 7–19 år har en sysselsetting på 50–53 %. 

Utfra nasjonale data anslår revisor at rundt 55 % av Skis flyktninger/familiegjenforente 

kommer i jobb (tilnærmet heltid) innen ti år etter bosetting. Tallet sees i forhold til en 

sysselsettingsandel på 66,7 % i landets befolkning generelt, ifølge Statistisk sentralbyrå.  
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5 KOMMUNENS MÅLOPPNÅELSE I INTEGRERINGSARBEIDET 

 

 

 

5.1 Revisjonskriterier 

 Gjennom introprogrammet skal flyktninger og familiegjenforente lære norsk språk 

minst på nivå A1, som kreves for varig oppholdstillatelse. 

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

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

 Flyktninger og familiegjenforente 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): "For introduksjons-

programmet [i Norge] 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". 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." Landets måloppnåelse var 61 % i 

2016, ifølge SSBs statistikk Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere (2017).  

5.2 Datagrunnlag 

5.2.1 Lære norsk språk 

Nasjonale prøver i norsk ga følgende resultater i landet og ved Follo Kvalifiseringssenter IKS: 

 

 
Kilde: Follo Kvalifiseringssenter IKS. Introdeltakere og andre deltakere i norskkurs. Prøveresultat gis som nivå-

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

samtaler i dagliglivet. B2: selvstendig bruker, komplekse fremstillinger. B1 og B2 er høyt nivå. 

 

Tabellen viser at Follo Kvalifiseringssenter i 2017 oppnådde å få flere deltakere på høyt nivå i 

norsk (B1/B2) enn landets opplæringsentre: 

 Muntlig norskprøve: Landets opplæringssentre oppnådde 41 % av deltakerne på B1/B2. 

Follo Kvalifiseringssenter oppnådde 47 % B1/B2. 

 Skriftlig norskprøve: Landets opplæringssentre oppnådde 33 % av deltakerne på B1/B2. 

2017

Sted Antall Ikke vurdert Under A1 A1 A2 B1 B2

Hele landet Muntlig 23 849 0 1 % 13 % 45 % 31 % 10 %

Skriftlig framstilling 20 705 4 % 1 % 16 % 45 % 30 % 3 %

FK Muntlig 89 0 0 9 % 44 % 37 % 10 %

Skriftlig framstilling 86 0 1 % 16 % 47 % 36 % 0

Prosentandel resultater

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

integreringsarbeidet? 
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Follo Kvalifiseringssenter oppnådde 36 % B1/B2. 

 

"En stor del av deltakerne ved FK er spor 1/analfabeter", ifølge Årsrapport 2017 (s. 9). Follo 

Kvalifiseringssenter oppnår likevel relativt høye resultater i norskopplæringen.   

 

–Follo Kvalifiseringssenter IKS fungerer bra på det faglige og oppnår gode resultater i norsk-

opplæringen, bemerker virksomhetsleder for NAV Ski.  

5.2.2 Utdanning og integrering i arbeidsliv 

Ski kommunes Årsberetning 2017 nevner (s. 36) kommunens mangfoldserklæring: "Ski 

kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater 

oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etisk bakgrunn. 

[…] I 2013 inngikk Ski kommune en avtale med IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektora-

tet), som slår fast at minst én person med innvandrerbakgrunn skal innkalles til intervju, 

dersom vedkommende er kvalifisert til stillingen." Dette følges opp i Budsjett og handlings-

plan 2018–2021 under overskriften "Mangfold, likestilling og etikk" (s. 31): "Kommunen vil 

arbeide for å rekruttere flere ansatte med innvandrerbakgrunn til administrative stillinger, 

samt lederstillinger."  

 

Virksomhetsplan og HMS plan for NAV Ski 2018 har (s. 6) en liste med åtte styringsindika-

torer, men ingen berører flyktninger spesielt. "Ski kommune har ingen vedtatte målformule-

ringer for flyktningarbeidet", opplyser avdelingsleder for Bosetting og kvalifisering (e-post 

7.12.2017).  

 

Ski kommunene legger likevel det nasjonale 70 prosentmålet etter tre–fire års botid til grunn: 

 

INTRODUKSJONSPROGRAM I SKI – 

MÅLOPPNÅELSE 

2016 

Resultat 
2017 

Resultat 
2018 

Mål 

Andel voksne flyktninger/familiegjenforente i ordinær jobb eller 

utdanning ett år etter fullført introduksjonsprogram:  
 

69 % 

 

78 % 

 

70 % 
Kilde: NAV Ski. 

 

Virksomhetsleder for NAV Ski kommenterer: –Ski kommune har meget gode resultater når 

det gjelder introprogram, grunnskole, videregående skole og arbeidsdeltakelse. Det gode 

resultatet henger sammen med at NAV Ski følger opp flyktninger/familiegjenforente i fem år 

fra bosetting og at avdeling Bosetting og kvalifisering har til rådighet alle virkemidler i NAVs 

tiltaksportefølje, som tiltakspenger, lønnstilskudd og mentormidler. Flyktningkonsulentene 

trenger ikke spørre noen om bruk av tiltak, bortsett fra å drøfte det innad i avdelingen ved 

behov. NAV Ski erfarer imidlertid en tendens til at flyktningers sysselsetting daler etter rundt 

syv års botid.  

 

–Ski kommune har gode resultater ett år etter gjennomført introprogram. Voksenopplæringen 

er en del av suksessen, kommenterer rektor for Ski voksenopplæring.  

 

–Et meget bra resultat, sier også daglig leder for Follo Kvalifiseringssenter IKS, som erfarer 

at arbeidsgivere har et stadig høyere krav til norsknivå hos innvandrere for å komme i praksis 

og jobb. Flere og flere arbeidsgivere krever nå norskprøve med resultat B1 (høyt nivå). 

 

Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at "selveierdemokratiet" er viktig for innbyggernes 
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ansvarsfølelse og tilfredshet. Å eie sin bolig bidrar også til integrering, påpeker avdelingsleder 

for Boligkontoret: –Å forespeile flyktninger å kunne kjøpe bolig, motiverer dem til å skaffe 

seg jobb, da inntekt er en forutsetning for å få startlån fra kommunen og banklån. Stabile 

boforhold er grunnlaget for at flyktninger i alle aldre får venner og bekjente i lokalsamfunnet.   

5.2.3 Sosial integrering 

NAV Skis erfaringer 

NAV Skis fagkoordinator har inntrykk av at mange flyktninger er ensomme og isolerte. –I 

den grad de er sosiale, så er det med sin nasjonale/religiøse gruppe. Gode venner er ofte 

landsmenn. De fleste innvandrere savner noen å snakke norsk med i fritiden.  

 

–Mange eritreere liker å spille fotball. Avdeling Bosetting og kvalifisering har prøvd å få dem 

inn i fotballag, men de faller fra. De har vansker med å forstå kommunikasjon om når og hvor 

neste trening er o.l., sier fagkoordinator. –Og mange nordmenn føler det vanskelig å ta 

kontakt med innvandrere og vite hva de skal si. Norske deltakere på integreringsarenaer 

trenger ofte opplæring; hva snakker man f.eks. om i en somalisk kvinnegruppe?  

 

–Noen flyktninger synes alt er topp, andre synes alt er feil, men flertallet er stort sett blide, 

fornøyde og engasjerte, sier fagkoordinator. –Landbakgrunn har mye å si for forventninger. 

Syrere har opplevd et relativt velfungerende samfunn; de er ofte mer kritiske enn eritreere.  

 

Haugjordet ungdomsskoles erfaringer 

–I språkopplæringen mener jeg at vi når målet for hva man kan forvente i løpet av tre–fire år, 

men den sosiale integreringen er ikke god nok. Innføringsklassen blir fort en satellitt, spesielt 

hvis elevene er usikre og helst ønsker å være i innføringsklassen fremfor i ordinære grupper. 

Elevene hospiterer i ordinære klasser, men det blir mye adskillelse, sier undervisningsinspek-

tøren.   

 

–Når innføringselever går i kantina, blir de ikke utestengt. Vi ser ikke motvilje fra norske 

elever, men som ungdom flest er de opptatt av seg selv. Også norske elever som kommer 

flyttende, må jobbe for å komme inn en sosial gruppe. Minoritetsungdom som deltar i fritids-

aktiviteter, som fotball og håndball, har sosialt sett et stort fortrinn. Eksempelvis har vi to 

gutter som bor i bofellesskap, som deltar i fotballtrening. Norske elever som bor i nærheten, 

tar følge med dem til treninga.  

 

–Et rent innføringstilbud, som ved Haugjordet ungdomsskole, gir høyere læringsutbytte, men 

svakere inkludering med norske elever, sier undervisningsinspektør. Haugjordet ungdoms-

skole vurderer å justere innføringsopplegget i retning av mer læring sammen med norske 

elever, f.eks. halvparten av ukens timer i innføringsgruppe og halvparten i base. 

 

Haugjordet ungdomsskole hadde våren 2017 en gjengkonflikt som involverte noen norske 

elever og noen elever med utenlandsk opprinnelse, men ikke elever i innføringsklassen. 

