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2 Sammendrag    

Sammendrag 
IMDis kommuneundersøkelse er en årlig survey rettet mot alle landets kommuner 
ved rådmannen og Oslos bydeler ved bydelsdirektør. Tema for undersøkelsen er 
hvordan kommunene arbeider med bosetting og integrering av flyktninger og inn-
vandrere, og hvordan de oppfatter IMDi som samarbeidspartner. 321 av landets 428 
kommuner og 14 av Oslos 15 bydeler har svart. Dette gir både en høy svarprosent 
på 76 og god representativitet. 

Noen av funnene i undersøkelsen er tidligere omtalt i IMDis årsrapport, og er benyt-
tet i oppfølging av kommuner og i det pågående arbeidet med tjenesteutvikling.  

Undersøkelsen ble gjennomført på tampen av et år med rekordhøy bosetting av 
15 300 flyktninger og rekordmange 23 000 deltakere i introduksjonsprogrammet.  

Rapporten gjengir og kommenterer hva kommunene svarer på samtlige av spørs-
målene i undersøkelsen. Dette er noen av hovedfunnene som vi ønsker å fremheve: 

 Etter flere år med rekordhøye bosettingstall, er kommunenes fokus nå i stor 

grad på å kvalifisere de bosatte flyktningene til arbeid og utdanning. Kommu-

nene har i årets undersøkelse blitt stilt et åpent spørsmål om hvilke tjenester 

kommunen har særskilt behov for når det gjelder kvalifisering og sysselsetting 

av flyktninger. Veiledning på utdanningsområdet er særlig etterspurt. Dette om-

handler alt fra godkjenning av dokumentert utdanning til tilpasset grunn- og vi-

deregående skoleløp. Kommunene etterspør også veiledning om samarbeid med 

nærings- og arbeidsliv, praksisplasser i introduksjonsprogrammet og om ulike 

arbeidsrettede løp.  

 Med større etterspørsel etter formell utdanning og kompetanse, vil opplæring i 

grunnskole, videregående opplæring og grunnleggende ferdigheter fremover 

være viktige tiltak for deltakere i introduksjonsprogram og norskopplæring. I 

åtte av ti kommuner legges det på ulike måter til rette for at norskopplæring lar 

seg kombinere med grunnskole og/eller videregående opplæring, men på hvilke 

måter dette gjøres varierer. I fire av ti kommuner opererer man med felles ad-

ministrasjon mellom tilbyder av voksenopplæring og grunnskole, mens kun 12 

prosent av kommunene har en forankret avtale med fylkeskommunen. De store 

variasjonene mellom kommunene understreker et behov for å i større grad 

strømlinjeforme og tydeliggjøre utdanningsmulighetene for både kommune og 

målgruppe.  

 Kommunene er mest fornøyd med IMDis bistand til «deling av kunnskap og erfa-

ringer om kvalifiseringsarbeid fra andre kommuner», og hele 90 prosent ønsker 

bistand fra IMDi på dette området de neste to årene. 80-90 prosent av kommu-

nene trekker også fram at de ønsker bistand til «tilrettelegging for kunnskaps-
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spredning og erfaringsutveksling mellom kommuner», «tilrettelegging for møte-

plasser med andre statlige aktører», og «råd og veiledning om ulike utdannings-

løp for flyktninger».  

 Andelen kommuner som har resultatmål for introduksjonsprogrammet er 55 pro-

sent. Andelen har ikke økt siden IMDi stilte spørsmålet for første gang i 2014. Til 

tross for et mangeårig fokus på rask overgang til arbeid og utdanning for perso-

ner med fluktbakgrunn, øker altså ikke andelen kommuner med resultatmål. 13 

av 14 bydeler i Oslo svarer imidlertid at de har eget resultatmål.  

 En stor andel kommuner har økt kapasiteten i kommunale tjenester som følge 

av økt bosetting av flyktninger. Kommunene har i størst grad økt kapasiteten i 

tjenesteapparatet på områdene «bestilling og bruk av tolk», «bolig» og «intro-

duksjonsprogram og norskopplæring». 

 Alle kommunestyrer skal ha vedtatt kommunens planstrategi for inneværende 

valgperiode. Om lag halvparten av kommunene oppgir at planstrategien omtaler 

tilpasning av kommunale tjenester som følge av økt innvandring. Sammenlignet 

med svarene for 2015-undersøkelsen, ser man en klar økning i andel kommuner 

som oppgir at planstrategien omtaler behovet for tilstrekkelig boligtilbud for 

flyktninger.  

 Det er svært ulik praksis mellom kommuner når det gjelder i hvilken grad det er 

et uttrykt mål at befolkningssammensetningen gjenspeiles blant de kommunalt 

ansatte. Fire av ti kommuner svarer at de ikke har planer eller tiltak der målet er 

at andelen innvandrere i kommunen gjenspeiles blant kommunens ansatte. 

Blant annet er det kun 12 prosent av kommunene som oppgir at de praktiserer 

en intervjuordning der minst én søker med innvandrerbakgrunn kalles inn til in-

tervju dersom vedkommende er kvalifisert. Blant Oslos bydeler oppgir imidlertid 

hele 11 av 14 bydeler at de har en slik ordning.  
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1 Innledning 

1.1 Om undersøkelsen 

IMDi gjennomfører hvert år en undersøkelse til kommunene om hvordan de arbei-
der med bosetting og integrering av flyktninger og innvandrere, og om kommune-
nes erfaringer med og oppfatninger av IMDi som samarbeidspartner.  

Hensikten med å innhente årlig surveydata er å dekke ulike informasjonsbehov som 
ikke kan dekkes gjennom registerdata. Undersøkelsen skal brukes til å kartlegge 
status og vurdere resultater av integreringsarbeidet og til å skreddersy IMDis tjenes-
ter og oppfølgings- og pådriverarbeid overfor kommunene.  

