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Faktapublikasjonen for 2013-2014 gir kommunene i Østfold, 

Vestfold, Akershus og Oslo en oversikt over status og 

resultater på en del av de områdene hvor IMDi samarbeider 

med kommunene.  

Gjennom å samle data om blant annet bosetting, 

introduksjonsordning, jobbsjansen og frivillighet på kommune- 

og fylkesnivå, ønsker vi å gi et mer helhetlig bilde av 

integreringsarbeidet lokalt.  

Ved utgangen av mars 2014 ventet 5549 nye innbyggere med 

flyktningebakgrunn på å starte et normalt liv i en kommune. Det er en 

formidabel utfordring for kommunene å bosette så mange mennesker. Det er 

likevel en utfordring som må løses. Kommunene må skaffe til veie flere boliger til 

flyktninger og styrke norskopplæringen og kvalifiseringen. Oppgavene må løses 

gjennom et planmessig, målrettet og langsiktig arbeid. 

Vi håper kommunene i regionen kan bruke denne publikasjonen både til å finne 

forbedringsområder i eget integreringsarbeid og til å hente inspirasjon fra andre 

kommuner.  

Vi oppfordrer alle som er opptatt av integrering til å følge med på våre nettsider. 

Der finnes mer informasjon om aktiviteter, seminarer, tilskuddsordninger, 

regelverk og alt som inngår i IMDis oppgaveportefølje.  

Vi håper dere finner publikasjonen nyttig.  

 

Alv H Sørland 

Regiondirektør IMDi Øst 

  

Dersom det er spørsmål, kommentarer eller 

innspill til innholdet i denne publikasjonen, kan 

vi kontaktes via e-post til btr@imdi.no 
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Bosettingssituasjonen i 2013 

Hvert år anmoder IMDi norske kommuner om å bosette et visst antall flyktninger 

som får oppholdstillatelse i Norge. Anmodningen baseres på et beregnet behov 

som fastsettes av Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting. For kommunene er 

bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene som vedtar 

hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. I 2013 gjorde kommunene en veldig 

god jobb med bosetting av flykninger. Bare fra 2012 til 2013 økte bosettingen fra 

5850 til 6550. Bosettingen skjedde også jevnere gjennom året og plassene ble 

utnyttet raskere enn før. Kommunenes vedtak var nesten på et nivå som rakk til 

å bosette det årlige antallet nye flyktninger. Men kapasiteten var ikke stor nok til 

samtidig å bygge ned restansen på alle de flyktninger som venter i 

asylmottakene.    

Antall bosettingsklare flyktninger ved mottak har økt kraftig de siste årene. Ved 

utgangen av 2013 ventet 5400 flyktninger på å bli bosatt i en kommune, og 

økningen fortsetter utover i 2014.  

 

Figuren viser antall personer som bor i asylmottak og venter på å bli bosatt i en kommune.  

I 2013 anmodet IMDi Øst bosettingskommunene i regionen om å fatte 

langtidsvedtak for årene 2014-16. Dette for å skape mer forutsigbarhet for 

kommune og stat. IMDi ba også kommunene om en plan for jevn og kvartalsvis 

bosetting, nettopp for å gjøre bosettingsarbeidet mer forutsigbart.  

I desember 2013 bestemte departementet at alle landet kommuner skal 

anmodes om å bosette flyktninger.  

  

1627 ventet 
i mottak i 2010 

1967 ventet i 
mottak i 2011 

3922 ventet i 
mottak i 2012 

5034 ventet i 

mottak i 2013 

5549 venter i 

mottak mars 2014 

http://www.imdi.no/Bosetting/Nasjonalt-utvalg-for-mottak-og-bosetting-/
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IMDis strategiske prioriteringer 

IMDi har tre strategiske prioriteringer: 

 

 

 

 

 

IMDi skal utvikle seg videre som et kompetent, profesjonelt fagorgan og en 

etterspurt samarbeidspartner for kommunene og statlige sektormyndigheter.  

Kommunene  

Kommunene er IMDis viktigste samarbeidspartnere. Det er i kommunene 

innvandrerne bor, går på skole, arbeider og deltar i samfunnslivet for øvrig. IMDi 

skal styrke kommunenes arbeid med bosetting og kvalifisering av flyktninger og 

familiegjenforente, samt utvikling av tjenester for en mangfoldig befolkning.  

Sektormyndighetene  

IMDi skal bidra til at andre statlige sektormyndigheter oppnår sine mål. IMDi skal 

også bidra til å fremme samarbeidet mellom ulike statlige sektormyndigheter, 

slik at innsatsen overfor kommunene i arbeidet med integrering og mangfold blir 

mer koordinert. 

Kompetansesenter 

Som kompetansesenter skal IMDi arbeide helhetlig og systematisk for å øke 

kunnskapen om integrering og mangfold. Gjennom systematisk 

kunnskapsinnhenting om innvandrere skal IMDi gi faglige innspill til og være 

premissleverandør for regjeringens utvikling av integrerings- og 

mangfoldspolitikken. IMDi skal formidle kunnskap om integrering og mangfold og 

gjøre den kjent og lett tilgjengelig for direktoratets viktigste samarbeidspartnere 

og befolkningen for øvrig. 

 

 

 

 

 

  

• Samarbeid med kommunene 

• Samarbeid med sektormyndighetene 

• Utvikling av IMDi som kompetansesenter 
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Bosetting 

Anmodninger, vedtak og faktisk bosetting i region Øst i 2013 

Bosettingsbehovet for region øst i 2013 var 1900 personer. Kommunene vedtok 

å bosette til sammen 1377 flyktninger. Det faktiske antallet flyktninger som ble 

bosatt i vår region var 1325.   

 Anmodning Vedtak Bosatte* 

Akershus 660 512 509 

Oslo 490 450 434 

Østfold 410 189 191 

Vestfold 340 226 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

 

 

Anmodning                Vedtak                 Bosatte 

 

*Tallene er hentet fra dataregisteret for utlendingsforvaltningen (DUF). Tallene viser personer bosatt i 

kalenderåret 2013 uavhengig av hvilket års kvote de ble bosatt på. Tallene inkluderer ikke eventuelt skjermede 

personer, eventuelle familiegjenforente bosatt på flyktningekvoten eller personer som bodde privat før vedtak 

om bosetting ble fattet. Tallene kan derfor avvike noe fra kommunenes egne data.  

 

 
Østfold Vestfold 

Akershus  
Oslo 
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Antall bosatte flyktninger i Akershus i 2013 

Ved utgangen av 2013 bodde det 575 835 personer i Akershus. Det ble bosatt 

509 flyktninger i fylket i 2013. Oversikten viser hvor mange flyktninger som ble 

bosatt i Akershuskommunene i 2013, samt antall bosatte flyktninger per 1000 

innbygger.  
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Antall bosatte flyktninger i Oslo i 2013 

Ved utgangen av 2013 bodde det 634 463 personer i Oslo. Det ble bosatt 434 

flyktninger i kommunen i 2013. Oversikten viser hvor mange flyktninger som ble 

bosatt i Oslos bydeler i 2013 samt antall bosatte flyktninger per 1000 innbygger.  
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Antall bosatte flyktninger i Østfold i 2013 

Ved utgangen av 2013 bodde det 284 969 personer i Østfold. Det ble bosatt 191 

flyktninger fordelt på 13 kommuner i fylket i 2013. Oversikten viser hvor mange 

flyktninger som ble bosatt i Østfold i 2013 samt antall bosatte flyktninger per 

1000 innbygger.  
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Antall bosatte flyktninger i Vestfold i 2013 

Ved utgangen av 2013 bodde det 240 398 personer i Vestfold. Det ble bosatt 191 

flyktninger fordelt på 12 kommuner i fylket i 2013. Oversikten viser hvor mange 

flyktninger som ble bosatt i Vestfold i 2013, samt antall bosatte flyktninger per 

1000 innbygger.  
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Bosetting av enslige mindreårige  

I 2013 ble det bosatt 421 enslige mindreårige i Norge. Av disse ble 76 bosatt av 

Bufetat (var under 15 år ved ankomst Norge) og 345 av IMDi (over 15 år 

ankomst Norge). 

Den gjennomsnittlige ventetiden fra vedtak om opphold til bosetting var 2,5 

måneder for de som ble bosatt av IMDi og 3,9 måneder for de som ble bosatt av 

Bufetat. 97 enslige mindreårige ble bosatt i vår region.  

Disse fordelte seg slik: 

Fylke:  Bosettings-

kommuner 
   

Akershus 
Antall 
bosatte: 32  

Bærum, Asker, 
Skedsmo, Nes, 
Lørenskog, Ski, 
Oppegård, Ås 
Ullensaker og 
Nesodden  

   

   

Oslo 
Antall 
bosatte: 24 

 

 
Oslo 

   

   

Østfold 
Antall 
bosatte: 16  

 

 
Moss, Fredrikstad, 
Trøgstad, Rygge 
Skiptvet, Hvaler, 
Askim, Halden 

   

   

Vestfold 
Antall 
bosatte: 22 

 
Andebu, 

Holmestrand, 
Horten, Lardal, 
Tønsberg, Stokke, 
Larvik, Sandefjord 
og Nøtterøy 

 

Det er behov for å bosette flere enslige mindreårige flyktninger i 2014 enn 2013. 