Skolen jobber systematisk og bevisst med å avverge konflikter og har generelt lite mobbing. 

Noen gutter fra andre land kan ha et mer utagerende reaksjonsmønster enn normalt, men dette 

kan skyldes andre forhold enn skole og nettverk. Flere innføringselever har en psykisk ballast 

som bør bearbeides. Minoritetsspråklige elever er i hovedsak ikke del av noe negativt på 

fritiden, sier undervisningsinspektøren.  
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Familiens hus erfaringer 

Virksomhet Familiens hus tegner et mindre positivt bilde: –Enslige mindreårige flyktninger 

som kommunen bosetter nå, er merkbart mer traumatiserte enn de som kom for fem år siden. 

Og usikker oppholdstillatelse kan redusere motivasjonen for å lære norsk. Gjør Ski kommune 

nok i integreringsarbeidet? er et viktig spørsmål, sier virksomhetsleder.  

 

Avdeling Helsestasjon- og skolehelsetjeneste erfarer at en god del innvandrere trenger tolk 

over flere år, f.eks. når barna er på fireårskontroll. –At mødre etter fire år i Norge ikke kan 

kommunisere på landets språk, er tankevekkende. Vi ser at mange kvinner ikke kommer seg 

ut i jobb. Mange voksne flyktninger lever isolert. Integrering av voksne i lokalsamfunnet ser 

for helsesøstre ut til å lykkes dårlig, sier avdelingsleder. –Integrering av barn og unge i 

skolene går derimot bedre. Norske elever legger i liten grad vekt på medelevers fremmede 

navn eller mørke hud.  

 

–Generasjon prestasjon kjenner på mange krav; hvordan er det ikke da for minoritetsungdom! 

påpeker avdelingsleder for Helsestasjon- og skolehelsetjeneste. –De lever ofte en dobbelttil-

værelse på skolen og hjemme – med et annet kultur- og språksamfunn innenfor husets fire 

vegger. Noen innvandrerforeldre utøver sosial kontroll med sine tenåringsbarn. 

 

–Afghanske gutter vil helst være lik norsk ungdom, og de ønsker sterkt å få norske venner, 

påpeker avdelingsleder for Enslige mindreårige. –Men å bli invitert med jevnaldrende norske 

ungdommer hjem eller på kino, skjer dessverre sjelden. Det positive er at enslige mindreårige 

ofte deltar i organisert fritidsaktivitet, som fotball, sammen med norske ungdommer. 

5.3 Vurdering 

Lære norsk språk 

Ved nasjonale prøver i norsk 2017 oppnådde 47 % av Follo Kvalifiseringssenters deltakere 

resultat B1/B2 (høyt nivå) i norsk muntlig, mens 36 % oppnådde B1/B2 i norsk skriftlig. 

Rundt 12 % flere deltakere ved Follo Kvalifiseringssenter oppnådde høyt nivå enn i landets 

opplæringssentre. Dette er viktig, for stadig flere arbeidsgivere krever nå norskprøve med 

resultat på høyt nivå (minst B1). 

 

Utdanning og integrering i arbeidsliv 

Nasjonalt mål for introduksjonsprogrammet er at minst 70 % av deltakerne skal være i utdan-

ning og/eller lønnet arbeid ett år etter avsluttet program. Nasjonal måloppnåelse har ligget på 

litt over 60 % de siste fem årene – med 61 % i 2016. Ski kommunes måloppnåelse var 69 % i 

2016 og 78 % i 2017. Etter tre-fire års botid oppnår Ski kommunes flyktninger/familiegjen-

forente dermed bedre resultater enn landet.  

 

Dette kan tilskrives god opplæring ved Follo Kvalifiseringssenter IKS og Ski voksenopp-

læring, samt at NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifisering følger opp flyktningene i fem år 

og har tilgang til hele NAVs tiltaksportefølje. 

 

Sosial integrering  

Revisors brukerundersøkelse av introdeltakere viser noe lav skår (rundt 3,7 av 6) på spørsmål 

om deltakelse i fritidsaktiviteter, samtaler med nordmenn og følelse av å være inkludert i 

lokalsamfunnet Ski. Også uttalelser fra ansatte i kommunen tyder på at flyktninger har lite 

sosial omgang med etniske nordmenn – i Ski som i resten av landet. De har sosial omgang 

mest med sin nasjonale/religiøse gruppe.  
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Ved Haugjordet ungdomsskole ser lærerne ikke motvilje mot innvandrerungdom fra norske 

elever, men som ungdom flest er de opptatt av seg selv. Minoritetsungdom som deltar i 

organiserte fritidsaktiviteter, som fotball, har et stort sosialt fortrinn.  

 

Målstyring 

Ski kommune praktiserer i liten grad målstyring av flyktningintegrering. Dersom Nordre 

Follo kommune utarbeider en helhetlig integreringsplan, bør mål- og resultatkjeden utvikles 

på dette tjenesteområdet. Målstyringen bør inneholde det nasjonale målet om at minst 70 % av 

introdeltakerne skal være i utdanning og/eller jobb ett år etter fullført introprogram. Dette bør 

også måles etter fem års botid. Andelen som er i tilnærmet heltidsstilling og i hovedsak 

økonomisk selvhjulpne etter ti års botid, bør måles dersom det er mulig.  

 

Andre styringsmål for kommunen på integreringsområdet kan være:  

 Minst 50 % av introdeltakerne bør bestå muntlig norskprøve (nasjonal prøve) med 

resultat på høyt nivå (B1/B2). Minst 40 % bør bestå skriftlig norskprøve med resultat på 

høyt nivå. 

 Flyktninger/familiegjenforente bør oppleve å være integrert i det norske samfunnet. 

 Flyktninger/familiegjenforente bør oppleve å ha sosial omgang med nordmenn i 

lokalsamfunnet gjennom deltakelse i fritidsaktiviteter og vennskapelig samvær.  
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6 HVA MENER FLYKTNINGENE? 

 

 

6.1 Revisjonskriterier 

 Flyktninger/familiegjenforente bør i brukerundersøkelser uttrykke en tilfredshet i øvre 

halvdel av karakterskalaen.   

6.2 Datagrunnlag 

6.2.1 Foreliggende brukerundersøkelser 

NAV Ski 

Ski kommune deltok i KS' effektiviseringsnettverk på området flyktningintegrering, der det 

ble utført en brukerundersøkelse i 2015. Avdeling Bosetting og kvalifisering vurderer å utføre 

en brukerundersøkelse i 2018. –Flyktninger er en vanskelig gruppe å foreta brukerunder-

søkelse i: For det første er det språkproblemer; tolk må kanskje benyttes. For det andre er 

flyktninger ofte høflige og vil gi positive svar, sier virksomhetsleder for NAV Ski.    

 

Familiens hus 

Virksomhet Familiens hus har ikke utført brukerundersøkelse av flyktninger.  

 

Haugjordet ungdomsskole 

Haugjordet ungdomsskole utførte en elevundersøkelse i innføringsklassen første gang i januar 

2018. –Innføringselevene svarte at de er godt fornøyd med lærerne og trives på skolen. Flere 

elever har det bra på skolen, men er ensomme. På spørsmål om hvem eleven liker å være 

sammen med, kom det frem at de som spiller fotball, treffer medelever, også norske, på friti-

den. De som ikke spiller fotball, ser ut til å ha lite samvær med norske på fritiden, opplyser 

undervisningsinspektør. 

 

Elevundersøkelsen ble utført ved hjelp av nettstedet Klassetrivsel.no fra Skolevisjoner AS. 

Alle Ski kommunes grunnskoler har begynt å bruke dette nettbaserte verktøyet til å kartlegge 

elevtrivsel. Utdanningsdirektoratets elevundersøkelser har anonyme svar. Med Klassetriv-

sel.no kan svarene spores tilbake til enkeltelever, slik at de kan gis en oppfølgingssamtale. 

Men bare skolens administrasjon og kontaktlærer kan zoome ned på individ. Planen er å 

utføre halvårlige elevundersøkelser. Kontaktlæreren har for øvrig halvårlige utviklingssamta-

ler med foreldre og elev, samt elevsamtaler etter behov.  

 

Pedagogisk virksomhet 

Ski voksenopplæring utfører hvert år en elevundersøkelse, som skolen utarbeider. –Resulta-

tene i juni 2017 viste at de aller fleste elevene ved voksenopplæringen trives og gleder seg til 

å gå på skolen. 7 % sier de er ensomme på skolen; dette gjelder særlig smale språkgrupper, 

forteller rektor.  

 

Follo Kvalifiseringssenter IKS 

Ved etableringen av Follo Kvalifiseringssenter IKS i 1994 uttalte eierkommunene at driften 

burde evalueres etter noen år. Konsulentfirmaet Varde Hartmark utarbeidet rapporten Evalue-

ring av Follo Kvalifiseringssenter IKS i 2016. En brukerundersøkelse ble utført da. Etter dette 

Problemstilling nr. 4:  Hva mener flyktningene? 
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er ingen brukerundersøkelse utført. Lærerne innhenter muntlige tilbakemeldinger i 

undervisningsgruppene. Follo Kvalifiseringssenter har fire ansatte rådgivere som samtaler 

med og veileder deltakerne enkeltvis. Også studentrådet gir verdifulle tilbakemeldinger.  