I undersøkelsen stilles det blant annet spørsmål om kommunenes tilfredshet med 
IMDi som samarbeidspartner. Undersøkelsen gir dermed kommunene en anledning 
til å gi tilbakemeldinger til IMDi, slik at direktoratet skal kunne videreutvikle sin 
praksis og jobbe mer kunnskapsbasert og treffsikkert overfor kommunene.  

Undersøkelsen omfatter både spørsmål som gjentas på årsbasis med tanke på må-
ling/monitorering og spørsmål som skiftes ut fra et år til det neste. 

Undersøkelsen omfatter alle kommuner og bydeler i Oslo, og går til rådmann eller 
bydelsdirektør1. Det innhentes kun ett utfylt spørreskjema per kommune/bydel og 
svarene er ikke anonyme, noe som gjør at data kan kobles til den enkelte kom-
mune/bydel. Dette er særlig viktig for IMDis regionkontor sin direkte oppfølging av 
enkeltkommuner og grupper av kommuner, og for å kunne vurdere svar og resulta-
ter opp mot ulike egenskaper ved kommunene.  

Datainnsamlingen til 2016-undersøkelsen foregikk i perioden 12. desember 2015 – 
25. januar 2016 med bruk av det elektroniske spørreundersøkelsesverktøyet Quest-
back. Det ble sendt ut flere automatiske påminnelser. I tillegg purret IMDis region-
kontor via mail og telefon, for å sikre best mulig oppslutning.  

For utsendelsesbrev, spørreskjema og grafikkrapport på nasjonalt nivå, se vedlegg 
1-3. 

                                           

1  Rådmenn og bydelsdirektører kan ha varierende kjennskap til integreringsfeltet, til IMDis 

tjenester og mandat, og varierende erfaring med IMDis bidrag. Det har vært mulig for 
rådmann eller bydelsdirektør å delegere utfyllingen av spørreskjemaet til medarbeidere.  
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1.2 Datagrunnlag og metode 

321 av 428 kommuner og 14 av 15 bydeler besvarte undersøkelsen. Det gir en svar-
prosent på 76. I Oslo kommune er ansvar og oppgaver knyttet til bosetting og inte-
grering delt mellom kommune- og bydelsnivå. Oslo kommune og bydelene mottok 
derfor tilpassede spørreskjema i henhold til denne delingen. I denne rapporten vil vi 
ha et hovedfokus på kommunenes svar, men vil også kommentere bydelssvarene 
enkelte steder. 

I tabellen under har vi beregnet representativitet for de kommunene som har svart 
– i henhold til størrelse, sentralitet, innvandrerandel og hvorvidt kommunen bosetter 
flyktninger eller ikke.  

Egenskaper 

Alle 

kommuner 

(428) 

Kommuner 

som har 

svart (321) 

Kommunestørrelse 

Under 2 000 innbyggere 

2 000 - 4 999 

5 000 - 9 999 

10 000 - 19 999 

20 000 – 49 999 

50 000 eller flere innbyggere 

94 

131 

89 

59 

40 

15 

22% 

31% 

21% 

14% 

 9% 

 4% 

 67 

 94 

 65 

 46 

 34 

 15 

21% 

29% 

20% 

14% 

11% 

5% 

Sentralitet 

Minst sentrale kommuner 

Mindre sentrale kommuner 

Noe sentrale kommuner 

Mest sentrale kommuner 

149 

 51 

 78 

150 

35% 

12% 

18% 

35% 

110 

 42 

 58 

111 

34% 

13% 

18% 

35% 

Innvandrerandel 

< 5 prosent av befolkningen 

5-10 prosent av befolkningen 

10-15 prosent av befolk-

ningen 

> 15 prosent av befolkningen 

 11 

205 

182 

 30 

 3% 

48% 

43% 

 7% 

 8 

156 

135 

 22 

 2% 

49% 

42% 

 7% 

Bosettingserfaring 
Kommuner som bosetter 

Kommuner ikke bosetter 

394 

 34 

92% 

8% 

297 

 24 

93% 

7% 

 

Som det framgår av tabellen, er kommunene som har svart i stor grad representa-
tive for alle kommuner i henhold til disse fire egenskapene. Det er kun små variasjo-
ner (maks 2 prosent forskjell) mellom kommunene som har svart og alle kommuner 
i Norge. 
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Både kommuner som bosetter flyktninger og de som ikke gjør det ble tilsendt un-
dersøkelsen, hhv. 394 og 34 kommuner2. To av spørsmålene gikk kun til bosettings-
kommuner, og disse omhandlet kommunenes arbeid med introduksjonsordningen 
for nyankomne flyktninger og behovet for endring i kapasitet i kommunale tjenester 
på grunn av bosetting av flyktninger.  

Siden det ikke var svartvang i spørreskjemaet, var det mulig å unnlate å svare på 
enkeltspørsmål. Dette er grunnen til at oppgitt prosentueringsgrunnlag (N) for svar-
fordelinger kan variere fra spørsmål til spørsmål. 

I diagrammene angis verdier i hele tall, derfor summeres ikke alltid tallene til 
hundre. 

Rapporten omtaler og kommenterer kommunenes svar på alle spørsmålene i under-
søkelsen, og viser svarfordelinger på aggregert nivå som grafikk. For enkelte spørs-
mål gjengis også bydelenes svar. Svar på åpne spørsmål er syntetisert og organisert 
tematisk i rapporten.  

Det vil enkelte steder være aktuelt å sammenligne svar i årets undersøkelse med re-
sultatene for 2015-undersøkelsen, ettersom vi har tidsserier for noen spørsmål. Selv 
om svarprosenten for 2015 og 2016 er lik, så er det en viss variasjon i hvilke kom-
muner som besvarte de respektive undersøker. I tillegg svarer noen kommuner ulikt 
på spørsmål der vi har tidsserier fra et år til et annet. Vi vet ikke om dette skyldes 
faktisk endring i situasjon eller at ulike personer har besvart spørreskjemaet de ulike 
årene. Dette, kombinert med at situasjonen på de ulike undersøkelsestidspunkt var 
svært forskjellig med henhold til flyktningeankomster, gjør at en bør være varsom 
når en sammenligner tallmaterialet.  