Det er behov for å bosette 480 enslige mindreårige flyktninger, noe som 

medfører økt behov for kommuneplasser og omsorgstiltak til denne gruppa i 

regionen. Vis ser nå noe økt ventetid fra vedtak til bosetting for denne gruppa.  
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Anmodninger og vedtak om bosettinger 2014 

Det er behov for å bosette 1860 flyktninger i region øst i 2014. Kommunene i 

regionen hadde pr. 1.5.2014 vedtatt å bosette til sammen 1607 flyktninger. 

 Anmodning Vedtak 

Akershus 717 594 

Oslo 500 500 

Østfold 425 245 

Vestfold 375 268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    

 

 

 

                         Anmodning               Vedtak                  

 

Østfold 

Anmodning: 425 

Vedtak: 245 

 

Vestfold 

Anmodning: 375 

Vedtak: 268 

Akershus 

Anmodning: 717 

Vedtak: 594 

 

Oslo 

Anmodning: 500 

Vedtak: 500 
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Anmodninger om bosettinger 2014 

IMDi anmoder norske kommuner om å bosette til sammen 10 686 flyktninger i 

2014. For fylkene i region øst er anmodningstallet 2017 personer i 2014.  

Anmodningstall og vedtak for Østfold og Vestfold fordelt på kommuner i 2014. 

Vedtakstall pr 30.4.2014. 

     

 

 

Anmodningstall og vedtak for Oslo kommune 2014. Pr 30.4.2014. 

Kommune Anmodning 2014 Vedtak 2014 

Oslo 500 500 

 

Anmodningstall og vedtak for Akershus fordelt på kommuner i 2014. Pr 

30.4.2014. 

Kommune Anmodning 2014 Vedtak 2014 Kommune  Anmodning 2014 Vedtak 2014 

Vestby 20 17 Enebakk 12 5 

Ski 50 50 Lørenskog 45 27 

Ås 20 20 Skedsmo 65 65 

Frogn 20 20 Nittedal 25 15 

Nesodden 20  Gjerdrum 10 7 

Oppegård 40 40 Ullensaker 35 20 

Bærum 140 140 Nes  25 15 

Asker 70 65 Eidsvoll 25 15 

Aurskog Høland 15 13 Fet 15  

Sørum 20 15 Nannestad 15 15 

Rælingen 20 20 Hurdal 10 10 

Sum Akershus  717 594    

Kommune Anmodning 2014 Vedtak 2014 

Rømskog 10  

Våler 10 10 

Halden 30 15 

Moss 40 20 

Sarpsborg 60 60 

Fredrikstad 100 60 

Marker 10 4 

Trøgstad 10 3 

Spydeberg 15 10 

Askim 20 11 

Eidsberg 20 11 

Skiptvet 10 5 

Rakkestad 15 6 

Råde 15 5 

Rygge 20 10 

Hobøl 10 0 

Hvaler 15 15 

Aremark 15  

Sum Østfold 425 245 

Kommune Anmodning 2014 Vedtak 2014 

Horten 40 20 

Holmestrand 15 8 

Tønsberg 50 50 

Sandefjord 50 40 

Larvik 50 50 

Svelvik 15  

Sande  15 10 

Hof 15 5 

Re 25 15 

Andebu 15 5 

Stokke 25 25 

Nøtterøy 30 30 

Tjøme 15 5 

Lardal 15 5 

Sum Vestfold 375 268 
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Innvandrerbefolkningen 

Det er ganske stor variasjon i innvandrerbefolkningen i kommunene i regionen. 

Gjennomgående bor det flere innvandrere i bykommunene og i randkommunene 

rundt Oslo. Tallene er hentet fra SSB.  

 
       Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, i Oslo og i 

Akershuskommunene per 1. januar 2014 i absolutte tall og 

prosent. 
 

Kommune  Folketall 
Antall innvandrere og norskfødte 

med innvandrerforeldre 

Innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre i prosent av 

folketallet 

  

  Alle 

EU/EØS, 
USA, 

Canada, 
Australia og 

New 
Zealand 

Asia, Afrika, 
Latin-Amerika, 
Oseania unntatt 
Australia og New 

Zealand, og 
Europa utenom 

EU/EØS 

Alle 

EU/EØS, 
USA, 

Canada, 
Australia 
og New 
Zealand 

Asia, Afrika, Latin-
Amerika, Oseania 
unntatt Australia 
og New Zealand, 

og Europa utenom 
EU/EØS 

Oslo                                                  634 463 197 615 62 118 135 497 31,1 9,8 21,4 

Vestby                                                15944 2247 1054 1193 14,1 6,6 7,5 

Ski                                                   29542 4560 1841 2719 15,4 6,2 9,2 

Ås                                                    17969 3477 1601 1876 19,3 8,9 10,4 

Frogn                                                 15671 1665 1005 660 10,6 6,4 4,2 

Nesodden                                              18297 2348 1477 871 12,8 8,1 4,8 

Oppegård                                              26255 3548 1611 1937 13,5 6,1 7,4 

Bærum                                                 118588 22170 10836 11334 18,7 9,1 9,6 

Asker                                                 58338 10435 5366 5069 17,9 9,2 8,7 

Aurskog-
Høland                                        15500 1606 1157 449 10,4 7,5 2,9 

Sørum                                                 16918 2597 1463 1134 15,4 8,6 6,7 

Fet                                                   11048 1515 918 597 13,7 8,3 5,4 

Rælingen                                              16806 3478 1160 2318 20,7 6,9 13,8 

Enebakk                                               10626 1369 719 650 12,9 6,8 6,1 

Lørenskog                                             34697 8245 2520 5725 23,8 7,3 16,5 

Skedsmo                                               51188 11698 3339 8359 22,9 6,5 16,3 

Nittedal                                              22385 3155 1542 1613 14,1 6,9 7,2 

Gjerdrum                                              6292 807 588 219 12,8 9,3 3,5 

Ullensaker                                            32438 6231 2716 3515 19,2 8,4 10,8 

Nes                                                   20164 2092 1160 932 10,4 5,8 4,6 

Eidsvoll                                              22689 2715 1410 1305 12 6,2 5,8 

Nannestad                                             11707 1799 1004 795 15,4 8,6 6,8 

Hurdal                                                2695 218 144 74 8,1 5,3 2,7 

Hele 

landet 
5 109 056 

759 

185 
331 590 427 595 14,9 6,5 8,4 
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Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, i 
Østfoldkommunene per 1. januar 2014 i absolutte tall og 

prosent. 

Kommune  Folketall 
Antall innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre 

Innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre i prosent av 
folketallet 

  

  Alle 

EU/EØS, 
USA, 

Canada, 
Australia 
og New 
Zealand 

Asia, Afrika, Latin-
Amerika, Oseania 

unntatt Australia og 
New Zealand, og 
Europa utenom 

EU/EØS 

Alle 

EU/EØS,
USA, 

Canada, 
Australia 
og New 
Zealand 

Asia, Afrika, 
Latin-Amerika, 
Oseania unntatt 
Australia og New 

Zealand, og 
Europa utenom 

EU/EØS 

Halden                                                30132 3772 1552 2220 12,5 5,2 7,4 

Moss                                                  31308 5797 1996 3801 18,5 6,4 12,1 

Sarpsborg                                             54059 8666 2946 5720 16 5,4 10,6 

Fredrikstad                                           77591 11577 4085 7492 14,9 5,3 9,7 

Hvaler                                                4386 248 137 111 5,7 3,1 2,5 

Aremark                                               1408 49 31 18 3,5 2,2 1,3 

Marker                                                3596 291 171 120 8,1 4,8 3,3 

Rømskog                                               672 52 47 5 7,7 7 0,7 

Trøgstad                                              5366 523 368 155 9,7 6,9 2,9 

Spydeberg                                             5620 618 293 325 11 5,2 5,8 

Askim                                                 15430 2967 1008 1959 19,2 6,5 12,7 

Eidsberg                                              11323 1735 853 882 15,3 7,5 7,8 

Skiptvet                                              3727 367 244 123 9,8 6,5 3,3 

Rakkestad                                             7974 1046 500 546 13,1 6,3 6,8 

Råde                                                  7104 680 434 246 9,6 6,1 3,5 

Rygge                                                 15101 1822 871 951 12,1 5,8 6,3 

Våler                                                 4978 586 425 161 11,8 8,5 3,2 

Hobøl                                                 5187 776 512 264 15 9,9 5,1 

Hele landet 
5 109 

056 

759 
185 

331 590 427 595 14,9 6,5 8,4 
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Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, 
Vestfoldkommunene per 1. januar 2014 i absolutte tall og 

prosent. 