6.2.2 Revisors brukerundersøkelse ved Follo Kvalifiseringssenter 

Revisor har utført en brukerunderundersøkelse av introdeltakere som er bosatt i Ski og har 

gått minst ett år ved Follo Kvalifiseringssenter. Brukerundersøkelsen fikk følgende resultat:  

 

 
Kilde: Revisors spørreundersøkelse til deltakere fra Ski som har gått minst ett år i introduksjonsprogram ved 

Follo Kvalifiseringssenter. 24 deltakere (83 %) svarte. Svaralternativer fra 1 ( nei/lite/dårlig) til 6 ( ja/mye/ 

godt), eller vet ikke. Spørsmålene sto på norsk og engelsk. Tolk oversatte dem til arabisk. Anonyme svar. 

 

Resultat på de 15 spørsmålene vises grafisk: 

 

FOLLO KVALIFISERINGSSENTERS INTRODELTAKERE FRA SKI – Resultat

BRUKERUNDERSØKELSE MAI 2018 Snittskår (1–6)

Introduksjonsprogrammet:

1 Er introduksjonsprogrammet tilpasset dine behov? 5,0

2 Gir introduksjonsprogrammet god norskopplæring? 4,9

3 Lærer du om det norske samfunnet? 5,4

4 Språkpraksis i et foretak (bedrift eller kommune) – hvor fornøyd er du med det? 3,2

5 Er du fornøyd med introduksjonsstønaden? 3,8

6 Er du alt i alt fornøyd med introduksjonsprogrammet? 4,6

Livet i Ski og Norge:

7 Er du fornøyd med boligen din? 4,3

8 Deltar du i organiserte fritidsaktiviteter? 3,6

9 Har du ofte samtaler med nordmenn (utenom introprogrammet)? 3,5

10 Føler du deg inkludert i lokalsamfunnet Ski? 3,9

11 Føler du deg som en del av det norske samfunnet? 3,9

12 Er du alt i alt glad for å bo i Norge? 5,4

Fremtiden:

13 Om to år tar du sannsynligvis utdanning? 4,4

14 Om to år har du også en deltidsjobb (minst 20 %)? 4,5

15 Om seks år har du trolig en jobb (minst 60 % stilling)?  5,4

Totalt 4,4
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Kilde: Revisors spørreundersøkelse.  

 

Spørreskjemaet inviterte til kommentarer. Halvparten av respondentene ga kommentarer, 

bl.a.:  

 Noen deltakere synes det er lange skoledager.  

 Noen er utålmodige etter å komme i jobb.  

 Én gir uttrykk for at klassene bør nivåinndeles mer. 

 Én skriver at det er vanskelig å få kontakt med nordmenn.  

 Flere skriver: "Læreren er hyggelig og snill", "alt er bra" og "jeg takker dere for hjelp".  

 

Daglige leder kommenterer: –Resultatet av revisors brukerundersøkelse er interessant. Vi tar 

det med i det videre arbeidet ved Follo Kvalifiseringssenter.   

6.3 Vurdering 

Haugjordet ungdomsskoles elevundersøkelse i januar 2018 viste at innføringselevene er godt 

fornøyd med lærerne og trives på skolen, men mange er ensomme. Flyktninggutter som spiller 

fotball i idrettslag, har sosial omgang med norske jevnaldrende på fritiden. Ski voksenopplæ-

rings brukerundersøkelse i juni 2017 viste at de aller fleste elevene ved voksenopplæringen 

trives og gleder seg til å gå på skolen, men 7 % er ensomme på skolen. Kommuneadministra-

sjonen har ikke utført andre brukerundersøkelser på integreringsområdet de senere år.  

 

Revisor har gjennomført en brukerundersøkelse av introdeltakere ved Follo Kvalifiserings-

senter IKS som er bosatt i Ski og har gått minst ett år i introprogram. Høy svarprosent (83 %) 

tilsier at svarene er representative for kvalifiseringssenterets erfarne introdeltakere. Introdel-

takerne gir en totalkarakter på 4,4 i (skala 1–6) for introprogrammet, livet i Ski og Norge og 

fremtidsutsiktene. Introdeltakernes tilfredshet ligger dermed i øvre halvdel av karakterskalaen. 

Ski kommune kan være fornøyd med dette resultatet, etter revisors vurdering.  

 

Brukerundersøkelsens resultater fordeler seg slik:  

 Meget høy skår – på 5-tallet – ga respondentene på fire spørsmål: (1) introprogram er 

tilpasset deltakerens behov, (3) lærer mye om det norske samfunnet, (12) glade for å bo 
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i Norge og (15) har tro på å få en jobb (minst 60 % stilling) innen seks år.  

 Høy skår – på 4-tallet – ga respondentene på fem spørsmål: (2) introprogram gir god 

norskopplæring, (6) fornøyd med introduksjonsprogrammet alt i alt, (7) fornøyd med 

boligen, (13) har tro på å ta utdanning om to år og (14) har tro på deltidsjobb om to år.  

 Noe lav skår – på 3-tallet – ga respondentene på seks spørsmål: (4) språkpraksis i 

bedrift eller kommune, (5) introduksjonsstønaden, (8) deltakelse i fritidsaktiviteter, (9) 

samtaler med nordmenn, (10) følelse av å være inkludert i lokalsamfunnet Ski og (11) 

følelse av å være en del av det norske samfunnet.  

 

Språkpraksis er et forbedringsområde for Follo Kvalifiseringssenter IKS, som for mange 

andre opplæringssentre i landet. Imidlertid dreier dette seg også om å realitetsorientere intro-

deltakerne: Språkpraksis er ikke yrkesrettet, og av deltakerne forventes en fleksibel innstilling 

til praksisplassen som kan tilbys.  
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7 KOMMUNENS INTERNE SAMORDNING OG SAMSPILL MED 

NAV OG FRIVILLIGHET  

 

 

 

7.1 Revisjonskriterier 

 Kommuneadministrasjonen skal ha en hensiktsmessig organisering og samordning av 

integreringsarbeidet. 

 Kommunen skal ha et godt samspill med lokalsamfunn og frivillighet. 

7.2 Datagrunnlag 

7.2.1 Kommuneadministrasjonens organisering og samordning 

NAV Skis erfaringer 

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.
14

 NAV-loven fastslår at lokale NAV-kontorer har to likeverdige 

eiere – stat og kommune – som skal inngå en partnerskapsavtale lokalt. Arbeids- og velferds-

direktoratet har i samarbeid med IMDi utarbeidet Veileder for samarbeid mellom NAV og de 

kommunale introduksjonsprogrammene (2017). 

 

NAV Ski ble opprettet i 2008. NAV Ski er en virksomhet i Ski kommune med kommunalt 

ansatt virksomhetsleder (37 % av lønnsutgiftene belastes statlig del av regnskapet). NAV Ski 

har 85 årsverk, hvorav 53 kommunalt finansierte og 32 statsfinansierte årsverk. Virksomheten 

sorterer under kommunalområde Velferd. Flyktningtjenesten ble en del av NAV Ski i 2008.  

 

–Jeg ser fordeler og ulemper ved vår organisering, men organisering bringer oss uansett ikke i 

mål. Det er viktig å se tjenestene på tvers og unngå silo-tenking. Flyktninger er innbyggere, 

og alle innbyggere er forskjellige. Kommunen ønsker å bistå innbyggere i livsmestring i den 

situasjonen de står i, forteller kommunalsjef for Velferd.   

 

–At flyktningtjenesten (avdeling Bosetting og kvalifisering) er en del av NAV Ski, er både 

kostnadseffektivt og brukerrettet, mener virksomhetsleder. –NAV har spisskompetanse på 

arbeidsrettet integrering. Våre flyktningkonsulenter har direkte tilgang til de statlige virkemid-

lene i arbeidsmarkedet, noe som gjør integreringsarbeidet enklere.  

 

–Organiseringen er oversiktlig for flyktningene. Avdeling Bosetting og kvalifisering er godt 

integrert i NAV, men arbeider samtidig selvstendig, sier avdelingsleder.  

 

–Voksne flyktninger/familiegjenforente og deres barn sorterer under NAV Ski, mens enslige 

mindreårige hører under Familiens hus. Denne arbeidsdelingen går greit, sier fagkoordinator i 

avdeling Bosetting og kvalifisering.  

                                                 
14

 Navnet var opprinnelig Ny arbeids- og velferdsforvaltning. Forkortelsen NAV benyttes fortsatt.  

Problemstilling nr. 5:  Hvordan er kommunens interne samordning på dette feltet og samspillet 

med NAV, lokalsamfunnet og frivillighet?   
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Virksomhetsplan og HMS plan for NAV Ski 2018 opplyser (s. 3): "Markedsarbeidet og Team 

Follo er nå godt etablert. Målgruppen for Team Follo er ungdom, innvandrere uten for 

EU/EØS og brukere med nedsatt arbeidsevne." Team Follo er et samarbeid med andre NAV-

kontorer i Follo vedrørende arbeidsformidling.  