1.3 Bakteppe og kontekst 

Det ble i 2015 bosatt over 11 000 flyktninger i norske lokalsamfunn, en økning på 
nesten 50 prosent fra 2014. I 2016 økte bosettingstallet til over 15 000 personer. Et 
betydelig potensial har blitt utløst, uttrykt gjennom kommunenes økte vilje og kapa-
sitet til å bosette flyktninger de to foregående år. Fra 2016 og til dags dato har det 
vært en betydelig nedgang i antall ankomne asylsøkere, med den nedbygging av 
bosettingskapasitet det medfører.  

Med dette som bakteppe har vi i undersøkelsen for 2016 i større grad enn tidligere 
hatt et fokus på kvalifisering av bosatte flyktninger til arbeid og utdanning, og end-
ringer i kommunenes tjenesteapparat som følge av det økte antall bosatte de siste 

                                           

2  34 kommuner i bruttoutvalget er kategorisert som «bosetter ikke». Blant disse kommunene er det 
enkelte kommuner som fattet vedtak og kom i gang med bosetting i 2016, men som ikke har bosatt 
flyktninger de foregående årene.  
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to år. I likhet med tidligere år stiller vi spørsmål om kommunenes erfaringer med, 
og opplevelse av, samarbeidet med IMDi.  

Stadig flere kommuner bosetter flyktninger, noe som innebærer at IMDi til enhver 
tid samarbeider med både erfarne og mindre erfarne bosettingskommuner. I 2016 
var det i alt 411 bosettingskommuner3, mot 378 kommuner i 2015. Økning i antall 
kommuner som har bosatt flyktninger siste to årene er en viktig del av bakgrunnen 
for å fortolke funn i denne rapporten, særlig det som handler om kommunenes be-
hov for bistand og tjenester fra IMDi. 

1.4 Bruksområder for resultatene fra kommune-
undersøkelsen 

IMDi trenger et bredt kunnskapsgrunnlag for å utføre sine oppgaver på bosettings- 

og integreringsfeltet. Kommunene er IMDis viktigste samarbeidspartnere og survey-

basert kunnskap både om hvordan kommunene arbeider med bosetting og integre-

ring og hvordan kommunene vurderer samarbeidet med IMDi, inngår som et viktig 

element i det bredere kunnskapsgrunnlaget.  

IMDi vil bruke resultatene fra kommuneundersøkelsen som grunnlag for oppføl-

gings- og pådriverarbeidet overfor kommunene og for å tilpasse sine tjenester til 

kommunene. IMDis regioninndeling deler inn kommunene i seks regioner, som be-

tjenes av regionkontorene IMDi Nord, - Midt, - Vest, - Sør, -Øst og - Indre Øst.4 Re-

sultater fra kommuneundersøkelsen danner et viktig grunnlag for regionkontorenes 

oppfølgingsarbeid rettet mot enkeltkommuner og grupper av kommuner.  

Resultater fra kommuneundersøkelsen inngår også i IMDis årsrapport.  

  

                                           

3  411 kommuner svarte positivt på IMDis anmodning og vedtok å bosette flyktninger i 2016 (IMDis 
årsrapport 2016).  

4  Regioninndelingen er basert på følgende fylkesinndeling: IMDi Nord omfatter kommuner i Nordland, 
Troms og Finnmark, IMDi Midt-Norge kommuner i Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag, IMDi 
Vest kommuner i Rogaland, Hordaland og Sogn- og Fjordane, IMDi Sør kommuner i Vest-Agder, 
Aust-Agder og Telemark, IMDi Øst kommuner i Vestfold, Østfold, Akershus og Oslo og IMDi Indre øst 
omfatter kommuner i Buskerud, Hedmark og Oppland. 
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2 Kommunalt planarbeid og 
tjenester 

2.1 Kapasitet i kommunale tjenester 

I kommuneundersøkelsen for 2015 spurte vi kommunene om de planla å øke kapa-

siteten på ulike kommunale tjenester som følge av flyktningetilstrømningen. Tilbake-

meldingen viste at tjenester knyttet til boliger (86 prosent), introduksjonsprogram 

og norskopplæring for nyankomne (86 prosent) samt helse og omsorg (59 prosent) 

pekte seg ut som de områdene der kommunene i størst grad planla kapasitetsøk-

ning.  

Med bakgrunn i de store antallet bosatte flyktninger i 2015 og 2016, har kommu-

nene i årets undersøkelse blitt spurt i hvilken grad de faktisk har økt eller redusert 

kapasiteten innenfor de samme områder. 

Figur nr. 1:  

Om den rekordhøye bosettingen i 2015/2016 har ført til økning eller reduksjon i kom-
munens tjenestekapasitet (N = 287, 287, 280, 279, 289, 277, 275, 274, 272).  

I 2015 og 2016 har norske kommuner bosatt et rekordhøyt antall flyktninger. Har din kommune 
siden årsskiftet 2015/16 sett seg nødt til å øke eller redusere kapasiteten (her definert som res-
surser og kompetanse) i følgende kommunale tjenester på grunn av bosetting av flyktninger?  

 

32%

50%

69%

55%

86%

61%

56%

88%

87%

59%

46%

28%

41%

11%

32%

42%

9%

10%
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Økt Ikke endret Både økt og redusert i løpet av året Redusert Ikke relevant
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Figur 1 viser at de største økningene i tjenestekapasitet for 2016 er innenfor områ-

dene «bestilling og bruk av tolk» (88 prosent), «bolig» (87 prosent) og «introduk-

sjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap» (86 prosent). Som sva-

rene fra 2015 viste, så var det innenfor de to sistnevnte tjenesteområdene («bolig» 

og «introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap») at kommu-

nene også i størst grad planla kapasitetsøkning. 

«Bolig» kan tolkes både som boligframskaffelse og administrasjon og tjenester knyt-

tet til boligtilbud for flyktninger. Vi vet imidlertid fra IMDis oppfølging av kommuner, 

og svar som gis på spørsmål om barrierer mot å bosette flere flyktninger (figur 13) i 

denne undersøkelsen, at mange kommuner trekker fram mangel på nok boliger som 

en utfordring når det gjelder bosetting av flyktninger.  