Kommune  Folketall 
Antall innvandrere og norskfødte 
med innvandrerforeldre 

Innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre i prosent av 
folketallet 

  

  Alle 

EU/EØS, 
USA, 

Canada, 
Australia og 

New 
Zealand 

Asia, Afrika, 
Latin-Amerika, 
Oseania unntatt 
Australia og New 

Zealand, og 
Europa utenom 

EU/EØS 

Alle 

EU/EØS,U
SA, 

Canada, 
Australia 
og New 
Zealand 

Asia, Afrika, 
Latin-Amerika, 
Oseania unntatt 
Australia og New 

Zealand, og 
Europa utenom 

EU/EØS 

Horten                                                26751 3618 1543 2075 13,5 5,8 7,8 

Holmestrand                                           10456 1012 534 478 9,7 5,1 4,6 

Tønsberg                                              41550 5258 2571 2687 12,7 6,2 6,5 

Sandefjord                                            44976 6639 2899 3740 14,8 6,4 8,3 

Larvik                                                43258 5155 2238 2917 11,9 5,2 6,7 

Svelvik                                               6580 710 504 206 10,8 7,7 3,1 

Sande                                                 9036 955 595 360 10,6 6,6 4 

Hof                                                   3091 233 175 58 7,5 5,7 1,9 

Re                                                    9144 869 515 354 9,5 5,6 3,9 

Andebu                                                5719 568 380 188 9,9 6,6 3,3 

Stokke                                                11509 1500 856 644 13 7,4 5,6 

Nøtterøy                                              21403 2306 1148 1158 10,8 5,4 5,4 

Tjøme                                                 4927 513 347 166 10,4 7 3,4 

Lardal                                                2460 168 103 65 6,8 4,2 2,6 

Hele 

landet 
5 109 

056 

759 
185 

331 590 427 595 14,9 6,5 8,4 
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Sekundærflytting 

Av de vel 5000 personene med flyktningebakgrunn som ble bosatt i Norge i 

2007, bodde 77 prosent fremdeles i første bosettingskommune fem år etter.  

 

Tilsvarende tall for de som ble bosatt i 2008 var 78 prosent, av de vel 6000 

bosatte med flyktningebakgrunn. Dette er de høyeste andelene som er registrert.  

I følge SSBs monitor fortsetter trenden med mindre sekundærflytting, men det 

er tegn til en stabilisering.  

 

 

Oslo, Fredrikstad og Drammen har det til felles at de er av de kommunene som 

har hatt størst netto innflytting av personer med flyktningebakgrunn fra andre 

kommuner over tid. Det er likevel betydelige forskjeller mellom kommunene når 

vi ser på hvem det er som flytter til og fra. 

Oslo har spesielt mange enslige innflyttere, og nær tre fjerdedeler av de enslige 

er menn. Det flytter langt færre barn og voksne (over 34 år) dit og derfor er det 

også færre av familietypen ”ektepar med barn” enn i de andre to kommunene. 

Antall  bosatt i 

kommunene i 2008, 

fordelt på fylke

Antall  bosatt i 2008 

som fortsatt bor i 

kommunen i 2012

Bosatt i 1. 

bosteds-

kommune

Flyttet til 

annen 

kommune i 

fylket

Flyttet til 

annet 

fylke, ikke 

Oslo

Flyttet til 

Oslo

Utvandret 

eller død

Hele landet 6015 4707 78 4 9 5 3

Østfold 201 169 84 4 4 5 3

Akershus 444 355 80 6 5 7 3

Oslo 566 511 90 0 5 - 5

Vestfold 235 183 78 11 7 3 2

Hele øst 1446 1218 83 5 5 5 3

ProsentAntall

Personer med flyktningebakgrunn bosatt i 2008 etter hvor de bodde 1.1.2013.
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Det er flest med flyktningebakgrunn av flyktningetypen asylbakgrunn i alle tre 

kommunene, men Fredrikstad har den største gruppen med familietilknyttede. I 

motsetning til Oslo var to tredjedeler av nettoinnflyttingen til Fredrikstad i 

familietypen ektepar med barn og 40 prosent av nettoinnflyttingen bestod av 

personer under 18 år. Sammensetningen i Drammen ligger i mellom Fredrikstad 

og Oslo på mange områder, men har den største andelen overføringsflyktninger. 

Hentet fra SSBs monitor for sekundærflytting: http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-

publikasjoner/monitor-for-sekundarflytting  

http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/monitor-for-sekundarflytting
http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/monitor-for-sekundarflytting


18 
 

Tilskudd til kommunene  

 

Integreringstilskudd 

IMDi forvalter i 2014 tilskudd for nesten 8,2 milliarder kroner. Over 99 prosent 

av midlene kanaliseres til kommunene. Det viktigste tilskuddet er 

integreringstilskuddet. Tilskuddet omfatter ordinært integreringstilskudd år 1-5, 

barnehagetilskudd, skoletilskudd, eldretilskudd, særskilt tilskudd for enslige 

mindreårige, ekstratilskudd for personer med funksjonshemminger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. 

Vestfold 

Vestfoldkommunene mottok i alt kr 150 814 046 i integreringstilskudd i 2013. 

Tilskuddene fordelte seg slik: 

Kommune Tilskudd 2013 

 
Kommune 

 
Tilskudd 2013 

Andebu Kr 2 508 500 Re Kr 6 064 600 

Holmestrand  Kr 7 151 600 Sande Kr 7 997 356 

Horten Kr 20 006 669 Sandefjord Kr 23 945 421 

Lardal Kr 1 665 200 Stokke Kr 13 918 800  

Larvik Kr 32 017 613  Svelvik Kr 2 659 000 

Nøtterøy Kr 15 262 587 Tønsberg Kr 17 616 700  

  

Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2014: 

Integreringstilskudd 

Bosettingsår 

Sats 

År-1 (2014) kr. 177 000 (voksen, barn, enslig mindreårig)* 

kr. 225 000 (enslig voksen) 

År-2 (2013) kr. 200 000 

År-3 (2012) kr. 142 600 

År-4 (2011) kr. 80 000 

År-5 (2010) kr. 70 000 

Barnehagetilskudd kr. 23 400 (engangstilskudd) 

Eldretilskudd kr. 152 200 (engangstilskudd) 

Særskilt tilskudd enslige 

mindreårige 

kr. 185 400 

Personer med kjente 

funksjonshemminger 

Tilskudd 1: kr. 170 500 (engangstilskudd) 

Tilskudd 2: Inntil kr. 852 900 i inntil 5 år 
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Oslo  

Oslo kommune mottok Kr 446 305 093 i integreringstilskudd i 2013. 
 

Østfold 

Østfoldkommunene mottok i alt kr 164 284 446 i integreringstilskudd i 2013. 
Tilskuddene fordelte seg slik: 
 

Kommune Tilskudd 2013 Kommune Tilskudd 2013 

Aremark kr 665 000 Rakkestad kr 2 400 000 

Askim kr 7 874 600 Rygge kr 2 928 391 

Eidsberg kr 7 211 300 Råde Kr 5 403 915  

Fredrikstad kr 40 056 200 Sarpsborg kr 39 702 200 

Halden kr 8 355 700 Skiptvet kr 3 652 705 

Hvaler Kr 6 606 300 Spydeberg kr 4 926 200 

Marker kr 1 568 200 Trøgstad Kr 5 192 500  

Moss kr 27 741 235 

 

Akershus 

Akershuskommunene mottok i alt kr 399 326 370 i integreringstilskudd i 2013. 

Tilskuddene fordelte seg slik: 
 

Kommune Tilskudd 2013 Kommune Tilskudd 2013 

Asker  kr 38 245 244  Nes  kr 18 942 900  

Aurskog Høland  kr 7 787 748  Nesodden  kr 13 885 174 

Bærum  Kr 92 481 402  Nittedal  Kr 8 537 900  

Eidsvoll  kr 6 527 000  Oppegård  kr 23 678 700  

Enebakk  kr 4 769 700  Rælingen  kr 13 908 200  

Fet  kr 6 972 900  Skedsmo  kr 52 946 465  

Frogn  kr 12 948 837  Ski  kr 28 290 300  

Gjerdrum  Kr 3 521 200  Sørum  Kr 7 678 800  

Hurdal  Kr 725 000 Ullensaker  Kr 8 821 200 

Lørenskog  Kr 17 791 300  Vestby  Kr 12 189 300  

Nannestad  Kr 5 529 200  Ås  kr 13 147 900 
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Tilskudd til bosetting av personer med funksjonshemminger 

Dette tilskuddet, som er en del av integreringstilskuddsordningen, dekker 

ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger med 

fysiske og/eller psykiske funksjonshemninger, personer med voldelig adferd og 

rusproblemer, alvorlige atferdsproblemer og liknende. I 2013 ble det tildelt i 

overkant av 53,5 millioner kroner til 22 kommuner i regionen. Tilskuddene 

fordelte seg slik: 

Kommune Tilskudd 2013 Kommune Tilskudd 2013 

Asker kr 3 440 417 Nesodden Kr 1 003 598 

Aurskog Høland Kr 755 390  Nøtterøy Kr 1 740 587 

Bærum Kr 11 241 928 Oslo Kr 9 644 606 

Eidsvoll Kr 400 000 Rygge Kr 825 700 

Fredrikstad Kr 594 600 Råde Kr 27 815 

Frogn Kr 2 729 537 Sandefjord Kr 650 000 

Holmestrand Kr 1 090 000 Sarpsborg Kr 605 000 

Horten Kr 1 199 178 Skedsmo Kr 6 356 744 

Larvik Kr 2 171 513 Skiptvedt Kr 435 000 

Moss Kr 1 718 013 Ås Kr 340 000 

Askim Kr 1 597 300 Trøgstad Kr 1 625 800 

 

Hvem mottar kommunene ekstratilskudd for? 