 

–Det regionale fokuset vil styrkes når Nordre Follo kommune kommer i gang. En tverrfaglig 

integreringsplan bør utarbeides i Nordre Follo kommune, poengterer virksomhetsleder for 

NAV Ski. 

 

–For noen år siden ble NAV Ski oppfattet å ligge utenfor kommuneadministrasjon, sier NAVs 

økonomikonsulent. –I dag vet de fleste at NAV Ski er en virksomhet i kommunen. NAV Ski 

har halvårlige informasjonsmøter der samarbeidende virksomheter deltar.  

  

Fagkoordinator i avdeling Bosetting og kvalifisering sier: –Samarbeidet med barnehager og 

skoler går greit, selv om de av og til kvier seg for å ta tak i flerkulturelle utfordringer. Ski 

voksenopplæring er fleksible; vi er meget fornøyd med samarbeidet.  

  

–Avdeling Bosetting og kvalifisering har tidvis vært frustrert over samarbeidet med Familiens 

hus, sier fagkoordinator. –Vi har opplevd ikke å bli informert om at en flyktning har en 

alvorlig sykdom, noe som har konsekvenser for vedkommendes introduksjonsprogram og 

medfører tidstap.  

 

Virksomhetsleder for NAV Ski sier det slik: –NAV Ski har meget godt samarbeid med 

virksomhetene Kommunale barnehager, Pedagogisk virksomhet og skoler. Men vårt samar-

beid med virksomhet Familiens hus har en vei å gå.  

 

Familiens hus' erfaringer 

Generelt 

–Familiens hus har en god organisering av familierettede tjenester, sier avdelingsleder for 

Helsestasjon- og skolehelsetjeneste. –Avdelingen har et tett samarbeid med Hjelper'n i 

avdeling Forebyggende.  

 

Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har et godt samarbeid med virksomhet Samhandlings-

enheten, der det kommunale fastlegekontoret (2,4 legeårsverk) ble opprettet i 2016. –Fast-

legekontoret har medført et løft i kommunens satsning på migrasjonshelse, men samarbeidet 

med private fastleger kan forbedres, sier avdelingsleder. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten 

vil fra høsten ha samarbeidsmøter hver 6. uke med Samhandlingsenheten, som også omfatter 

familievoldkoordinator, Fysio/ergoterapi og Frisklivsentral. 

 

Avdelingsleder for Helsestasjon- og skolehelsetjeneste medgir at samarbeidet med avdeling 

Bosetting og kvalifisering har vært mangelfullt. –NAV Ski har flere ganger forsøkt å bedre 

samarbeidsrutinene. I mai startet kvartalsvise samarbeidsmøter opp igjen. Ny smittevernhelse-

søster tiltrer i august, noe som vil gjøre avdelingen mer tilgjengelig for andre virksomheter, 

sier avdelingsleder. 

 

Avdelingsleder for Enslige mindreårige gir uttrykk for at Ski kommunes organisering av 

flyktningarbeidet er meget god. –At enslige mindreårige sorterer under virksomhet Familiens 

hus, er en naturlig løsning. Barnevernets ettervern varer som regel til den enslig mindreårige 

blir 22 år. I overgangsfasen samarbeider Familiens hus med NAV Ski, sier avdelingsleder, 
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som tilføyer at avdeling Enslige mindreårige også samarbeider godt med de andre avdelin-

gene i virksomhet Familiens hus og med skolene. 

  

Etableringen av Nordre Follo kommune 1.1.2020 forberedes for enslige mindreårige flykt-

ninger. –Vi har en dialog med Oppegård om å få like regler i bofellesskapene. Driften er 

ganske lik allerede, sier avdelingsleder. 

 

SLT-koordinator 

SLT-koordinator har 50 % stilling vedrørende samordning av lokale kriminalitetsforebyg-

gende tiltak (SLT) og i tillegg 50 % stilling som barne- og ungdomskoordinator. SLT-

koordinatoren jobber forebyggende overfor barn/unge hovedsakelig i alderen 10–18 år.  

 

SLT-koordinatorens arbeidsoppgave er, som tittelen sier, å koordinere: sikre tverrfaglighet i 

det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet – jobbe på systemnivå og få ansatte til å møtes. 

Hun er pådriver for å iverksette forebyggende tiltak. Stillingen sorterer under virksomhet 

Familiens hus, men er plassert i rådhuset, for å ha nærkontakt med kommuneledelsen. Som en 

del av kommunalområde Oppvekst, har hun god tilgang til rektorer og andre som jobber med 

barn og unge. 

 

Ski kommune har en ny giv i forebyggende ungdomsarbeid på systemnivå. –Rådmann, 

kommunalsjefer, virksomhetsledere og avdelingsledere har høy forståelse for ungdoms-

problematikk, sier koordinatoren.  

 

SLT-koordinatorens jobber ikke med spesifikke brukergrupper, som flyktninger; det er det 

andre i kommunen som gjør. Men dersom integreringsutfordringer som man ser f.eks. i Gro-

ruddalen skulle dukke opp, vil SLT-koordinator treffe koordinerende tiltak. Handlingsplan for 

forebygging av radikalisering – tiltaks og ansvarsoversikt ligger også klar i tilfelle det blir 

bruk for den.   

 

NOVA ved OsloMet (tidligere HiOA) utgir ungdata-undersøkelse hvert tredje år. SLT-

koordinatoren ser frem til Ungdata-undersøkelsen i Ski 2018. Hun nevner noen trender i 

ungdomskulturen generelt i Norge:  

 Forekomst av psykiske plager blant ungdommer fortsetter å stige.   

 Som følge av sosiale medier og dataspill sitter ungdommer mer hjemme.  

 Foreldre og venner betyr mest i ungdommers liv; de har størst innflytelse på om perso-

nen tar gode eller dårlige valg. Kommunen har en viktig oppgave i å støtte foreldrene. 

 Dagens ungdomsvold synes råere enn for ti år siden, fordi volden blir filmet og lagt ut 

på nettet. 40 ungdommer som står rundt og heier og filmer en slåsskamp, hisser 

slåsskjempene til hardere kamp enn før. Heldigvis er få ungdommer med på dette. 

 

Eiendoms erfaringer 

Boligkontoret har et godt samspill med NAVs avdeling Bosetting og kvalifisering. –Men av 

og til kunne vi ha kommet tidligere inn med tilbud om startlån til flyktninger. Dersom også 

innleie av boliger lå under Boligkontoret, ville det ha vært lettere å formidle startlån til kjøp 

av bolig når leieforholdet opphører, sier avdelingsleder for Boligkontoret. 

 

Haugjordet ungdomsskoles erfaringer 

Haugjordet ungdomsskole avholder jevnlige nettverksmøter med samarbeidende virksomhe-

ter. –Dialogen er god; vi finner løsninger, sier undervisningsinspektøren. –Pedagogisk 
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virksomhet bistår skolen i det skolefaglige. Noen innføringselever har lærevansker, som 

dysleksi. Men å få innpass hos PPT kan ta tid; ofte avventer de situasjonen fordi det er 

vanskelig å kartlegge hva som er språkvansker og hva som er lærevansker.   

 

Psykisk helse et økende problem for ungdommer generelt, og mange innføringselever har mye 

psykisk ballast. –Vi kan merke at noen temaer, f.eks. familie, er vanskelig å snakke om i 

innføringsklassen, opplyser undervisningsinspektør. Når skolen oppdager elever som har 

utfordringer, samarbeides det tett med virksomhet Familiens hus: –Helsesøster, som har 100 

% stilling ved skolen, greier å skape relasjon til elevene. Oppsøkende tjeneste (tidligere 

utekontakten) kommer til skolen et par dager i uken; de tar ungdommer med på kino o.l. på 

kveldstid og har tilbud i ferier.   

 

Pedagogisk virksomhets erfaringer 

Voksenopplæring skjer etter en bestiller/utfører-modell: NAV Skis avdeling Bosetting og 

kvalifisering bestiller/kjøper plasser; Pedagogisk virksomhets avdeling Ski voksenopplæring 

utfører. –Vi har et meget godt samarbeid med NAV Ski, sier Voksenopplæringens rektor, men 

hun er bekymret for én ting: –Alle som trenger grunnskole, har rett til det, men får de det?  

 

Også norsk og samfunnskunnskap for innvandrere er en form for voksenopplæring. –Det er 

mange måter å organisere voksenopplæring på, men de færreste kommuner har to voksen-

opplæringssentre. De samkjører det under én skoleparaply, slik som Oppegård Kvalifiserings-

senter, opplyser rektor. Hun ser for seg ett læringssenter i Nordre Follo kommune etter modell 

av Lillehammer kommune.  

 

Follo Kvalifiseringssenters erfaringer 

–Bosetting og kvalifisering er organisert som en del av NAV Ski, mens noen andre kommuner 

har lagt det utenfor NAV. Begge deler kan fungere; organiseringen er ikke avgjørende for 

resultatene, kommenterer daglig leder for Follo Kvalifiseringssenter (FK).  