I undersøkelsen for 2015 anslo 53 prosent av kommunene behov for kapasitetsøk-

ning innen tolketjenester. I årets undersøkelse framgår imidlertid «bestilling og bruk 

av tolk» som den største kategorien, hvor nær 9 av 10 kommuner har økt tjeneste-

kapasiteten. Dette viser en stor differanse mellom forventning og faktisk kapasitets-

økning innen tolketjenester. Med begrepet «tolketjenester» i dette spørsmålet me-

nes det at kommunen sikrer at de som trenger tolk i møte med kommunen, får det, 

uavhengig av om kommunen har egen tolketjeneste eller benytter private leverand-

ører.  

Foruten de nevnte tjenester, peker opplæringssektoren seg ut som et område der 

mange kommuner har økt tjenestekapasiteten. Sju av ti kommuner oppgir at det 

har det har vært en økning av tjenester innen kategorien «grunnskole» (69 prosent) 

og «øvrig voksenopplæring» (61 prosent).  

2.2. Planer og planstrategi 

Kommunene har blitt stilt ulike spørsmål om kommunale planer og planstrategi, 

fordi IMDi ønsker mer kunnskap om i hvilken grad kommunene tar høyde for boset-

ting og integrering som en langsiktig oppgave, og tilpasser tjenestene til en mer 

mangfoldig befolkning. 

Kommunalt eierskap og lederskap, politisk som administrativt, er viktig for vellyk-

kede resultater i arbeidet med integrering og inkludering. Dette dreier seg om kom-

munenes arbeid med bosetting og kvalifisering av flyktninger, samt arbeidet med 

samfunnsplanlegging, forvaltning og tjenesteproduksjon for en mangfoldig befolk-

ning. Kommunenes planer og styringsverktøy er således et viktig styringsverktøy.  

I 2015 svarte kun én av fire kommuner bekreftende på spørsmålet om kommune-

planens samfunnsdel beskriver innvandrerbefolkningen i omfang og sammenset-

ning. En overvekt av disse kommunene er store og har en høy innvandrerandel. 
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Med bakgrunn i kommunevalget høsten 2015, skal alle nye kommunestyrer ha ved-

tatt kommunens planstrategi for inneværende valgperiode5. Planstrategien er et 

hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Planstrategien 

skal omfatte kommunens strategiske valg knyttet til utvikling av lokalsamfunnet og 

vurdere kommunens planbehov i valgperioden. Kommunene har allerede revidert 

planverket for inneværende periode når de har besvart årets undersøkelse.    

Kommunene ble i 2016 spurt om hvorvidt kommunal planstrategi omtaler tilpasning 

av kommunale tjenester som følge av økt innvandring.  

Figur nr. 2:  
Om kommunal planstrategi omtaler tilpasning av kommunale tjenester som følge av 

økt innvandring (N = 307) 

Omtaler kommunal planstrategi i din kommune tilpasning av kommunale tjenester som følge av 
økt innvandring? 

 

Figur nr. 2 viser at halvparten av kommunene har en planstrategi som omtaler 

dette. Det er den samme andelen som bekreftet at deres kommune har en planstra-

tegi relatert til «økt befolkningsvekst og økt innvandring» i 2015. På tross av ulikhe-

ter i spørsmålsformuleringen, så er det noe overraskende at andelen står på stedet 

hvil, tatt i betraktning den store økningen i bosetting av flyktninger siste to år, og 

revidering av kommunalt planverk i inneværende valgperiode. 

  

                                           

5 Kommunene har plikt til å utarbeide kommunal planstrategi minst en gang i hver 
valgperiode og vedta den senest ett år etter kommunestyrets konstituering. 

50%50%

Ja Nei
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Figur nr. 3:  

Om kommunal planstrategi omtaler behovet for tilstrekkelig boligtilbud for flykt-
ninger (N = 307) 

Omtaler kommunal planstrategi i din kommune behovet for tilstrekkelig boligtilbud for flykt-
ninger?  

Sammenlignet med 2015 viser årets undersøkelse en klar økning i andelen kommu-

ner som omtaler behovet for tilstrekkelig boligtilbud for flyktninger i sin kommunale 

planstrategi. Figur nr. 3 viser at to av tre kommuner har innarbeidet behovet for til-

strekkelig boligtilbud for flyktninger i sine kommunale planer. Tilsvarende tall for 

2015 var 47 prosent. Noe av forklaringen på økningen kan trolig relateres til den 

økte bosettingen av flyktninger i 2016. 

Kommunene har også blitt stilt spørsmål om opplevd nytte og viktighet av IMDis bi-

drag på ulike områder, blant annet når det gjelder «utvikling av kommunens planer 

for bosetting av flyktninger og integrering av innvandrere» (se figur 16 og 18). På 

en skala fra «meget dårlig» til «meget god», vurderer 22 prosent av respondentene 

nytten av IMDis bidrag som «ganske god» eller «meget god».  

På spørsmål om hvor viktig det vil være å få slik bistand fra IMDi de nærmeste to 

årene, svarer hele 65 prosent at slik bistand vil være «ganske viktig» eller «meget 

viktig». Tilbakemeldingene rundt kommunenes planarbeid kan IMDi benytte til å 

skreddersy oppfølging av enkeltkommuner. IMDis lansering av et verktøy for inte-

greringsstatistikk på nettsidene i 2016 gir kommunene tilgang til nøkkeltall om hvor-

dan det går med integreringen i kommunen, inkludert informasjon om befolknings-

sammensetning. Statistikkløsningen kan være et hjelpemiddel for kommunene når 

det gjelder samfunnsplanlegging, utvikling av tjenester og forvaltning av en mang-

foldig befolkning. 