Totalt ble det gitt tilskudd for 603 personer i vår region i 2013. De fleste 

gutter/menn. Over halvparten av disse var under 18 år. 

Mange av de kommunene mottar tilskudd for har sammensatte lidelser. Om lag 

en tredjedel har i hovedsak fysiske lidelser.   

Tabellen under viser fordeling av tilskudd i region øst på kjønn og alder (over eller under 

18 år) 

 

  
Menn Kvinner Gutter Jenter Total 

166 147 179 111 603 
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Norsktilskudd  

I 2013 mottok kommunene i Øst til sammen 464 507 900 kr i norsktilskudd 

(grunntilskudd, persontilskudd, resultattilskudd og tilskudd til norskopplæring for 

asylsøkere i mottak). Tabellen viser tilskuddets størrelse i kroner fordelt på 

kommune. 

 

 

  

Oslo og Akershus 

 

Vestfold 

 

Østfold 

Asker    12 794 700    Andebu 1 028 600 
 

Aremark          710 800  

Aurskog-Høland      2 437 700    Hof 746 100 
 

Askim      4 588 800  

Bærum    25 192 100    Holmestrand 2 298 300 
 

Eidsberg      3 484 000  

Eidsvoll      3 942 900    Horten 5 127 400 
 

Fredrikstad    17 436 300  

Enebakk      2 417 000    Lardal 876 100 
 

Halden      3 756 500  

Fet      2 321 300    Larvik 9 716 900 
 

Hobøl      3 702 200  

Frogn      3 826 100    Nøtterøy 3 431 200 
 

Hvaler      1 249 600  

Gjerdrum      1 360 900    Re 1 683 600 
 

Marker         1 236 300  

Hurdal          849 000    Sande 1 910 200 
 

Moss    12 030 300  

Lørenskog      8 201 200    Sandefjord 7 698 300 
 

Rakkestad      1 460 600  

Nannestad      2 555 300    Stokke 7 398 000 
 

Rygge      1 978 100  

Nes      4 179 200    Svelvik 1 389 700 
 

Råde      1 650 000  

Nesodden      3 075 800    Tjøme 1 441 200 
 

Sarpsborg   10 627 500  

Nittedal      2 896 900    Tønsberg 9 564 700 
 

Skiptvet      1 259 000  

Oppegård      3 880 200    Sum 54 310 300 
 

Spydeberg      1 822 200  

Rælingen      4 722 300    
   

Trøgstad      1 249 400  

Skedsmo    15 147 600    
   

Våler      2 016 500  

Ski      6 376 100    
   

Sum    70 258 100  

Sørum      2 750 300    
     Ullensaker      5 872 800    
     Vestby       6 021 800    
     Ås      6 826 100    
     Oslo 212 291 800    
     Sum 339 939 500       
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Kommunale utviklingsmidler (KUM) 

IMDi forvalter regjeringens nye tilskuddsordning med utviklingsmidler til 

kommunene for å styrke deres arbeid med opplæring i norsk og samfunnsfag. 

Prosjektene skal bidra til at flere går over til arbeid eller utdanning etter endt 

introduksjonsprogram. Prosjektene skal også utvikle og å dokumentere metoder 

som øker kvaliteten og bedrer gjennomføringen og resultatoppnåelsen i 

kommunenes integreringsarbeid. Følgende prosjekter ble gitt støtte i 2014: 

Bydel 
Kommune 

Tilskuddssum Prosjekt 

Søndre 
Nordstrand 500 000 

Tilskudd Søndre Nordstrand - Prosjektet vil ha fokus på å utvikle en god relasjon 
mellom prosjektet, deltaker og arbeidsgiver for å skape et godt samarbeid, en 
felles allianse. Samarbeid med voksenopplæringen om deltakernes praksis.  

Grünerløkka 500 000 

Grünerløkkamodellen - Prosjektet skal utarbeide og gjennomføre 
arbeidsforberedende kurs i forkant av arbeidspraksis, Prosjektet skal samarbeide 
med MIA om yrkesnorsk og jobbe opp mot arbeidslivet. 

Alna, Bjerke  
Stovner og 
Grorud 356 000 

Program for integreringsarbeidet i Grorudsbydelene – Prosjektet utreder 
hvorvidt det skal etablere et program for å få økt sysselsettingen i bydelene i 
Groruddalen. Prosjektet vil kartlegge strukturelle og praktiske utfordringer og 
muligheter for å øke sysselsettingen. Dette er et samarbeidsprosjekt på ledernivå. 

Alna, Bjerke  
Stovner og  
Grorud  2 800 000 

Norskopplæring i bedrift gjennom aktivt markedsarbeid – Prosjektet skal tilby 
norskopplæring i samarbeid med voksenopplæringen samt styrke samarbeidet 
med lokalt næringsliv.  

Gamle Oslo  600 000 

Bydel Gamle Oslo kommunale utviklingsmidler 2014 – Prosjektet er spesielt 
tilrettelagt for deltakere med lav utdanning, og kvinner i barselpermisjon. 
Prosjektet gir undervisning til kvinner i barselpermisjon. 

Frogner 400 000 
Arbeidsrettet norskopplæring i Oslo vest – Prosjektet skal tilby tilrettelagt 
opplæring i norsk, og kunnskap om arbeidsmarked og arbeidsliv. 

Sandefjord 700 000 

Nøkkel til arbeid og utdanning – Prosjektet har som mål å samarbeide med 
grunnskolen og videregående opplæring for voksene slik at man kan få til fleksible 
ordninger for introdeltagere og andre prosjektdeltagere. 

Ullensaker  900 000 

Jobb og skole-hånd i hånd - Samarbeidsprosjekt mellom kommunene, Ullensaker, 
Gjerdrum, Nes, Eidsvoll, Nannestad og Hurdal. Prosjektet skal særlig utvikle 
samarbeidsstrukturer og utvikle yrkesnorsk for både NAVs og Vos brukere.  

Larvik  500 000 

Utdanning for arbeid – Prosjektet skal sikre mer kvalitet i språktreningen og 
styrker arbeidsrettingen slik at deltakerne opparbeider seg kompetanse for å 
møte kravene i arbeidslivet. 

Larvik 360 000 
Vi trenger innvandreres kompetanse - Prosjektet skal effektivisere 
norskopplæringen for deltakere med rett og plikt som har høyere utdanning. 

Ski  500 000 
Arbeidsrettet grunnskole - Prosjektet skal gi både grunnskole og arbeidsretting 
samtidig.  

Horten 500 000 
På vei mot jobb - Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom VO og NAV, og er 
opptatt av at deltakerne får kombinerte løp fra dag 1.   

Sarpsborg 600 000 

ORSUS – Prosjektet bygger på erfaringer fra i fjor med god kartlegging og bruk av 
ordinært arbeidsliv i kvalifiseringsprosessen. Prosjektet vil benytte seg av 
mentorordningen i NAV og tilby norsk på kveldstid.  

Fredrikstad  800 000 

Økt arbeidsrettet oppfølging – Prosjektet skal forsterke samarbeidet mellom 
næringslivet og kommunen for å få flere innvandrere i jobb. Prosjektet skal blant 
annet også utvikle et 5 årlig fagbrevkurs innen kokk, konditori og baker.     

Bærum  200 000 

Utarbeide ny praksismodell for spor 1-deltakere – Prosjektet skal kartlegge og 
utarbeide praksis- og jobbmuligheter i kommunen for spor 1-deltakere. Prosjektet 
skal også se på muligheten for bruk av mentor. 

Bærum 484 000 

Intensivt opplæringsløp tilpasset innvandrere med høy utdanning – Prosjektet 
skal utarbeide et tilpasset språkopplæringstilbud med høy progresjon, og med 
fleksible løsninger som gir rom for parallell arbeidsdeltakelse. 

SUM TOTAL 10 700 000   
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Kvalifisering og arbeid 

Introduksjonsordningen 

Målet med introduksjonsordningen er at deltakerne skal over i arbeid eller 

utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Tabellen under viser hvor 

mange prosent av kursdeltakerne som enten gikk over i arbeid eller i utdanning 

direkte etter avsluttet introduksjonsprogram i 2013.  
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Kommuner med færre enn 5 deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 

kommunen i 2012 er ikke med i statistikken av personvernhensyn.  

I følge rapporter fra Rambøll og FAFO henger gode resultater i 

introduksjonsordningen sammen med at kommunen setter konkrete mål for 

ordningen, arbeidsretting av tiltakene, og godt samarbeid mellom de aktørene i 

kommunen som jobber med deltakerne i introduksjonsprogrammet.  

Overgang til arbeid og utdanning 

Det er store variasjoner mellom fylkene i andelen som går over til arbeid og 

utdanning. I region Øst er laveste andel på 36 prosent, og høyeste på 58 

prosent.  