 

Årsrapport 2017 opplyser (s. 4): "Et tett samarbeid mellom våre eierkommuner/NAV og FK 

er en forutsetning for å lykkes i vår felles målsetting om arbeid og utdanning for flyktninger 

og innvandrere. Flyktningkonsulentene i kommunene og rådgiverne ved FK har jevnlig 

kontakt om den enkelte deltaker." Faste samarbeidsmøter holdes med eierkommunene. –Vi 

har daglig samarbeid med NAV Ski, og det fungerer godt, poengterer daglig leder.  

7.2.2 Samspill med lokalsamfunn og frivillighet 

SLT-koordinator 

SLT-koordinator er Ski kommunes "forbindelsesoffiser" overfor Øst politidistrikt/Follo, der 

hun har faste møter med forebyggende seksjon annenhver uke, i tillegg til andre tverrfaglige 

møtepunkt. Med sitt overblikk kan koordinatoren vise politiet vei i kommuneadministrasjonen 

og vice versa.  

 

En koordineringsgruppe som består av leder av politiets forebyggende seksjon, SLT-koordi-

nator, virksomhetsleder for Familiens hus, leder for fritidsklubb, rektorer og PPT-leder, møtes 

hver 6. uke. Her drøftes ulike måter å arbeide forebyggende på, og gruppen tar initiativ til 

forebyggende tiltak. 

 

SLT ungdomsteam startet opp i juni 2018. Dette er en tverrfaglig gruppe på åtte personer som 

representerer politiet, ungdomsskoler, oppsøkende tjeneste, barnevernets ungdomsteam, 
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helsesøstre og ungdomsklubber. Ungdomsteamet møtes kvartalsvis og snakke om trender i 

Skis ungdomsmiljø. Informasjonen vil løftes opp til koordineringsgruppen og politirådet. 

 

SLT-koordinatoren samarbeider med frivilligheten, især natteravner og idrettslag, samt 

næringslivet. SLT-koordinator deltar blant annet i fellesmøter med politi, natteravner og en 

fastfoodkjede for å holde Ski sentrum trygt. 

 

I samråd med politiet har Ski kommune fastsatt tre satsningsområder for SLT-arbeidet i 2018–

2019:  

1. Økt kunnskap og informasjon om sosiale medier og konsekvenser. 

2. Forebygging av rus- og narkotikamisbruk. 

3. Forebygging av vold og trusler. 

 

En arbeidsgruppe for sosiale medier utarbeider en plan om sosiale medier som skal sendes til 

skoler og barnehager, slik at riktig informasjon om nettvett spres til barn, unge og foreldre. 

Det legges opp til foreldremøter med sosiale medier som tema, der kommunen veileder 

familier i hvordan de bør møte denne relativt nye utfordringen.  

 

Satsningsområde nr. 2 har fokus på alkohol (utsatt alkoholdebut) og hasj. Når det gjelder 

forebygging av vold og trusler, ønsker SLT-koordinatoren å starte et samarbeid med kommu-

nens familievoldkoordinator (Samhandlingsenheten). 

 

SLT-koordinatoren tiltrådte i stillingen 1.4.2017, da det var en del uroligheter i ungdomsmil-

jøet i Ski. Kommunen tok tak i problemet; man jobbet med enkeltpersoner og miljøer. Natte-

ravner ble gjenopprettet på Langhus. Fortsatt finner man problematikk knyttet til narkotika og 

annen kriminalitet, men problemene er dempet sammenlignet med fjor vår. –Desto viktigere 

er det å videreføre det forebyggende ungdomsarbeidet, poengterer SLT-koordinator.   

 

Frivilligsentral og Røde kors 

Frivilligsentralen i Ski, som holder til i Waldemarhøy bygde- og kultursenter, har en rekke 

aktivitetstilbud: barselgrupper, kulturkafé, datakafé (om bl.a. velferdsteknologi for seniorer) 

og diverse kurs (søm, akrylmaling, foto, spansk m.m.). Frivilligsentralen har høy aktivitet på 

dagtid og er åpen for alle nasjonaliteter. Viktige brukergrupper er småbarnsforeldre, innvand-

rere og seniorer.  

 

–På kulturkafé kommer mange innvandrere, som også kan gå på språkkafé på Ski bibliotek i 

regí av virksomhet Kultur og fritid, sier daglig leder.  

  

Frivilligsentralen i Ski mottar et driftstilskudd (inkludert statlige midler) på 1,14 mill. kr i 

2018 fra Ski kommune. Frivilligsentralen har ca. 100 faste frivillige pluss 75 elever som 

deltar i spesielle oppdrag (datakafé og opplegg for hjemmeboende eldre). –Frivilligsentralen 

ønsker også å få med flyktninger som frivillige, men de må kunne en del norsk språk.  

 

Ski Røde Kors tilbyr flyktningguide, vennskapsfamilie, leksehjelp (to ettermiddager i uken), 

aktivitetsgruppe, kino/teater-besøk, innebandy, svømmekurs og turer. Bli kjent-kvelder er "en 

fast møteplass for flyktninger bosatt i Ski, frivillige i Røde Kors og andre", ifølge Østlandets 

Blad (4.4.2018).    

 

–Røde Kors' aktivitetsgruppe leide hytte på Sjursjøen i vinterferien, der 30 flyktninger fordelt 
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på to puljer deltok, opplyser avdelingsleder for Bosetting og kvalifisering. –Vi har et veldig 

godt samarbeid med Røde Kors og resten av frivilligheten. 

 

–Frivilligheten har viktige tilbud til enslige mindreårige, sier avdelingsleder for Enslige 

mindreårige. –Langhus fotballag og deres fotballtrener har et godt hjerte for guttene våre. 

Lions betalte for svømmekurs i mars 2018.   

 

Haugjordet ungdomsskole involverer seg ikke direkte i elevenes fritid, men bistår med 

kontaktinformasjon til lag og foreninger, f.eks. fotball- og håndballag, slik at foreldre kan 

følge opp sine barns fritid. 

 

–Både Ski Røde Kors og Frivilligsentralen i Ski gjør en strålende innsats for integrering, 

uttaler rektor for Ski voksenopplæring.  

7.3 Vurdering 

Kommuneadministrasjonens organisering og samordning 

Norske kommuner har valgt ulike organiseringer av flyktningarbeidet. Fafo's rapport Intro-

duksjonsprogram og norskopplæring opplyser (s. 72): "Vi finner at rett over 40 prosent har 

organisert introduksjonsarbeidet i kommunen med leder i NAV", mens "45 prosent av 

kommunene [har] forankret ledelsen av introduksjonsarbeidet […] utenfor NAV."  

  

Noen kommuner har samlet mange flyktningrettede tjenester i én virksomhet. Ski kommune 

har valgt å benytte eksisterende virksomheter til å betjene også denne brukergruppen. Utfra 

målet om å integrere flyktningene i det norske samfunnet, er det i grunnen logisk også å 

integrere tjenestene til dem i kommuneadministrasjonens virksomheter. Dette skjer uansett 

når flyktningene har bodd fem år i kommunen og har blitt til "vanlige innbyggere".  

 

Flyktningtjenester til voksne flyktninger er lagt til virksomhet NAV Skis avdeling Bosetting 

og kvalifisering. Dette gir flyktningkonsulentene direkte tilgang til hele NAVs arbeidsrettede 

tiltaksportefølje, noe som utvilsomt er en fordel i integreringsarbeidet. Man unngår unødig 

koordinering og en situasjon der offentlige kontorer strides om klienter. Ski kommunes 

organisering virker hensiktsmessig.  

 

Få tjenesteområder i kommunen er så tverrfaglige som integrering av flyktninger og familie-

gjenforente, jevnfør hele fem organisasjonskart gjengitt innledningsvis i denne forvaltnings-

revisjonsrapport. 

 

NAV Ski har godt samarbeid med virksomhetene Eiendom, Kommunale barnehager, Pedago-

gisk virksomhet og skoler. Mellom virksomhetene NAV Ski og Familiens hus har det vært 

samarbeidsutfordringer, knyttet dels til faglig uenighet om kulturforståelse i barnevern og dels 

til kapasitetsproblemer i avdeling Helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Ny smittevernhelse-

søster tiltrer i august 2018, noe som vil forbedre kommunikasjonen. 

 

Sammenslutningen til Nordre Follo kommune 1.1.2020 åpner for etablering av et stort 

voksenopplæringssenter som dekker både grunnskole for voksne og kvalifisering av flykt-

ninger/familiegjenforente i norsk/samfunnskunnskap. Ski voksenopplæring og Skis del av 

Follo Kvalifiseringssenter IKS kan inngå i dette. (Voksenopplæringssenteret kan eventuelt 

organiseres som et IKS der også andre kommuner deltar.) Dette vil gi pedagogiske og 

økonomiske stordriftsfordeler, samt forenkle en sektor (flyktningintegrering) som preges av 
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høy kompleksitet. Økt bruk av grunnskole for voksne bør vurderes. 