2.3 Kommunen som arbeidsgiver 

I årets undersøkelse har vi sett nærmere på kommunen som arbeidsgiver, og spurt 

om kommunene har vedtatt planer eller igangsatt tiltak der målet er at andelen inn-

vandrere i befolkningen gjenspeiles blant kommunenes ansatte.  
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33%
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Figur nr. 4:  

I hvilken grad andelen innvandrere i kommunene gjenspeiles blant kommunenes an-
satte (N = 317). Flervalg. 

Har kommunen vedtatt planer eller igangsatt tiltak der målet er at andelen innvandrere i befolk-
ningen gjenspeiles blant kommunens ansatte? 

Figur nr. 4 viser at kun 12 prosent av kommunene praktiserer en intervjuordning 

der minst én søker med innvandrerbakgrunn kalles inn til intervju dersom vedkom-

mende er kvalifisert for stillingen. Hele 11 av de 14 bydelene i Oslo som har besvart 

undersøkelsen opererer med en intervjuordning. Oslo kommune har en høy andel 

innvandrere sammenlignet med de fleste kommuner i Norge, og følgelig også en 

høy andel arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn.  

Om lag tre av ti kommuner (27 prosent) har praksisplasser, mentor eller traineeord-

ninger for innvandrere. Selv om mange av de største kommunene er representert, 

så er det ingen klar sammenheng mellom kommunestørrelse og praksisordninger. 

Eksempelvis oppgir kun én av 14 bydeler i Oslo at de har praksisplasser, mentor el-

ler traineeordninger rettet mot innvandrere, mens mindre kommuner som Eid og 

Alstahaug har en praksisordning.    

Hele fire av ti kommuner (39 prosent) svarer at de ikke har planer eller tiltak der 

målet er at andelen innvandrere i befolkningen gjenspeiles blant kommunens an-

satte.  

Som det framgår er det svært ulik praksis mellom kommunene i rollen som arbeids-

giver og i hvilken grad det er et uttrykt mål at befolkningssammensetningen gjen-

speiles blant de kommunalt ansatte.  
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2.4 Tolkebruk og tolketjenester 

Bruk av tolk er et nødvendig virkemiddel for at det offentlige skal kunne yte likever-

dige tjenester til personer som ikke behersker norsk i tilstrekkelig grad. Alle offent-

lige instanser, inkludert kommuner, må sørge for at det brukes kvalifisert tolk når 

det er behov for det.  

IMDi er nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor og skal bidra til utvikling 

av organisatoriske rammer og god praksis som sikrer forsvarlig tolking innenfor of-

fentlig tjenesteyting. IMDi eier og drifter Nasjonalt tolkeregister, et innsynsregister 

som gir oversikt over tolker og deres formelle tolkefaglige kvalifikasjoner. Tolkere-

gisteret er tilgjengelig på tolkeportalen.no. IMDi skal gi råd og veiledning til kommu-

ner om bruk av tolk. Det er videre et mål for regjeringen at antall kommuner som 

«har retningslinjer der Nasjonalt tolkeregister inngår» skal øke. 

Figur nr. 5:  
Retningslinjer for bestilling og bruk av tolk (N = 316).  

Har kommunen retningslinjer for bruk og bestilling av tolk der Nasjonalt tolkeregister inngår?   

Figur nr. 5 viser kommunenes svar på spørsmålet om retningslinjer for bruk og be-

stilling av tolk. Hovedtrenden for 2016 samsvarer med tallene for 2015, men når vi 

bryter det ned på kommunenivå ser vi mange svarendringer fra 2015 til 2016. Dette 

kan tyde på at respondenten (rådmannen) i en del kommuner ikke har god nok 

kjennskap til kommunens retningslinjer for tolkebruk. Datagrunnlaget må derfor be-

handles med forsiktighet. På landsbasis oppgir 55 prosent av kommunene at de har 

retningslinjer for bruk og bestilling av tolk. Én av fire kommuner (25 prosent) har 

45%

30%
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bestilling og bruk av tolk

Ja, kommunen har retningslinjer, men uten at
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retningslinjer der Nasjonalt tolkeregister inngår, mens tre av ti kommuner oppgir at 

de har retningslinjer, men uten at Nasjonalt tolkeregister inngår.  

Som det fremgår av figur nr. 1 så har kommunene økt sin kapasitet når det gjelder 

bruk og bestilling av tolk, fra 2015 til 2016, og hele 88 prosent av kommunene opp-

gir å ha økt tjenestekapasiteten på området. Men som vi ser ut fra figur nr. 5, så in-

dikerer ikke kommunenes svar på denne undersøkelsen at kapasitetsøkningen i tol-

ketjenestene har bidratt til at flere kommuner har utarbeidet retningslinjer for bruk 

og bestilling av tolk.  

Vi har spurt kommunene om hvordan de vurderer nytten av IMDis bistand på ulike 

områder, deriblant «råd om bestilling og bruk av tolk» (se figur 16). Om lag sju av ti 

kommuner som har besvart undersøkelsen, har mottatt slik bistand fra IMDi. Kom-

munene som har fått bistand fra IMDi i form av «råd om bestilling og bruk av tolk», 

vurderer nytten av denne bistanden relativt høyt. Om lag 30 prosent av kommunene 

vurderer nytten som ganske eller meget god, mens 36 prosent svarer «hverken el-

ler».  

På spørsmål om hvor viktig det vil være for kommunen å få bistand fra IMDi på 

ulike områder i løpet av de to neste årene (se figur 18), er det bistand i form av 

«råd om bestilling og bruk av tolk» som oppfattes som minst viktig.  
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3 Introduksjonsprogram  
og opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap 
Målet med introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap er 

at nyankomne innvandrere skal komme i arbeid og/eller utdanning, og bli økono-

misk selvstendige. Om lag halvparten av deltakerne i introduksjonsprogrammet går 

direkte over i arbeid eller utdanning etter avsluttet program. Ett år etter er rundt 60 

prosent i arbeid eller utdanning. Disse resultatene har vært stabile over tid. 

I møte med kommuner er IMDi opptatt av å informere og etterspørre mål- og resul-

tatstyring av introduksjonsprogrammet. Dette kan bidra til å bevisstgjøre kommu-

nen om målene de jobber mot og resultatene de oppnår.  