Figuren under viser prosentvis overgang til arbeid, utdanning og kvalifiserings-

tiltak pr. fylke for deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2013. 
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Norsk og samfunnskunnskap 

14 796 personer deltok i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i Oslo, 

Akershus, Vestfold og Østfold i 2013. Regionen hadde 35 prosent av alle 

deltakere i Norge. 

 

 

 

 

I tabellen viser antall deltakere fordelt på fylker og spor. Deltakerne fordels på 

ulike spor etter hvor mye utdanning de har fra hjemlandet. Spor 1 er for 

analfabeter og de som kan lese og skrive, men har lite skolegang. Spor 2 er for 

de med noe skolegang. Deltakerne har skriftspråklige ferdigheter på morsmålet 

eller et annet språk, og kan bruke skriftspråket som redskap for læring. Spor 3 

er tilrettelagt for deltakere som har god allmennutdanning. Noen har også 

påbegynt eller fullført utdanning på høyskole- eller universitetsnivå.  

Gjennomføring og oppstart 

IMDi måler hvor mange som oppfyller plikten til norskopplæring etter 

introduksjonsloven innen tre år. Siste måling viser at av menn som fikk opphold i 

2010, oppfylte 91 % plikten innen tre år. For kvinner var resultatet 86 %. 

En forutsetning for å klare å gjennomføre norskopplæringen innen tre år er å 

komme raskt i gang. IMDi måler hvor raskt kommunens nye innbyggere 

begynner i norskopplæringen. 82 prosent av de som kom inn i rett og plikt-

gruppen i 2012, startet opplæringen innen utgangen av påfølgende halvår etter 

vedtak om opphold. 87 prosent hadde påbegynt opplæringen innen annet halvår 

etter vedtak om opphold. Tallene her gjelder for hele landet. 

  

  Spor 1 Spor 2 Spor 3   

Østfold                  445  719                  307  
 Akershus                  632               1 879                 1494  
 Oslo 544               5 025          821  
 Vestfold                  250               958                 329    
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Jobbsjansen  

Formålet med ordningen er å øke sysselsettingen blant innvandrere som står 

langt fra arbeidslivet, og som ikke fanges opp av andre ordninger. Programmene 
skal legge grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk 
selvhjulpenhet. I statsbudsjett for 2014 er det satt av 87 millioner kroner til 

Jobbsjansen. 51,9 millioner gikk til prosjekter i vår region. 

Målgrupper for Jobbsjansen er alle innvandrere mellom 18 – 55 år som er uten 
tilknytning til arbeidslivet, som har behov for grunnleggende kvalifisering, og 

som ikke omfattes av eksisterende ordninger. Prioritert målgruppe er ungdom og 
hjemmeværende kvinner som ikke er avhengige av sosialhjelp, men som blir 
forsørget av andre.  

I 2014 har vår region 27 prosjekter, fordelt på 22 kommuner/bydeler: 

Oslo - Bydel 
Tildelte midler 

2014 
Kommune  

Tildelte midler 

2014 

Sagene 4 110 000 Bærum 1 600 000 

Gamle Oslo 2 800 000 Lørenskog 3 900 000 

Søndre Nordstrand * 1 412 000 Ski 1 250 000 

Nordstrand 
2 050 000 Skedsmo og 

Rælingen 

2 950 000 

St. Hanshaugen 750 000 Moss 758 000 

Alna* 4 020 000 Fredrikstad 2 350 000 

Bjerke 3 600 000 Sarpsborg 1 150 000 

Grorud* 5 050 000 Halden 950 000 

Stovner 2 760 000 Sandefjord* 2 650 000 

Grünerløkka * 5 350 000 Nøtterøy 1 150 000 

Nordre Aker, Frogner, 
Ullern og Vestre Aker 

950 000   

Frogner 400 000   

*kommuner/bydeler med flere prosjekter 

Resultater Jobbsjansen 2013 
Tabellen under viser antallet personer og prosentandel av deltakere i jobbsjansen 

som gikk over til arbeid eller utdanning i løpet av 2013 i Oslo, i hele region øst 
(Akershus, Oslo, Vestfold og Østfold) og i hele landet.  

  

 Antall deltakere i 
programmet 

Antall deltakere 
som avsluttet 
programmet 

Antall som gikk 
over til arbeid 
eller utdanning 

Prosentandel som 
gikk over til arbeid 
eller utdanning 

Oslo 403 91 53  58 % 

Hele region øst 658 193 120 62 % 

Hele landet 943 261 157 60 % 
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Arbeidsledighet 

Den registrerte arbeidsledigheten blant bosatte innvandrere i Norge gikk opp fra 

6,0 prosent i november 2012 til 6,5 prosent i november 2013. Blant den øvrige 

befolkningen var det også en økning i arbeidsledigheten, fra 1,7 prosent til 1,9 

prosent, i den samme perioden.  

Det var en økning i arbeidsledigheten blant menn med innvandrerbakgrunn på 

0,6 prosentpoeng fra november 2012 til november 2013. For kvinner med 

innvandrerbakgrunn gikk ledigheten opp med 0,4 prosentpoeng i samme 

periode. For den øvrige befolkningen var det en økning i arbeidsledigheten blant 

menn og kvinner på henholdsvis 0,2 og 0,1 prosentpoeng.  

Den registrerte ledigheten blant innvandrermenn lå på 6,3 prosent, mens den 

var på 6,8 prosent blant innvandrerkvinnene i 4. kvartal 2013. I den øvrige 

befolkningen var ledigheten på 2,1 prosent for menn og 1,6 for kvinner.  

I vår region er det Østfold som har høyest registrert ledighet blant innvandrere 

med 9,8 prosent av arbeidsstyrken i 4. kvartal 2013. Det var en økning fra 2012. 

Det har også vært en økning i Oslo, Akershus og Vestfold.  

Tabell: Registrerte helt arbeidsledige, etter innvandringsbakgrunn, to-delt 

landbakgrunn og bostedsfylke i prosent av arbeidsstyrken i hver gruppe. 

 
Totalt 

Befolkningen 
eksklusive 
innvandrere 

Innvandrere 
i alt 

Landgruppe 1 Landgruppe 2 

Hele landet 2,6 % 1,9 % 6,5 % 4,9 % 8,4 % 

Østfold 3,4 % 2,4 % 9,8 % 6,2 % 13,6 % 

Akershus 2,3 % 1,6 % 5,6 % 4,6 % 6,9 % 

Oslo 3,3 % 1,9 % 7,4 % 4,9 % 9,3 % 

Vestfold 3,0 % 2,3 % 7,6 % 5,5 % 10,6 % 

 

Landgruppe 1: EU/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. 

Landgruppe 2: Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl.Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og 

Oseania utenom Australia og New Zealand. 

Kilde: SSB 
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Intervjuordningen 

Intervjuordningen skal sikre at minst en søker med innvandrerbakgrunn innkalles 

til intervju til kommunale eller fylkeskommunale stillinger, dersom det er 
kvalifiserte søkere for stillingen.  

 

En kartlegging gjort av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 

(FAD) av intervjuordningen i staten i 2008 viser at 33 prosent av de med 
innvandrerbakgrunn fra ikke-vestlige land som ble innkalt til intervju, ble ansatt i 

stillingen de søkte på.  

Flere kommuner har allerede tatt i bruk tilsvarende ordninger i region øst. Disse 

er: 

Kommune Ordningen innført 

Oslo 2001 

Sarpsborg 2011 

Halden 2012 

Horten 2012 

Stokke 2012 

Fredrikstad 2012 
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Områdesatsing  

I noen områder med store og sammensatte levekårsutfordringer går stat og 

kommune sammen om en ekstra innsats. Målet med områdesatsing er å utjevne 

levekårsforskjeller og stimulere til sosial inkludering i lokalsamfunnet og 

deltakelse i samfunnet for øvrig.  

Det foregår tre områdesatsinger i vår region: 

1. Groruddalssatsingen er det største byløftet i nyere norsk historie. Målet 

er bærekraftig byutvikling, synlig miljøopprustning samt bedre livskvalitet 

og levekår for Groruddalens befolkning. Mer informasjon finnes på Oslo 

kommunes nettside. 

2. Handlingsprogram Oslo sør skal bedre oppvekst- og levekår i Søndre 

Nordstrand. Målet er å forsterke integrering og inkludering, samt å bedre 

folkehelsen og løse bomiljøutfordringer. Mer informasjon finnes på Oslo 

kommunes nettside. 

3. Områdesatsing i indre Oslo øst: Satsingen ble igangsatt i 2014 hvor 

hovedmålet er å bedre levekår for befolkningen i området. Satsingen 

omfatter blant annet nærmiljøtiltak, tilskudd til bolig-, by- og 

områdeutvikling, tilskudd til helsetjenester, sosiale tjenester og 

integreringstiltak. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

koordinerer arbeidet på statlig side. Mer informasjon finnes på Oslo 

kommunes nettside. 

IMDis rolle: IMDi har samordningsansvar for statlige aktører i programområde 

fire i Groruddalssatsingen og i Oslo Sør-satsingen. Programområde fire omfatter 

tiltak innen oppvekst, utdanning, levekår, kulturaktiviteter og inkludering. Når 

det gjelder satsingen i indre Oslo øst, har IMDi ansvaret for forvaltningen av 

midler til integreringstiltak som er avsatt på Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementets budsjett. 