 

Ski kommune satser på forebyggende ungdomsarbeid på systemnivå gjennom SLT-modellen 

(samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak). SLT-koordinator knytter sammen 

administrativ ledelse på alle nivåer i kommunen. 

 

Samspill med lokalsamfunn og frivillighet 

SLT-koordinator har et nært samarbeid med politi, næringsliv og natteravner m.fl. I det fore-

byggende ungdomsarbeidet satses det for tiden på nettvett, forebygging av rusmisbruk og av 

vold/trusler.  

 

Kommunalt ansatte gir uttrykk for at frivilligheten gjør en stor innsats i integreringsarbeidet i 

Ski. Frivilligsentralen i Ski har barselgrupper, kulturkafé, diverse kurs og billedterapi for alle 

nasjonaliteter. Ski Røde Kors tilbyr flyktningguide, vennskapsfamilie, leksehjelp, aktivitets-

gruppe, kino/teater-besøk, innebandy, svømmekurs og turer. Under flyktningtoppen i 2015–16 

meldte mange innbyggere seg til frivillig innsats, men i dag mangler det frivillige, bl.a. til 

flyktningguide.  
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8 DRIVES INTEGRERINGSARBEIDET KOSTNADSEFFEKTIVT, OG 

HAR KOMMUNEN SENDT INN KRAV?   

 

 

 

8.1 Revisjonskriterier 

 Ski kommunes integreringsarbeid skal drives kostnadseffektivt med basis i bosettings-

tall og statstilskudd. 

 Ski kommune skal sende inn krav på alle relevante statstilskudd. 

8.2 Datagrunnlag 

8.2.1 Kostnadseffektiv drift av integreringsarbeidet 

Kommunesammenlikning 

Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk har lite statistikk om flyktninger. "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. Kommune-

sammenlikning på integreringsfeltet er vanskelig.  

 

Rapport fra Beregningsutvalget august 2017 viser (s. 26) en figur over totale utgifter per 

person i målgruppen (flyktninger og deres familiegjenforente) i sum over fem år. Gjennom-

snitt for de 22 utvalgskommunene var 797 800 kr. Ski kommunes utgifter var 922 000 kr (+16 

%). En tabell fordeler utgiftene på tre kostnadsarter: 

 

TOTALE UTGIFTER PER 

PERSON I MÅLGRUPPEN 

OVER FEM ÅR 

Sosialhjelp Introduk-

sjonsstønad 

Integrerings-

tiltak og 

administrasjon 

Totalt 

0213 Ski 209 103 101 116 

22 utvalgskommuner  100 100 100 100 
Kilde: Rapport fra Beregningsutvalget august 2017 (s. 27). Indeks 100 er lik gjennomsnittet for de 22 kommu-

nene, som for det meste er bykommuner, bl.a. Oslo, Bergen og Trondheim. Målgruppen er flyktninger og deres 

familiegjenforente. Data fra 2016. NAV Ski påpeker at kommunene kan ha ulik praksis for føring av økonomisk 

sosialhjelp. Etableringsstøtte til nyankomne flyktninger kan f.eks. gis som sosialhjelp eller særskilt. 

 

Tabellen viser at Ski kommunes totale merutgift (16 %) i all hovedsak skyldes sosialhjelp: 

Utgifter til økonomisk sosialhjelp per flyktning/familiegjenforent er mer enn dobbelt så høye i 

Ski som i utvalgskommunene gjennomsnittlig.  

 

Økonomisk sosialhjelp 

NAV Ski utbetaler introduksjonsstønad til introdeltakerne i de rundt to årene introprogrammet 

varer. Samlet utbetaling til introduksjonsstønad i Ski økte fra 11,9 mill. kr i 2015 til 18,6 mill. 

kr i 2016, ifølge Statistisk sentralbyrås statistikk G2 Introduksjonsordningen – nøkkeltall. 

Gjennomsnittlig utbetaling av introduksjonsstønad var 13 136 kr per stønadsmåned i 2016.  

 

I tillegg mottar de fleste introdeltakerne i Ski bostøtte, som beregnes utfra boutgift. En 

Problemstilling nr. 6:  a) Drives integreringsarbeidet kostnadseffektivt sammenlignet med 

andre kommuner, og b) har kommunen sendt inn alle berettigede krav knyttet til flyktninger?  
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aleneboende flyktning som har en husleie over 5 400 kr per måned, kan motta 1 400 kr per 

måned i bostøtte. Bostøtte saksbehandles av Ski kommune (Boligkontoret); Husbanken vedtar 

og utbetaler bostøtten. 

 

I tillegg til introduksjonsstønad og bostøtte mottar de fleste flyktninger økonomisk sosial-

hjelp. NAV Skis sosialhjelpsutbetalinger til flyktninger finansieres av kommunen, som mottar 

statlig integreringstilskudd i fem år fra bosetting av flyktninger. Etter fem år klassifiseres 

flyktninger/familiegjenforente som vanlige innbyggere i NAV Skis fagprogram.  

 

Antall flyktninger/familiegjenforente i Ski som mottar økonomisk sosialhjelp har steget:  

 

 
Kilde: NAV Ski (fagprogrammet Tieto Sosio).  

 

Utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktninger/familiegjenforente har utviklet seg slik: 

 

 
Kilde: NAV Ski (Tieto Sosio). 2018-tall er prognose. 
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Stigende og høye sosialhjelpsutgifter til flyktninger/familiegjenforente har flere årsaker: 

 Hovedårsak til stigningen er at målgruppen har vokst som følge av bosetting av 

flyktninger. 

 NAV Ski har flyktningfamilier der mannen har full jobb, men som likevel ikke er 

økonomisk selvstendig, som følge av lav lønn, stor familie og høye boutgifter.  

 Flyktninger har en høyere andel med nedsatt arbeidsevne enn hele befolkningen, ifølge 

NAVs statistikk. Det er flere med sammensatte og langvarige utfordringer: "Overgang 

til arbeid og utdanning for flyktninger er bra, samtidig som kontoret sitter med ansvar 

for en gruppe flyktninger hvor alle tiltak og virkemidler er forsøkt", ifølge Virksomhets-

plan og HMS plan for NAV Ski 2018 (s. 3).  

 Lengden på stønadsperiode på økonomisk sosialhjelp var gjennomsnittlig 6,1 måneder i 

2016, ifølge Budsjett og handlingsplan 2018–2021 (s. 78). For å nå målet om at "Ski 

kommune skal ha en bærekraftig økonomi", går mål- og resultatkjeden inn for at 

stønadsperioden reduseres til 6,0 måneder i 2018 og videre til 5,6 måneder i 2021.  

 

Kommunalsjef for Velferd påpeker at Ski kommunestyre har ønsket å styrke lavinntektsfami-

liers økonomi:  

 Kommunestyret vedtok 9.12.2015 at barnetrygd skal tas ut av beregningsgrunnlaget for 

økonomisk sosialhjelp. Dette medfører en styrking av barnefamiliers økonomi – og økt 

utgift for kommunen – på til sammen ca. 2 mill. kr per år.  

 Kommunestyret behandlet 21.3.2018 en sak om kommunal stønad til store barnefami-

lier med følgende vedtak: "Formålet med sosialhjelp er at hjelpen skal vurderes indivi-

duelt i hvert enkelt tilfelle og sosialhjelpsnormen er kun veiledende, ikke førende. 

Aktivitetsplikten skal være førende for stønaden. For barnefamilier med flere enn tre 

barn skal barnetillegget vurderes særskilt opp mot behov og barnas aktiviteter."  

 

Virksomhetsleder for NAV Ski opplyser at sosialtjenesteloven pålegger kommunene ikke å 

yte økonomisk sosialhjelp som overgår hva mottakeren kan tjene i lønnet arbeid. –Flere 

kommuner, bl.a. Oppegård, har satt et tak på tre barnetillegg; også de med fire eller flere barn 

får barnetillegg for tre barn. Ski kommune har ikke vedtatt dette som retningslinje, men i vår 

skjønnsutøvelse tenker NAV Ski i denne retning, sier virksomhetslederen. Han tilføyer at 

uttrykket "barnefattigdom" er passé; man snakker nå om lavinntektsfamilier.   

    

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 annen generasjons innvandrere. 

 

Virksomheters økonomi 

NAV Ski 

Avdeling Bosetting og kvalifisering sin driftsøkonomi har utviklet seg slik: 
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Kilde: NAV Ski. Avdeling Bosetting og kvalifisering het Flyktningtjenesten til april 2018.  

Negative beløp: inntekt/overskudd. Netto driftsutgifter går til å dekke noen flyktningrelaterte utgifter utenfor 

avdeling Bosetting og kvalifisering.  

 

Avdeling Bosetting og kvalifisering hadde brutto driftsutgifter på 47,4 mill. kr i 2017, samt 

utgifter til økonomisk sosialhjelp til flyktninger (15,2 mill. kr), tolketjeneste (1,7 mill. kr) og 

kjøp av plasser ved Follo Kvalifiseringssenter IKS (16,2 mill. kr). Avdelingens driftsresultat 

beløp seg til 1,0 mill. kr (driftsunderskudd) i 2017.  