IMDi har spurt kommunene om de har et resultatmål for introduksjonsprogrammet, 

og hva deres resultatmål på introduksjonsprogram ligger på. Kun kommuner som 

bosetter flyktninger har blitt stilt disse spørsmålene. 

Figur nr. 6:  
Resultatmål for introduksjonsprogrammet (N = 292). 

Har kommunen 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?   
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Litt over halvparten av bosettingskommunene (55 prosent), og 13 av 14 bydeler i 

Oslo, oppgir at de har eget resultatmål for introduksjonsprogrammet, se figur 6. Det 

å ha eget resultatmål er langt mer utbredt blant store kommuner (her 10 000 inn-

byggere eller mer) enn blant små og mellomstore kommuner. Andelen kommuner 

som oppgir at de har et resultatmål for deltakere i introduksjonsprogram har forøv-

rig vært relativt stabil siden IMDi begynte å måle det i 2014. Det er en noe lavere 

andel kommuner som oppgir at de har resultatmål i år sammenlignet med tidligere 

år, men forskjellen er kun på noen få prosentpoeng6.  

IMDi merker seg særlig at hele 44 prosent av bosettingskommuner ikke har eget re-

sultatmål for introduksjonsordningen. Dette kan ha sammenheng med den store øk-

ningen i antall bosettingskommuner de siste årene.  

Kommunenes gjennomsnittlige resultatmål for direkte overgang til arbeid/utdanning 

ligger på 69 prosent7. Men spredningen er stor, og kommunene oppgir resultatmål 

fra 20 til 100 prosent. 

Det nasjonale målet er at 70 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet skal 

være i arbeid eller utdanning ett år etter endt program. Tilknytning til utdanning og 

arbeidsliv for tidligere introduksjonsdeltakere ett år etter, har holdt seg stabilt på 

rundt 60 prosent de siste fem årene.  

Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter at folkeregistrering i 

kommunen eller at krav om deltakelse blir framsatt, sørge for at personer med rett 

til norskopplæring får et tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette 

gjelder både for personer som er bosatt i kommunen og de som bor midlertidig på 

asylmottak i kommunen. Det er viktig at personer kommer raskt i gang med norsk-

opplæring etter bosetting i kommunen. I årets kommuneundersøkelse har vi spurt 

om kommunene har utarbeidet rutiner for å informere nyankomne innvandrere om 

norskopplæringstilbudet i kommunene. Figur nr. 7 viser at hele 86 prosent av kom-

munene oppgir å ha etablert rutiner for dette. 

                                           

6  I Kommuneundersøkelsen fra 2014 var det 90 av 156 kommuner (58 prosent) som svarte 

at de hadde resultatmål for introduksjonsprogrammet. I 2015 var det 147 av 260 
kommuner (57 prosent) som svarte at de hadde resultatmål for introduksjonsprogrammet. 

Det må tas forbehold om at ikke alle de samme kommunene har svart på undersøkelsen 

hvert år.   
7 Dette spørsmålet ble kun rettet til de 116 kommunene som oppga et konkret resultatmål. 
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Figur nr. 7:  

Rutiner for informering om norsktilbud (N = 291). 
Har kommunen etablert rutiner for å informere innvandrere om norsktilbudet i kommunen?   

Statistisk Sentralbyrå sine framskrivinger av tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft, 

viser at det fram mot 2030 vil bli et overskudd i arbeidsmarkedet av personer med 

kun grunnskole som høyest oppnådde utdanning. SSB konkluderer med at de som 

ikke har høyere eller yrkesrettet utdannelse, vil oppleve et stadig vanskeligere ar-

beidsmarked i årene som kommer. Svake grunnleggende ferdigheter og lav kompe-

tanse gir økt risiko for frafall fra arbeidslivet, eller for ikke å komme i arbeid i det 

hele tatt. En studie utført av forskere ved Senter for økonomisk forskning (SØF) fin-

ner at fullføring av videregående opplæring er viktigere for arbeidsmarkedstilknyt-

ningen enn innvandrerbakgrunn8. 

Med en større etterspørsel etter formell utdanning og kompetanse, vil opplæring i 

grunnskole, videregående opplæring og grunnleggende ferdigheter være viktige til-

tak for flyktninger. Utdanning er et av tiltakene som i størst grad øker sannsynlighe-

ten for å være i arbeid ett år etter introduksjonsprogrammet9. Bruken av utdan-

ningsrettede tiltak i introduksjonsprogrammet har vært- og er fortsatt lav. En av 

flere forutsetninger for å få flere deltakere i introduksjonsprogrammet til å delta i 

utdanning, er kommunens evne til å kombinere norskopplæring med utdanningsret-

tede tiltak. Klarer kommunene å tilrettelegge for at norskopplæring lar seg kombi-

nere med grunnskole og/eller videregående skole?  

Figur nr. 8 viser at det i to av ti kommuner (20 prosent) ikke lar seg kombinere. 

Med få unntak er det typisk for små kommuner i desentraliserte strøk, hvor også 

fraværet av videregående skoler gjør seg gjeldende. Om lag tre av ti kommuner 

                                           

8  Falch, T. og O. Nyhus (2010). Videregående opplæring og arbeidsmarkedstilknytning for 

unge voksne innvandrere. SØF-rapport nr. 04, Senter for økonomisk forskning AS 
9  Blom, Svein og Anette Walstad Enes (2015). «Introduksjonsordningen - en resultatstudie», 

Rapport 2015/36. Oslo/Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.  
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som svarte på spørsmålet (28 prosent) oppgir at man tilrettelegger på andre måter. 

Flere kommuner tar utgangspunkt i individuelle behov med hensyn til grunnskole 

og/eller videregående utdanning, enn gjennom formaliserte avtaler. Kommuner som 

ikke har avtaler med fylkeskommunen har gjerne interkommunale samarbeidsavta-

ler, eller avtaler direkte med videregående skoler, og i mindre grad med folkehøys-

koler og NAV. Hvorvidt kommunen har et tilbud om grunnskole eller ikke, fremkom-

mer ikke i denne undersøkelsen. 