Noen resultater så langt fra Groruddalssatsingen og Handlingsprogram Oslo Sør:  

Det er rustet opp flere bussholdeplasser, satt opp støyskjermer, utbedret 

veikryss og bedret gang- og sykkelveinettet i Groruddalen. 

 

Det har det vært arbeidet med å bygge en bydelspark i hver bydel, utvikle 

sammenhengende grønne områder og turveier samt å ruste opp kulturmiljøet på 

Akergårdene for å skape nye møteplasser og fremme kulturaktiviteter. 

 

Bydelene i Groruddalen har arbeidet med flere fysiske og sosiale tiltak for å 

bedre bo- og oppvekstmiljøer i utvalgte områder med levekårsutfordringer. Dette 

har blant annet ført til nye lekeplasser og parker, bibliotekstreff, felles 

julegrantenning, gatefester og kulturparade samt kurs i språk, lederutvikling for 

ungdom og kurs i hvordan bo sammen i borettslag.  

http://www.prosjekt-groruddalen.oslo.kommune.no/om_groruddalssatsingen/
http://www.bydel-sondre-nordstrand.oslo.kommune.no/oslo_sor_satsingen/
http://www.bydel-sondre-nordstrand.oslo.kommune.no/oslo_sor_satsingen/
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Gjennom tiltaket “Gratis kjernetid i barnehagen” har deltagelse i barnehage for 

4- og 5-åringer bosatt i Groruddalen og Søndre Nordstrand stabilisert seg på 

rundt 90.  

  

Gjennom skoletiltaket “Obligatorisk forlenget skoledag i Groruddalssatsingen” gis 

det 2 timer ekstra undervisning i uken i norsk og matematikk på utvalgte skoler. 

Det er dessuten igangsatt et flerårig skoleutviklingsprosjekt i 13 skoler i 

Groruddalen og Søndre Nordstrand for å bedre læringsresultatene. Ved 

Mortensrud skole i bydel Søndre Nordstrand er det blitt igangsatt et forsøkstiltak 

med gratis deltids aktivitetsskole.  

 

Gjennom etablering av ulike folkehelsetiltak er det utviklet et lavterskeltilbud for 

risikogrupper i befolkningen generelt og i innvandrerbefolkningen spesielt.  

 

Gjennom tiltaket Ungdomsfyrtårn har alle bydelene i Groruddalen etablert et 

godt og variert ungdomstilbud.  

 

Det gis både statlig og kommunalt støtte til frivillig virksomhet i 

Groruddalsbydelene og bydel Søndre Nordstrand. Midlene har bidratt til økt 

aktivitet i regi av lokale lag og foreninger. 
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Partnerskapskommuner 

Som et ledd i satsingen på et helhetlig kommunalt integrerings- og 

mangfoldsarbeid inngikk IMDi i 2011 partnerskapsavtaler med 7 kommuner og 5 

bydeler i Oslo.  

Gjennom partnerskapsavtalene ønsker IMDi Øst  

 å bidra til kommunenes utvikling og gjennomføring av en god og helhetlig 
integrerings- og mangfoldspolitikk.  

 å styrke kommunenes eierskap til arbeidet med bosetting, kvalifisering og 

integrering. 

 Systematisk arbeid med kunnskapsutvikling og læring  

IMDis partnerskapskommuner/bydeler i region Øst er:  

Kommuner: Bydeler i Oslo 

Larvik Stovner 

Sandefjord Alna 

Skedsmo Bjerke 

Bærum Søndre Nordstrand  

Fredrikstad Grorud 

Ski 

Sarpsborg 

 

Det er valgt ut fire hovedområder for samarbeidet: 

 God måloppnåelse i bosettingsarbeidet 

 God måloppnåelse i introduksjons- og kvalifiseringsarbeidet og økt 
sysselsetting blant innvandrerbefolkningen 

 Gode og tilpassede tjenester til hele befolkningen 

 Helhetlig arbeid med integrering i kommunene, der konkrete 
områder spesifiseres i aktivitetsplanen for det enkelte år 

IMDi Øst forplikter seg til å støtte opp om kommunens aktiviteter med kunnskap 

og kompetanse, formidle gode grep og bistå med sin kompetanse. Dette gjøres 

særlig gjennom møter og samlinger. Kommuner som har inngått 

partnerskapsavtale med IMDi Øst forplikter seg til å samarbeide om aktiviteter 

som nevnes i aktivitetsplanen samt å sette mål og utarbeide planer.  

Gjennom avtalene legges det opp til samarbeid med andre statlige aktører som 

NAV, Husbanken, BUF etat og Fylkesmannen.  

  



Arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige 
begrensninger av unges frihet i øst 
 
IMDi har en bred satsning på arbeidet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og 
alvorlige begrensninger av unges frihet (jf. Handlingsplanen (2013-2016). IMDI 
Øst forvalter en rekke tiltak som til sammen utgjør en helhetlig tilnærming med 
bistand i utsatte personer, forebyggende arbeid overfor ungdom og foreldre, 
kompetanseheving av hjelpeapparatet, samordning og nettverksbygging lokalt 
og nasjonalt, samt kunnskapsutvikling. 
 
Regional Koordinator 
IMDi Østs regionale koordinator skal bidra til å styrke og forankre den regionale 
og lokale innsatsen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige 
begrensninger av unges frihet. Dvs. arbeid på fylkesnivå, kommunalt nivå, 
interkommunalt nivå og bydelsnivå. En av hovedoppgavene er å utvikle lokale 
kompetansenettverk.  
 
Minoritetsrådgivere  
Siden 2008 har minoritetsrådgivere vært en del av rådgivertjenesten ved et 
utvalg av skoler og institusjoner i Oslo, Akershus og Østfold. De gir råd og 
oppfølging av enkeltelever i saker som gjelder tvangsekteskap og relatert 
problematikk, driver forebyggende arbeid som samtalegrupper med elever og 
foreldresamarbeid, og bidrar med kompetanseheving. De kan kontaktes ved 
behov for råd og veiledning i enkeltsaker, og for foredrag og kurs. 
 

Oslo Akershus Østfold 
• Bjørnholt vgs • Rud vgs, Bærum • Malakoff og 
• Etterstad vgs • Stalsberg  Greåker vgs, 
• Hellerud vgs Ungdomsskole,  Sarpsborg 
• Holtet vgs Strømmen • Mysen vgs 
• Oslo  • Romerike • Løken  

Handelsgymnasium Veiledningssenter,           ungdomsskole,  
• Kuben Sogn vgs Lillestrøm           Askim 
• Ulsrud vgs   
• Rommen skole   
• Nydalen vgs   
• Fyrstikkaleén               

(8-13 skole)   
• Frydenberg    

ungdomsskole   
• Holmlia ungdomsskole   

 
Integreringsrådgivere 
Når barn og unge fryktes etterlatt i hjemlandet kan en av IMDis 
integreringsrådgivere kontaktes. De er en del av den konsulære bistanden som 
tilbys norske statsborgere og utenlandske borgere med oppholdstillatelse i 
Norge, som har behov for hjelp fra norske myndigheter når de befinner seg i 
utlandet. De tilbyr råd og veiledning til hjelpeapparatet i Norge, aller helst før de 
unge reiser ut av landet, for å forebygge at de blir etterlatt ufrivillig i utlandet. 
Ved bekymring for en person som er i en vanskelig situasjon i ett av landene 
som de dekker, kan de kontaktes pr telefon eller mail. 

http://www.regjeringen.no/upload/BLD/Handlingsplaner/Handlingsplan_2013_web_enkeltsider.pdf


 
Pakistan/ 

Afghanistan 
Jordan/Irak Kenya/Somalia Tyrkia/Iran 

Tove Aas Bechmann 
Special advisor 
Integration Affairs 
Royal Norwegian 
Embassy Islamabad. 
 
E-post: tbec@mfa.no 
Mobiltlf: +92-345-
8530 530  
Norsk tlf.linje:  
23 95 88 12 
Resepsjon: +92-51-
2077700 
 

Merete Munch 
Migration Attaché, 
Middle East.  
Royal Norwegian 
Embassy Amman. 
 
E-post: 
memu@mfa.no 
Mobiltlf: +962-7-
9908 0978 
Norsk mobiltlf:   
954 70 286 
Resepsjon: 
+962-6-5931646 
 
 

Skjoldvor Fjeldvær 
Special Advisor 
Royal Norwegian 
Embassy Nairobi. 
 
E-post: 
skfj@mfa.no   
Mobiltlf: +254 (0) 
715 458 965 
Norsk tlf.linje:  
23 95 76 08 
Resepsjon: +254 
20 425 1000 
 

Vivien Wrede-Holm, 
Head of Integration 
Affairs 
Royal Norwegian 
Embassy Ankara.  
 