 

Avdelingens driftsutgifter nådde en topp i 2017:  

 

 
Kilde: NAV Ski. 

 

Ski kommune har ikke satt av fondsmidler til flyktningintegrering. Hver virksomhet er ment å 

gå i null. Virksomhetens tjenesteområder som går med underskudd et år, dekkes opp av 

tjenesteområder som går med overskudd.
15

  

 

Familiens hus   

–Kommunen leier tre hybler til enslig mindreårige hos vertsfamilier. Dette er en rimelig 

boform, men det er ikke lett å finne vertsfamilier, sier virksomhetsleder for Familiens hus. 

  

                                                 
15

 For NAV Ski gjelder dette den kommunale delen av regnskapet, som føres adskilt fra statlig del. Fellesutgifter 

fordeles med 62,8 % på kommunal del og 37,2 % på statlig del. 

NAV SKIS AVDELING BOSETTING

OG KVALIFISERING 2015 2016 2017 2018 2019

Driftsøkonomi            Kr Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett Økonomiplan

Driftsutgifter (brutto):         29 491 993 42 257 990        47 375 732        40 527 443        33 761 443        

Driftsinntekter:        -62 708 122 -74 687 898       -79 527 805       -65 480 000       -52 071 000       

Netto driftsutgifter:        -33 216 129 -32 429 908       -32 152 073       -24 952 557              -18 309 557 

Økonom.sosialhjelp flyktninger:         10 735 044 13 241 103        15 232 676        14 483 000        12 340 000 

Tolk:           1 377 454 1 568 790          1 743 897          1 465 001          1 465 001 

Follo Kvalifiseringssenter IKS:           8 327 022 11 356 361        16 194 205        16 886 000        15 000 000 

Driftsresultat:        -12 776 609          -6 263 654           1 018 705           7 881 444         10 495 444 
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Avdelingsleder for Enslige mindreårige opplyser at hvilende nattevakt er mest vanlig i 

kommunale bofellesskap. –En våken nattevakt koster det dobbelte av en hvilende nattevakt, 

men er verdt det. Guttene kan være urolige om natten. Våken nattevakt er trygt både for 

beboerne og personalet.  

 

Haugjordet ungdomsskole 

–Ungdomsskolen mottar budsjettmidler til en lærerstilling ekstra til innføringsklassen, 

opplyser undervisningsinspektør. Han poengterer at forutsigbarhet er viktig i skoledrift, for å 

ha kontroll på driftsutgiftene. Stabil bosetting fra år til år er derfor ønskelig.  

 

Ski voksenopplæring 

–Med 150 elever er Ski voksenopplæring en relativt stor grunnskole for voksne i landet. Vi 

har nå 11 klasser, som hver koster 1,4 mill. kr per skoleår i lærerutgifter. Klassene har rundt 

14 elever. Pedagogisk sett kunne det nok ha vært 18 elever i klassene, men klasserommene er 

for små, forteller rektor ved Ski voksenopplæring.   

 

–Omlag halvparten av Ski voksenopplærings budsjett er inntekt fra kjøpeplasser. Prisen, som 

settes av Ski kommune utfra kostnadene for administrasjon, lærere etc., er nå 105 000 kr per 

plass for et skoleår. Prisene ligger mellom 90 000 kr og 120 000 kr i landet, opplyser rektor. 

 

Follo Kvalifiseringssenter IKS  

Årsrapport 2017 opplyser (s. 7) at Follo Kvalifiseringssenters utgifter (brutto) økte fra 20,6 

mill. kr i 2015 (regnskap) til 32,5 mill. kr i 2017, som følge av økt antall introdeltakere.  

 

Rapport fra Beregningsutvalget august 2017 viser (s. 36) at en undervisningstime med lokaler 

kostet gjennomsnittlig 1 640 kr i de 22 utvalgskommunene, men bare 1 410 kr (86 %) i Ski 

kommune. Daglig leder kommenterer: –Med 210 deltakere har Follo Kvalifiseringssenter en 

god størrelse, som begrenser enhetskostnadene og muliggjør nivådifferensiering, men uten å 

være et stort og upersonlig opplæringssenter.  

 

Driftstilpasning fremover 

Ski kommunes Budsjett og handlingsplan 2018–2021 forventer (s. 77) "en stor nedgang i 

både bosetting og tilskudd for kommunen. Nedgangen i bosetting av flyktninger vil medføre 

redusert behov for tjenester. Kommunen igangsetter derfor arbeidet med å tilpasse driften til 

det nye behovet." Videre står det (s. 81): "Med bakgrunn i at det kommer færre flyktninger til 

Norge vil Ski kommune sannsynligvis ikke bosette mer enn 25 flyktninger per år fra og med 

2018. Lavere bosettingstall gir lavere inntekter, men også reduserte kostnader. Inntektsfallet 

skyldes lavere introduksjonstilskudd, som reduseres med 13 mill. kroner fra 2017 til 2018, 26 

mill. kroner fra 2018 til 2019 og ytterligere reduksjon utover i planperioden. Utgifter til intro-

duksjonsstønad, sosialstønad og bolig reduseres. Driften tilpasses ved en gradvis reduksjon i 

årsverk på flyktningtjenesten. Kostnadene reduseres med 6,5 mill. kroner fra 2017 til 2018, 15 

mill. kroner fra 2018 til 2019 og ytterligere reduksjon utover i planperioden. Inntektsfallet er 

større enn kostnadsreduksjonen og kommer også raskere."  

 

Kommunalsjef for Velferd kommenterer: –Ski kommune må tilpasse driften og justere 

bemanningen i NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifisering og Familiens hus' avdeling 

Enslige mindreårige.  

 

–Avdeling Bosetting og kvalifiserings personell planlegges redusert fra tolv årsverk i 2017 til 
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syv årsverk i 2020, opplyser avdelingsleder.   

 

–Kommunestyret vedtok å bosette 40 enslig mindreårige i 2016, og administrasjonen pro-

sjekterte utvidelse av bofellesskapet på Siggerud. Men så kom signalet fra staten om lavere 

bosetting av enslige mindreårige. I 2018 skal Ski kommune bosette to enslig mindreårige. 

Hvis dette nivået fortsetter i 2019, forsvinner grunnlaget for to bofellesskap. Oppegård har tre 

bofellesskap. Nordre Follo kommune bør vurdere å redusere kapasiteten, sier virksomhets-

leder for Familiens hus. 

 

–Med virksomhet Eiendoms Boligkontor og NAV Skis boligkonsulent har kommunen noe 

dobbeltadministrasjon av boliger. Her er det mulig å effektivisere, påpeker NAV Skis 

virksomhetsleder. 

8.2.2 Tilskudd 

Driftstilskudd 

IMDi lister opp åtte statlige overføringer til integrering i kommunene. Ski kommune mottok 

følgende beløp i 2017:  

 

STATLIGE OVERFØRINGER TIL KOMMUNER – INTEGRERING – SKI   Kr 2017 

Integreringstilskudd: 60 259 550 

Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger: 18 777 166 

Tilskudd til flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker (funk-tilskudd): 2 923 515 

Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger:  
(50 000 kr per flyktning bosatt utover IMDi's anmodning) 

200 000 

Ekstratilskudd for bosetting av flyktninger fra institusjon eller tilrettelagt avdeling: - 

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere: 10 226 363 

Tilskudd til opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere: - 

Tilskudd til kvalifisering for beboere i integreringsmottak: - 

Sum inntekt fra statlige overføringer til integrering: 92 386 594 

Kilde: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi.no/Tilskudd). NAV Ski.  

Integreringstilskudd gis i fem år for flyktninger og tre år for flyktningers familiegjenforente. Integreringstilskud-

det beløper seg til rundt 200 000 kr per år i flyktningens år 1–3 og 80 000 kr i år 4–5.  

Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger ble til og med 2016 betalt med 100 % refusjon av kommunens regn-

skapsførte bo- og omsorgsutgifter. Fra 2017 betales faste satser. IMDi.no opplyser: "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's overføringer til Ski kommune fordeles på virksomheter i henhold til fordelingsnøkler. 

De to største overføringene ble fordelt slik i 2017:  

 Integreringstilskudd (60,3 mill. kr): NAV Ski mottok 58,3 mill. kr. Familiens hus fikk 

1,9 mill. kr.  

 Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger (18,8 mill. kr): NAV Ski mottok 2,1 mill. 

kr. Familiens hus fikk 16,7 mill. kr.  

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) sin barnevernrefusjon gis fra 2017 gjennom 

IMDi's tilskudd til enslige mindreårige. –Endringen fra kostnadsrefusjon til stykkpris er en 
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arbeidsbesparende forenkling. Men at årlig tilskudd synker med 460 000 kr når enslig 

mindreårig fyller 17 år, kan neppe begrunnes, påpeker virksomhetsleder for Familiens hus.  