Figur nr. 8:  
Norskopplæring kombinert med grunnskole og videregående skole (N= 314). Flervalg. 

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

For at deltakere skal kunne delta i norskopplæring parallelt med grunnskoleopplæ-

ring, kan det være en fordel at tilbyderne har felles administrasjon, slik at de ulike 

timeplanene lar seg kombinere. I fire av ti kommuner (41 prosent) opererer man 

med felles administrasjon mellom tilbyder av voksenopplæring og grunnskole. 12 

prosent av kommunene har en forankret avtale med fylkeskommunen. De aller 

fleste av disse er større kommuner, eller kommuner som ligger i nærheten av regio-

nale hovedsteder med videregående skoler. Regional beliggenhet synes å være et 

premiss for sterkere bindinger mot fylkeskommuner og videregående utdanning. 

Med dette som bakteppe viser tallene at langt flere kommuner har potensiale til å 

legge til rette for å kombinere norskopplæringen med videregående skole, og ikke 

minst grunnskole.  

De store variasjonene mellom kommunene understreker behovet for i større grad å 

strømlinjeforme og tydeliggjøre utdanningsmulighetene for både kommune og mål-

gruppe.  
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IMDi skal i 2017 iverksette tiltak for å øke andelen kommuner der grunnskole eller 

videregående opplæring inngår i introduksjonsprogrammet. Foruten at dette inngår 

i alle sider av formidlingsaktiviteten vil kompetansehevingsprogram for programråd-

givere i 2017 ha «utdanningsrettede løp» som tema. Her vil til sammen 1100-1200 i 

målgruppen delta fordelt på tre samlinger høsten 2017. Det forventes at bruken av 

utdanningen i introduksjonsprogrammet vil påvirkes positivt som følge av dette tilta-

ket, samtidig som programrådgivere hever sin integreringsfaglige kompetanse.  

Med start i år er tilsynstema frem til 2019 individuell plan for deltakere i introduk-

sjonsprogram10. Tilsynet har som mål å bidra til forbedring av kommunenes arbeid 

med individuell plan og tilpasset program, noe som igjen kan påvirke måloppnåel-

sen. I forbindelse med tilsynstemaet har IMDi i samarbeid med Kompetanse Norge 

utviklet og publisert maler for individuell plan tidlig i 2017. Det har vært rekordhøy 

aktivitet og nedlasting av disse malene, og det forventes at tiltaket har økt bevisst-

heten og kvaliteten på arbeidet med bruk av individuell plan i kommunene.  

  

                                           

10 Iflg. introduksjonsloven § 6: 
- Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram.  
- Den skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og av hvilke 

tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg. 
- Planen skal minst inneholde programmets start og tidsfaser og en angivelse av tiltakene i 

programmet. 
- Planen skal utarbeides i samråd med vedkommende. 

- Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i 

vedkommendes livssituasjon. 
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4 Samarbeid med frivillige 
organisasjoner og lokalt  
næringsliv 

4.1 Samarbeid mellom kommunen og frivilligheten 

Frivillighetens rolle har blitt aktualisert som følge av den store økningen i antall 

flyktninger som har kommet til Norge de siste to år. Regjeringen ønsket i 2016 økt 

bruk av frivillighet i integreringsarbeidet og ga IMDi en større rolle som tilrettelegger 

for samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner11. IMDi forvalter dess-

uten flere tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner for ulike integreringsrela-

terte oppgaver.  

Fjorårets kommuneundersøkelse viste at kun 12 prosent av kommunene oppga å 

ikke ha samarbeid med frivilligheten om integreringstiltak. 90 prosent av kommu-

nene opplyste at de hadde planer om å videreutvikle eller initiere samarbeidet med 

frivilligheten i løpet av 2016. Av de 38 kommunene som oppga å ikke ha samarbeid 

med frivilligheten, svarte 30 at de har planer om å initiere samarbeid i 2016. Kom-

muneundersøkelsen fra 2015 viste følgelig at frivilligheten spiller en viktig rolle i det 

lokale integreringsarbeidet. 

I årets undersøkelse har kommunene også blitt spurt om innvandrerbefolkningen 

omtales i kommunenes frivillighetsplan, samt på hvilke integreringsarenaer- og tiltak 

kommunene samarbeider med frivilligheten. 

                                           

11 Justis- og beredskapsdepartementet Meld St.30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv- en effektiv 
integreringspolitikk s. 14 p. 51. 
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Figur nr. 9:  

Om kommunens frivillighetsplan (N=298).  
Er innvandrerbefolkningen omtalt i kommunens frivillighetsplan?  

Figur nr. 9 viser at hele 60 prosent av kommunene ikke har en egen frivillighetsplan.  

Tilsvarende tall fra Oslo viser at ni av 14 bydeler heller ikke har en egen frivillighets-

plan. Av de 40 prosentene som har en frivillighetsplan, svarer tre av fire kommuner 

at innvandrerbefolkningen er omtalt.  

Figur nr. 10 viser at det foregår er utstrakt integreringssamarbeid mellom kommune 

og frivillighet i praksis. Kun fire prosent av kommunene oppgir i årets undersøkelse 

ikke å ha arenaer/ tiltak i samarbeid med frivillige organisasjoner.  
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Figur nr. 10:  

Samarbeid mellom kommune og frivillighet (N=300). Flervalg. 
Vi vil vite om det finnes tiltak eller arenaer for samarbeid mellom kommunen og frivillige organi-
sasjoner om integrering av innvandrere. Sett kryss ved de områdene der det er samarbeid: 
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Det finnes 419 frivillighetssentraler12 i Norge, fordelt på ulike kommuner og regioner. 

Hele tre av fire kommuner (74 prosent), og 12 av 14 bydeler i Oslo, oppgir å ha 

samarbeid med frivillighetssentraler om integrering av innvandrere. Nær sju av ti 

kommuner har «tiltak/ aktiviteter for enslige mindreårige flyktninger» (68 prosent) 

og «Aktiviteter knyttet til introduksjonsprogrammet, herunder mentorordning, 

norsktrening og arbeidstrening» (68 prosent).  