E-post: 
vwh@mfa.no 
Mobiltlf:+90 530 92
8 53 16 
Norsk tlf.linje:  
23 95 60 08 
Resepsjon:+90 312
408 48 00 
 

 
Det nasjonale kompetanseteamet 
Kompetanseteamet er tverrfaglig og landsdekkende. De gir råd og veiledning til 
førstelinjen i enkeltsaker, bidrar til forbedring av rutiner for tverretatlig 
samarbeid. De bidrar med kompetanseheving av tjenesteapparatet gjennom 
foredrag og kurs. Teamet består av representanter fra:  

• Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), koordinator 
• Politidirektoratet (POD) 
• Barne-, ungdoms, - og familiedirektoratet (Bufdir), to representanter 
• Utlendingsdirektoratet (UDI) 
• Helsedirektoratet (Hdir) 
• Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) 

 
Kontaktes på kompetanseteamet@imdi.no og vakttlf. 47 80 90 50 (kontortid). 
 

mailto:tbec@mfa.no
mailto:memu@mfa.no
mailto:skfj@mfa.no
mailto:vwh@mfa.no
mailto:kompetanseteamet@imdi.no
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Frivillighet 

IMDis samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner  

For å bidra til bedre integrering av personer med minoritetsbakgrunn, har IMDi 

inngått samarbeidsavtaler med seks landsdekkende frivillige organisasjoner. 

Avtalene skal bidra til integrering av minoritetsbefolkningen gjennom å informere 

om lokale aktiviteter, om frivillig sektor, fremme sosialt fellesskap og bidra til å 

utvikle demokratisk kompetanse og deltakelse.   

Lokallagenes samarbeid med kommunale aktører er en svært viktig faktor for 

gjennomføring og opprettholdelse av tiltakene, ikke minst når det gjelder kontakt 

mellom de frivillige og målgruppen.  

IMDis samarbeidsavtaler:      Prosjekt og mål: 

 Frivillighet Norge 
 
Inkludering i frivillig sektor: Bidra til et større 

etnisk mangfold blant medlemmer og aktive i 
frivillige organisasjoner. Inkludere 
minoritetsorganisasjoner i 
organisasjonsfellesskapet i Norge. 

 Norges Fotballforbund 
 
En inkluderende fotballhverdag: Inkludering, 

og rekruttering med fokus på personer med 
innvandrerbakgrunn og samarbeid mellom klubb 
og kommuner. 

 Norsk Folkehjelp  
 
Folkevenn: Lavere terskel i kommunene for å 
bosette flyktninger gjennom praktisk 
inkluderingsarbeid lokalt. 

 Norske Kvinners 
             Sanitetsforening  

 

Flyktningprosjektet: Egne tilbud for kvinner med 
minoritetsbakgrunn for at de skal kunne bli integrert 

og delta i det norske samfunnet. 

 Redd Barna  
 

Frivillig aktivitet for bosatte flyktningbarn og 
familier: Nylig bosatte flyktningbarn og familier 
blir inkludert i allerede eksisterende 
fritidsaktiviteter i nærmiljøet og nettverksbygging. 

 Norges Røde Kors 
 

 
Integrerings- og inkluderingstiltak: 

Norsktrening for voksne flyktninger og 

innvandrere og arbeidskvalifiserende aktiviteter.  

 

IMDi Øst har lokale samarbeidsavtaler med Røde Kors sine 
lokallag i Oslo, Akershus og Vestfold 
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Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn 

Et variert organisasjonsliv er en viktig del av et mangfoldig samfunn, og 
innvandrerorganisasjoner er en viktig del av frivilligheten i Norge. De er en 
ressurs for dem som deltar i organisasjonene og de er viktige som 

samarbeidspartnere for offentlige etater og myndigheter og for andre frivillige 
organisasjoner.  

 
I statsbudsjettet avsettes det årlig om lag 15,8 millioner kroner til ordningen 

“tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn". Fordelingsrammen for tilskudd til 

fylkeskommunene beregnes ut fra fylkets andel av landets 

innvandrerbefolkning1. Målet med tilskuddsordningen er å bidra til å styrke 

innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet lokalt og å øke 

tilgjengeligheten til sosiale nettverk for innvandrere. 

Tilskuddsordningen er todelt, med en del som går til driftsstøtte til lokale 

innvandrerorganisasjoner og en del som går til aktivitetsstøtte til lokal frivillighet. 

I den lokale frivilligheten samarbeider ofte innvandrerorganisasjoner, andre 

frivillige organisasjoner og ulike kommunale instanser.  

I 2013 ble det tildelt i driftsstøtte 1 427 402 kroner i Oslo, Akershus, Østfold og 

Vestfold. Det ble gitt driftsstøtte til 81 organisasjoner i de samme fylkene. 

Tilskuddene fordelte seg slik: 

Driftsstøtte antall 
søknader 

antall 
tilskudd 

søknadssum tilskuddssum 

Oslo    29 21 * Kr 663 460 

Akershus                25 25 Kr 551 700 Kr 447 000 

Vestfold 16 16  Kr 180 500    Kr 137 250 

Østfold 21 19 Kr 270 000 Kr 179 692 

*Oslo opererer ikke med søknadssum, men faste satser 

Det ble gitt aktivitetsstøtte til 246 ulike aktiviteter i Oslo, Akershus, Østfold og 

Vestfold i regi av organisasjoner og andre lokale aktører. I de samme fylkene ble 

det tildelt 5 465 913 kroner til formålet i 2013. Tilskuddene fordelte seg slik: 

Aktivitetsstøtte antall 
søknader 

antall 
tilskudd 

søknadssum tilskuddssum 

Oslo 213 123 12 243 492 3 326 000 

Akershus 135 42 4 943 774  1 335 750 

Vestfold 66 20 2 066 200 417 550 

Østfold 115 61 2 220 999 386 613 

                                                           
1
 På bakgrunn av befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå per 1. januar foregående år. Med 

innvandrerbefolkning forstås i denne sammenheng antall utenlandsfødte personer som er fast bosatt i Norge 
og som er født utenfor Norden, Sveits, USA, Canada, Australia og New Zealand, samt deres barn. 
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Tilskudd til informasjon og veiledningstiltak rettet mot innvandrere i 

2014 

Over tilskuddsordningen kan frivillige organisasjoner søke støtte til 

informasjonstiltak som gir kunnskap om og innføring i det norske samfunnet. 

Målgruppen er arbeidsinnvandrere og personer som ikke omfattes av 

introduksjonsordningen.  Tilskuddsrammen er 4,25 millioner kroner. Oversikten 

viser prosjekter i region øst. 

Organisasjon Prosjekttittel Mål/aktiviteter Sted 

 
 
Caritas Norge 

Informasjons- og 
ressurssentra for 
bosatte 
arbeidsinnvandrere 

Gi arbeidsinnvandrere i Oslo- området 
individuell veiledning og rettshjelp samt 
samfunnsinformasjon om arbeidsliv, 
bolig, helse mm. Fokus på kvinner og 
familiegjenforente. Målgruppen er 
spansktalende, polakker og litauere. 

Oslo/Berge
n 

 
 
Chinese 
Professionals in 
Norway 

Kompetansesenter 
for Innvandrere 

Gi arbeidsinnvandrere i Oslo-området 
individuell veiledning og informasjon om 
regelverk, rettigheter og plikter mm. 
Målgruppe er arbeids-innvandrere og 
deres familier fra land utenfor EU/EØS - 
primært med kinesisk bakgrunn. 
Informasjon på nett for å nå hele landet. 

Oslo/hele 
landet 

   
 
JURK – Juridisk 
Rådgiving for 
kvinner 

Rettighets-
informasjon til 
kvinner 
ankommet 
gjennom 
familieinnvandring 

Videreføre “Train the Trainers”- 
modellen med frivillige ressurspersoner 
fra innvandrermiljøene som 
jusambassadører for å formidle 
rettighetsinformasjon. Gi kunnskap om 
rettigheter og plikter til kvinner fra Polen 
og Thailand i hele Norge. 

Hele landet 

 
 
LIN - likestilling, 
inkludering og 
nettverk 

Ny i Norge Gi veiledning og samfunnsinformasjon til 
innvandrerkvinner i Groruddalen i Oslo. 
Kurs og foredrag om arbeidsliv, bolig, 
helse, rettigheter og plikter. Målgruppen 
er innvandrerkvinner med kort botid i 
Norge og kvinner som deltar i samfunnet 
for første gang selv om de har bodd i 
Norge mer enn 5 år - fra Pakistan, 
Afghanistan, Irak og Somalia. 

Oslo/ 
Grorud- 
dalen 

   
 
Mennesker i 
fokus 

Informasjon om 
barneverntjenester 

Informasjons- og dialogmøter med 
innvandrerforeldre og lokal 
barneverntjeneste. 
 

Søndre 
Nordstrand, 
Gamle Oslo, 
Alna, 
Skedsmo og 
Lørenskog 
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Nansen 
fredssenter 

Skedsmo dialog - 
økt deltakelse 
gjennom 
informasjon og 
samarbeid 

Gjennomføre informasjons- og 
dialogsamlinger i samarbeid med 
Skedsmo kommune og Skedsmo 
kvinneforum. Målgruppen er kvinner fra 
Polen og Litauen, Pakistan, Afghanistan, 
Eritrea og Irak. 