 

IMDi lister videre opp seks prosjekttilskudd til integrering som kommunene kan søke om: 

 

PROSJEKTTILSKUDD TIL KOMMUNER – INTEGRERING – SKI                 Kr 2017 

Mentor- og traineeordninger for personer med innvanderbakgrunn: - 

Kommunale utviklingsmidler (KUM): Grunnskole i introprogram og arbeidspraksis: 650 000 

Etablereropplæring for innvandrere: - 

Jobbsjansen – kvalifiseringsprosjekter for hjemmeværende innvandrerkvinner: - 

Jobbsjansen – utfasing av ungdomsprosjekter: 190 000 

Jobbsjansen – mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom: - 

Sum inntekt fra prosjekttilskudd til integrering: 840 000 

Kilde: Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi.no/Tilskudd). NAV Ski og Familiens hus.  

 

IMDi har i tillegg gitt Ski voksenopplæring tilskudd på 460 000 kr i 2017 og 250 000 kr i 

2018 for deltakelse i prosjekt "Forberedende voksenopplæring". IMDi har videre gitt Ski 

voksenopplæring et tilskudd på 300 000 kr i 2018 for prosjektet "Fagbrev på jobb" med vekt 

på helsefag og logistikkfag.  

 

IMDIs overføringer/tilskudd til Ski kommunes flyktningarbeid utgjorde til sammen 93,7 mill. 

kr i 2017. Kommunen mottar ikke andre statlige driftstilskudd til flyktningrelaterte tjenester, 

får revisor opplyst. (Økt statlig rammetilskudd som følge av flere innbyggere, medregnes ikke 

her.) Kommunen mottok heller ikke tilskudd til dette fra privat hold (stiftelser o.l.) i 2017.  

 

–Avdeling Bosetting og kvalifisering er meget aktiv med å søke tilskudd. Ski kommune får de 

statstilskuddene vi skal ha, sier virksomhetsleder for NAV Ski, som får støtte av sin økonomi-

konsulent: –Avdeling Bosetting og kvalifisering har en sjekkliste for innsending av tilskudds-

krav. Avdelingsleder har god kontroll på tilskuddsordningene. Vi søker det som er mulig.  

 

Fagkoordinator tilføyer: –Ski kommune har en del flyktninger med nedsatt funksjonsevne. 

Fastlegekontoret er blitt flinkere til å avdekke flyktningers helseutfordringer, slik at NAV Ski 

får sendt søknad om funk-tilskudd i tide.  

 

–Funk-tilskudd, som bl.a. går til flyktninger med psykiske traumer, må søkes innen ett år etter 

at eleven startet, ellers bortfaller muligheten, påpeker Ski voksenopplærings rektor.  –Vi gir 

beskjed til NAV Skis avdeling Bosetting og kvalifisering, som sender søknad til IMDi. Det er 

mye penger å hente her. 

 

Familiens hus' avdeling for Enslige mindreårige har ikke søkt funk-tilskudd for beboere ved 

bofellesskapene. –I et par tilfeller oppdaget vi behovet for sent (etter det første året). Dette har 

lært oss å bli mer på hugget med å søke tilskudd, sier avdelingsleder. 

 

Investeringstilskudd 

Ski kommunestyre har i investeringsbudsjettene de senere år tildelt virksomhet Eiendom 20 

mill. kr årlig til kjøp av boliger. –20 mill. kr til boligkjøp er et passe beløp utfra behov og pris. 

Vi er opptatt av å kjøpe boliger til fornuftig pris og ikke være prisdrivende i Skis eiendoms-
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marked, som Boligkontoret for øvrig kjenner godt, påpeker avdelingsleder.   

 

Seks boliger (leiligheter) ble kjøpt i 2017 – alle med Husbankens tilskudd til kjøp/bygging av 

boliger for vanskeligstilte, bl.a. flyktninger. I fireårsperioden 2014–2017 kjøpte Ski kommune 

18 leiligheter med tilskudd fra Husbanken:   

 

 
Kilde: Virksomhet Eiendom. 

 

Kjøpspris for disse 18 leilighetene var til sammen 58,8 mill. kr. Tilskuddet på til sammen 15,1 

mill. kr utgjorde gjennomsnittlig 25,7 % av kjøpesum. 

 

Husbanken opererte med prosentvise tilskuddssatser til kjøp av utleieboliger til 2017, men har 

fra 2018 gått over til faste tilskuddssatser. For Ski gir Husbanken tilskudd på 10 500 kr per m
2
 

primærareal, maksimalt 840 000 kr per leilighet. Det lønner seg nå å kjøpe boliger i 

lavprisstrøk.  

8.3 Vurdering 

Kostnadseffektiv drift 

Statistisk sentralbyrå har ikke statistikk om flyktninger/familiegjenforente i Kostra, fordi 

kommunesammenlikning på integreringsfeltet er vanskelig.  

 

Rapport fra Beregningsutvalget august 2017 viser at totale utgifter per flyktning/familiegjen-

forent i sum over fem år beløper seg til 797 800 kr i 22 utvalgskommuner. Ski kommunes 

utgifter ligger på 922 000 kr (+16 %). Rapporten viser at Ski kommunes merutgift i all hoved-

sak skyldes sosialhjelp: Utgifter til økonomisk sosialhjelp per flyktning/familiegjenforent er 

mer enn dobbelt så høye i Ski som i utvalgskommunene. Dette indikerer at kommunens flykt-

ningarbeid ikke drives helt kostnadseffektivt; høy tjenestekvalitet er imidlertid en riktigere 

betegnelse.   

 

NAV Skis tall viser at sosialhjelpsutgiftene til flyktninger/familiegjenforente er mer enn 

tredoblet – fra 4,7 mill. kr i 2014 til ca. 15,3 mill. kr i 2018. Dette skyldes først og fremst høy 

bosetting av flyktninger i perioden og stigende boutgifter, men også en høy andel flyktninger 

med nedsatt arbeidsevne, samt noe høy og langvarig stønad.  
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Å få ned sosialhjelpsutbetalingene til flyktninger er en krevende utfordring for NAV Ski. 

Løsningen ligger i å begrense økonomisk sosialhjelp slik at den ikke overgår hva mottakeren 

kan tjene i lønnet arbeid, samt å vri stønadene fra økonomisk sosialhjelp til tiltakspenger. 

  

Rapport fra Beregningsutvalget august 2017 viser at Follo Kvalifiseringssenter IKS leverer 

undervisningstimer som koster bare 86 % av gjennomsnittet for de 22 utvalgskommunene. 

 

Avdeling Bosetting og kvalifisering gikk med et driftsunderskudd på 1,0 mill. kr i 2017, som 

forventes å stige til 10,5 mill. kr i 2019. Dette bør imidlertid sees opp mot høye driftsover-

skudd i 2015 og 2016, som mange kommuner ville ha avsatt på disposisjonsfond. I sum over 

2015–2019 ligger avdelingen an til et lite driftsunderskudd på 355 000 kr, det vil si at flykt-

ningtjenester til voksne flyktninger går om lag i null sett over femårsperioden.  

 

Lavere bosettingstall medfører etter hvert synkende inntekter fra statstilskudd. Budsjett og 

handlingsplan 2018–2021 legger derfor opp til at avdeling Bosetting og kvalifiserings drifts-

utgifter reduseres med hele 13,6 mill. kr (-28,7 %) fra 2017 til 2019. Redusert bosetting gir 

etter hvert redusert målgruppe og dermed reduserte utgifter. Avdelingens personell planlegges 

redusert fra tolv årsverk i 2017 til syv årsverk i 2020.  

  

Med bosetting av et par enslig mindreårige i året forsvinner grunnlaget for to bofellesskap. 

Nesodden kommune, som har hatt to bofellesskap, legger ned ett i august 2018. Overkapasi-

teten er ikke like tydelig i Ski kommunes bofellesskap. Nordre Follo bør vurdere om 

kommunen trenger fem bofellesskap.  

 

Tilskudd 

Statlige overføringer/tilskudd til drift av Ski kommunes flyktningarbeid utgjorde til sammen 

93,7 mill. kr i 2017, som i sin helhet kom fra IMDi. Størst var integreringstilskudd (60,3 mill. 

kr), tilskudd til enslige mindreårige flyktninger (18,8 mill. kr), tilskudd til opplæring i norsk 

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (10,2 mill. kr) og tilskudd til flyktninger med 

nedsatt funksjonsevne/atferdsvansker (2,9 mill. kr).  

 

Virksomhet NAV Skis avdeling for Bosetting og kvalifisering har rutiner for å hanke inn alle 

aktuelle tilskudd. Virksomhet Familiens hus' avdeling for Enslige mindreårige har ved et par 

tilfeller gått glipp av tilskudd til flyktninger med nedsatt funksjonsevne/atferdsvansker i 

bofellesskapene, noe avdelingen har trukket lærdom av. 

 

Virksomhet Eiendom utnytter Husbankens tilskuddsordninger aktivt. Boligkontoret kjøpte i 

2014–2017 18 leilighetene for vanskeligstilte innbyggere med tilskudd fra Husbanken på til 

sammen 15,1 mill. kr (25,7 %).  

 

Staten bruker store beløp på flyktningintegrering i kommunene. Å lykkes med integrerings-

arbeidet er derfor en høyt prioritert oppgave for kommunene. Ski kommunes store innsats på 

tjenesteområdet reflekterer dette. 
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN 
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