
 

 
Eksempelskjema 
IMDis kommuneundersøkelse 2017  
 

I dette eksempelskjemaet ser du alle spørsmål som stilles ved datainnsamlingen. For en del 
kommuner/bydeler i Oslo er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet, ettersom ikke 
alle spørsmål vil gå til alle kommuner/bydeler. Det kan derfor være spørsmål her som din 
kommune/bydel ikke skal svare på.  
 

 

Bosetting av flyktninger 

De siste årene har norske kommuner bosatt et rekordhøyt antall flyktninger. I 2018 er 
bosettingsbehovet lavere enn det har vært de siste årene.  
 
Står kommunen/bydelen overfor utfordringer som følge av de store svingningene i 
bosettingsbehov? 
 

Ja 

Nei 

 
 

Introduksjonsprogram og norskopplæring 

Har kommunen/bydelen et resultatmål for introduksjonsprogrammet, det vil si et mål for 
hvor stor andel av deltakerne som skal ut i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet 
program? 

Ja 

Nei 

Ikke aktuelt – kommunen/bydelen har ikke deltagere i introduksjonsprogram nå. 

 
Skriv inn resultatmålet (i prosent): 

 
 

 
Etterspør kommunal ledelse/bydelens ledelse resultater for deltakerne i 
introduksjonsprogrammet? 

Ja, ved rapportering en gang i året 

Ja, ved løpende rapportering (månedlig, kvartalsvis e.l.) 

Nei 

 



 
Legger kommunen til rette for at det kommunale norskopplæringstilbudet lar seg 
kombinere med grunnskole og/eller videregående opplæring? 
 
Flere svar mulig 

Ja, forankret avtale mellom kommune, voksenopplæringssenter og fylkeskommune 

Ja, felles administrasjon mellom tilbyder av norskopplæring og grunnskole 

Ja, avtale om samkjøring av timeplaner 

Nei 

Annet, noter  

 
 
Har kommunen/bydelen samarbeid med lokalt næringsliv om integrering av innvandrere i 
arbeidslivet?  
 
Flere svar mulig 

Egne samarbeidsavtaler mellom kommunen/ bydelen og lokale arbeidsgivere (f.eks. norskopplæring, arbeidspraksisplasser eller mentorprogrammer) 

Egen stillingsressurs øremerket samarbeid med lokalt næringsliv 

Kommunen/ bydelen benytter NAV sitt nettverk i lokalt næringsliv 

Ingen særskilte tiltak 

Andre tiltak, vennligst presiser:  

 

 

Bruk av tolk 

Bruk av tolk er nødvendig for å sikre forsvarlige offentlige tjenester ved språkbarriere. 
Nasjonalt tolkeregister er et verktøy for å kvalitetssikre tolkens kompetanse.  
 
Har kommunen/bydelen retningslinjer for bruk og bestilling av tolk der Nasjonalt 
tolkeregister inngår? 
 

Ja, kommunen/bydelen har retningslinjer der Nasjonalt tolkeregister inngår 

Ja, kommunen/bydelen har retningslinjer, men uten at Nasjonalt tolkeregister inngår 

Nei, kommunen/bydelen har ikke retningslinjer 

 
 

 

IMDi som samarbeidspartner 

Gjennom hvilke kanaler foretrekker du å få informasjon fra IMDi i fremtiden?  
 
Velg de inntil 3 viktigste 

Møter 



Telefon 

Direkte e-post 

Postmottak (brev) 

Konferanser (større samlinger) 

Imdi.no 

Lokal- og regionalmedia 

Riksmedia 

Twitter 

Jeg ønsker ikke å få informasjon fra IMDi 

 
 
Kommuner og bydeler er IMDis viktigste samarbeidspartnere. IMDi skal bidra til rask 
bosetting av flyktninger og at flere nyankomne innvandrere deltar i arbeids- og 
samfunnsliv.  
 
Sett fra ditt ståsted, hvordan vurderer du nytten av IMDis bistand på følgende områder: 
 

 

1- 

Svært 

dårlig 2 

Verken/ 

eller 4 

5 - 

Svært 

god 

Ikke 

relevant 

Utvikling av kommunens planer for bosetting 

av flyktninger og integrering av innvandrere       

Utvikling av tjenester for en mangfoldig 

befolkning       

Råd om bestilling og bruk av tolk       

Råd og veiledning om samarbeid med lokalt 

næringsliv om kvalifisering og sysselsetting av 

innvandrere 
      

Råd og veiledning om ulike utdanningsløp for 

flyktninger       

Deling av kunnskap og erfaringer om 

kvalifiseringsarbeid fra andre kommuner       

Bistand til bosetting av flyktninger i 

kommunen       

Råd og veiledning om samarbeid med 

frivillige organisasjoner om integrering av 

innvandrere 
      

Tilrettelegging for kunnskapsspredning og 

erfaringsutveksling mellom kommuner       



 

1- 

Svært 

dårlig 2 

Verken/ 

eller 4 

5 - 

Svært 

god 

Ikke 

relevant 

Tilrettelegging for møteplasser med andre 

statlige aktører       

 
 
 
 
Hvor viktig vil det være å få bistand fra IMDi på de følgende områdene de neste to årene: 

 

1 - 

Svært 

lite 

viktig 2 

Verken/ 

eller 4 

5 - 

Svært 

viktig 

Ikke 

relevant 

Utvikling av kommunens planer for bosetting 

av flyktninger og integrering av innvandrere       

Utvikling av tjenester for en mangfoldig 

befolkning       

Råd om bestilling og bruk av tolk       

Råd og veiledning om samarbeid med lokalt 

næringsliv om kvalifisering og sysselsetting av 

innvandrere 
      

Råd og veiledning om ulike utdanningsløp for 

flyktninger       

Deling av kunnskap og erfaringer om 

kvalifiseringsarbeid fra andre kommuner       

Bistand til bosetting av flyktninger i 

kommunen       

Råd og veiledning om samarbeid med 

frivillige organisasjoner om integrering av 

innvandrere 
      

Tilrettelegging for kunnskapsspredning og 

erfaringsutveksling mellom kommuner       

Tilrettelegging for møteplasser med andre 

statlige aktører       

 
 
IMDi ønsker å kontinuerlig utvikle og forbedre sine tjenester om kvalifisering og 
sysselsetting av flyktninger. Hvilke tjenester har din kommune/bydel særskilt bruk for? 

 
 



Har du kommentarer til spørreskjemaet eller utfyllingen, kan du notere dem her: 
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