Oslo/Alna 

 
 
Somalisk 
kvinnenettverk 
i Asker 

Informasjon og 
veiledning til 
somaliere og 
innvandrere fra 
Øst-Afrika-området 

Gi økt samfunnsforståelse og 
samfunnsdeltakelse til innvandrerkvinner 
som ikke omfattes av 
introduksjonsordningen, gjennom kurs 
og foredrag. Målgruppen er kvinner fra 
Somalia og Øst-Afrika. 

Asker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Tilskudd til organisasjoners holdningsskapende/forebyggende arbeid 

mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av 

unges frihet - i 2014  

Over tilskuddsordningen kan frivillige organisasjoner søke støtte til tiltak som 

skal forebygge tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av 

unges frihet. 25 organisasjoner har i år fått innvilget støtte til 26 prosjekter. 

Tilskuddsrammen er 10 millioner kroner. Oversikten viser riksdekkende 

prosjekter, og prosjekter i region øst. 

Organisasjon Prosjekttittel Mål/aktiviteter Sted 

 
 
Abelo 

“Abelo -
informasjonssenter 
for personer med 
innvandrerbakgrunn” 

Informasjonsarbeid gjennom 
nettsiden abelo.no og 
informatører og likemanns-
arbeidere om KLL 

Kristiansand
/hele landet 

 
 
Det norske rådet 
for kurdernes 
rettigheter – (RKR) 

"Religion og kultur 
mot tvangsekteskap" 

Informasjons- og endringsarbeid 
om TVE blant kurdiske foreldre, 
ungdommer og sentrale religiøse 
ledere  

Østlands-
området/ 
hele landet 

   
 
Equality 

"Kjærlighet og ære" Vise misforhold mellom norsk 
likestilling og de faktiske forhold 
mange ungdommer i Norge lever 
under – vedr TVE 

Oslo og 
Akershus 

 
 
Furuset 
Idrettsforening 

“Fremtidens 
veiledere, ditt liv - 
dine valg” 

Alnaskolen kurser ledertalenter 
på videregående til å jobbe mot 
ungdomsskoleelever vedr TVE   
 

Oslo/ 
Grorud-
dalen 

   
 
Inter African 
Committee In 
Norway – IAC 

"Imamer, menn og 
ungdommer som 
endringsagenter" 

Samtalegrupper om TVE/KLL for 
gutter og jenter, menn og imamer 
som endringsagenter i det 
afrikansk/norske miljø  

Vollen/hele 
landet 

 
 
Leadership 
Foundation (DA) 

"Religionskonferanse 
og NORSOMbro 
informasjonssenter" 

Styrke forståelsen mellom 
myndighetene og somaliere i 
Norge og mellom ulike religioner 
og kulturer i Norge  

Oslo 

   
 
Mennesker I Fokus 

"Forebygging av 
tvangsekteskap" 

Informasjon samt 
holdningsskapende dialog mellom 
foreldre og barn og ledere i 
trossamfunn om TVE  

Oslo 

 
 
Minhaj Konfliktråd  

“Forebyggende arbeid 
mot tvangsekteskap”  

Konfliktløsning i familier, 
workshops for ungdom og 
kvinner. Bruke imam og 
fredagsbønn for å nå menn – TVE  

Oslo 
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Minotenk 

"iLove - Identitet og 
kjærlighet" 

Bokprosjektet med unge 
minoritetsstemmer gjennom 
dialogmøter om TVE/KLL 

Oslo/hele 
landet 

   
 
Oslo Røde Kors 

“Røde Kors-telefonen 
om tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse” 

Kurs for foreldre, opplæring av 
nøkkelpersoner i rettigheter, 
kommunikasjon og ikke-voldelige 
konfliktløsningsmetoder om 
TVE/KLL  

Oslo 

   
 
Pakistansk 
Kulturforening 
Skedsmo 

“Forebyggende og 
holdningsskapende 
arbeid mot 
tvangsekteskap og 
unges frihet” 

Bidra til endring av skadelige 
tradisjoner, informere om norsk 
regelverk og fortelle både 
ungdommer og foreldre om det 
offentlige hjelpeapparatet vedr 
TVE  

Skedsmo 
kommune 

   
 
Pawa Foundation - 
Norway 

"Forebygging av 
kjønnslemlestelse 
blant afrikanere i Oslo 
og utenfor Oslo" 

Samtalegrupper og workshops 
om KLL for kvinner, menn og 
ungdommer, i det pan-afrikanske 
miljø i Norge  

Oslo 

   
 
Samfunnsstiftelsen 
Ungdom Mot Vold 

“KAMP for selvstendig 
valg 2014” 

Kognitive samtaler på gruppe- og 
individnivå om TVE med gutter på 
skoler i Oslo og Akershus  

Oslo/ 
Akershus 
 

   
 
Skeiv Verden Oslo 
og Akershus 

“Åpen og trygg” Seminar og samtalegrupper om 
TVE for å styrke lhbt-personers 
selvfølelse, om rettigheter og 
valgmuligheter, samarbeid med 
imam  

Oslo/  
Akershus 

  
  
Stiftelsen Kirkens 
Bymisjon Oslo 

“Familieliv, religion og 
tradisjoner” 

Dialogmøter og samtalegrupper 
om TVE/KLL, informasjon om 
barnevern, samarbeid med 
helsestasjon, familiekontor og 
imam  

Oslo 

   
 
Stiftelsen Oslo 
Krisesenter 

“Gutteprosjektet” Samtalegrupper om TVE for gutter 
på videregående       

Oslo 

   
 
Tauheed Islamic 
Centre 

"Ingen rom for TVE - 
ingen rom for 
tvangsekteskap" 

 

Bevisstgjøring, informasjons-
spredning, holdningsendring og 
stoppe at slike grusomme 
handlinger skjer vedr TVE 

Oslo 
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Tyrkisk 
kvinneforening 

“Nei, nei og nei til 
tvangsekteskap” 

Foredrag og workshops om TVE i 
tyrkisktalende miljøer i Oslo, 
Drammen og Mjøndalen, bruke bl. 
a foredragsholdere fra 
trossamfunn  

Oslo/ 
Akershus 

  
  
Utrop As 

“Informasjonstiltak og 
debattarena om 
tvangsekteskap og 
ekstremkontroll” 

Avis og kontakt- og 
informasjonstjeneste for ungdom i 
Norge – vedr TVE 

Oslo/hele 
landet 

 

Tilskudd til innsats for særlig utsatte grupper i 2014 

Det ble gitt til sammen 2 millioner kroner i støtte til tre prosjekter rettet mot særlig utsatte 

innvandrergrupper i 2014. 

 

 

 

 

Organisasjon Prosjektet Mål/aktiviteter Sted 

 
 
Kirkens Bymisjon/ 
Primærmedisinsk 
verksted 

Drift av 
senteret 

Individuell veiledning og kulturell 
brobygging med ulike tiltak for 
innvandrerkvinner. 
Kurs med informasjon og dialog om 
matlaging, håndarbeid, helse og 
ernæring, religiøse tradisjoner, 
kvinnerettigheter mm. 

Oslo 

 
 
MiRA – 
Ressurssenter for 
innvandrer- og 
flyktningkvinner 

“Mødre som 
veiledere”  

Kursserie som skal øke kunnskapsnivået 
hos mødre om barns rettigheter, 
barneoppdragelse, oppvekstsvilkår, 
grensesetting, stress og 
konflikthåndtering, barnevern, om å 
mestre morsrollen - helse, fysisk 
aktivitet og kosthold. 
Etablering og drift av mødregrupper i 
egne nærmiljøer.  

Oslo 

   
 
NORSOMbro (norsk-
somalisk 
brobyggingsprosjekt)
/ Leadership 
Foundation 

“NORSOMbro” 
(norsk-
somalisk 
brobyggings-
prosjekt) 
 

Dialogmøter om identitet, foreldre - 
barn- samarbeid og om barnevernet. 
Hipp Courses i Oslo, Skien og 
Kristiansand om konflikthåndtering. 
Deltakelse av ungdommer på 
konferansen Nordic Somali Youth 
Summit 2014 i København. 

Oslo, Skien 
og 
Kristiansand 
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Statsborgerskapsseremonier  

Fylkesmennene er ansvarlige for gjennomføringen av statsborgerskaps-

seremoniene. Det ble i 2013 avholdt fem statsborgerskapsseremonier i regionen.  

Østfold og Vestfold avholdt en seremoni hver, mens Oslo og Akershus avholdt tre 

seremonier. I alt ble 5069 nye statsborgere invitert til begivenhetene. Av disse 

valgte 1191 personer å delta. Oslo og Akershus hadde den største veksten med 

en økning på hele 6,8 prosent fra året før. I Østfold var veksten på 1,2 prosent. I 

Vestfold gikk deltagelsen ned med 2,4 prosent sammenlignet med 2012. 

Figuren viser i prosent hvor mange av de inviterte nye norske statsborgerne som 

deltok eller takket ja* til å delta på statsborgerseremoni i 2013. 

 

 

*fylkesmannen i Oslo og Akershus registrerer kun antall som takker ja til å delta på seremonien.  

 