Hele 66 prosent oppgir at man har «andre møteplasser for innvandrere og den øv-

rige befolkningen». Eksempler på slike arenaer, som kommunene oppgir i undersø-

kelsen, er samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner, hvor særlig Røde Kors og 

kristne organisasjoner gjør seg gjeldende. Andre samarbeidsrelasjoner retter seg 

mot kultur, idrett, årlige markeringer, samt flerkulturelle forum og språkkafeer. Ek-

sempler på spesifikke målrettede tiltak er kjøretrening, barnepass og «reservebeste-

foreldre».  

Andre tiltak og arenaer for samarbeid mellom kommune og frivillige organisasjoner 

om integrering av innvandrere er «tiltak/ aktiviteter for barn i barnefamilier» (57 

prosent), «Helsefremmende tiltak (helseinformasjon, fysisk aktivitet, o.l.)» (48 pro-

sent), «aktiviteter for beboere i asylmottak» (29 prosent) og «Boligtjenester (bolig-

framskaffelse/ etablering / veiledning) (20 prosent).  

I likhet med undersøkelsen for 2015 er kommunene også i år spurt om hvordan de 

vurderer nytten av IMDis bistand når det gjelder «råd og veiledning om samarbeid 

mellom kommunen og frivillige organisasjoner om bosetting og integrering av inn-

vandrere» (se figur 16)13.  Blant de kommunene som mottok bistand på frivillighets-

feltet i 2015 var de fleste ganske «nøytrale» til nytten av IMDis bistand, med en li-

ten vekt mot det positive. I årets undersøkelse vurderer fire av ti kommuner nytten 

som «hverken eller» (39 prosent), mens 27 prosent opplever bistanden som 

«ganske god» eller «meget god». Når det kommer til viktigheten av at IMDi gir bi-

stand i form av råd og veiledning om samarbeid med frivillige organisasjoner om in-

tegrering av innvandrere de neste to årene, oppgir hele 65 prosent av kommunene 

at det er «ganske viktig» eller «meget viktig». Slik bistand ble også vurdert som vik-

tig av kommunene i undersøkelsen for 2015. 

4.2 Samarbeid mellom kommune og lokalt  
næringsliv 

En viktig nøkkel til integrering i det norske samfunnet går gjennom deltakelse i ar-

beidslivet. Et godt samarbeid med lokale arbeidsgivere gir kommunen mulighet til i 

                                           

12 Tall hentet fra Norges Frivilligsentraler (frivilligsentral.no) 
13 I 2015 er kommunene spurt om «råd og veiledning om samarbeid mellom kommunen og frivillige 

organisasjoner om bosetting og integrering av flyktninger», mot «integrering av innvandrere» i 
2016. Dette kan ha påvirket svarene.  
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større grad å arbeidsrette opplæringen, tilpasse opplæringen til det lokale arbeids-

kraftsbehovet og å oppnå bedre resultater i introduksjonsprogrammet. I 2016 har 

IMDi hatt i oppgave å være bindeledd mellom kommuner og aktører i næringslivet 

som ønsker å bidra med praksisplasser eller andre tilbud når det gjelder kvalifisering 

av innvandrere.  

I fjorårets kommuneundersøkelse oppga nær åtte av ti kommuner at man for 2016 

hadde planer om å initiere eller videreutvikle samarbeidet med lokalt næringsliv.  

Figur nr. 11 viser kommunenes tilbakemelding i 2016 omkring samarbeidet med lo-

kalt næringsliv. På spørsmålet «Finnes det tiltak eller arenaer for samarbeid mellom 

kommunen og lokalt næringsliv om integrering av nyankomne innvandrere i ar-

beidslivet?» oppga halvparten av respondentene (53 prosent) at de benytter NAV 

sitt nettverk i lokalt næringsliv.  

Figur nr. 11:  

Omfang av tiltak eller arenaer for samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv 
om integrering av nyankomne innvandrere. (N=302). Flervalg. 

Finnes det tiltak eller arenaer for samarbeid mellom kommunen og lokalt næringsliv om integre-
ring av nyankomne innvandrere i arbeidslivet? 
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Vi vet at NAV i mange kommuner har ansvaret for introduksjonsprogrammet, så 

dette kan tyde på at det i mange kommuner er samarbeid mellom kommunenes in-

troduksjonsprogram og lokalt næringsliv. I en av tre kommuner (33 prosent) forelig-

ger det samarbeidsavtaler mellom kommunen og lokale arbeidsgivere. Slike avtaler 

omhandler også norskopplæring, arbeidspraksis eller mentorprogrammer.  

Færre enn to av ti kommuner oppgir at man har satt av egne stillingsressurser øre-

merket til samarbeid med lokalt næringsliv om integrering av nyankomne flyktninger 

i arbeidsmarkedet. Det omfatter i stor grad de største byer og kommuner, men også 

noen små kommuner i utkantstrøk. Kun 4 av 14 bydeler i Oslo har egne stillingsre-

surser øremerket samarbeid med lokalt næringsliv, mens hele 12 av 14 bydeler bru-

ker NAV sitt nettverk i lokalt næringsliv.  

17 prosent av kommunene oppgir «andre tiltak». Slike tiltak omfatter særlig samar-

beid og utplassering i egen kommune, enkeltbedrifter og arbeidsmarkedsbedrifter 

med særlig hensyn til språk- og arbeidspraksis. I noen tilfeller oppgir de aller minste 

kommunene at kommunikasjon med enkeltbedrifter foregår gjennom direktekon-

takt.  

To av ti kommuner (20 prosent) har ingen særskilte tiltak for å integrere nyan-

komne innvandrere inn i lokalt arbeidsliv. I hvilken grad det foregår et samarbeid på 

regionalt nivå, og med regionalt næringsliv, besvares ikke av denne undersøkelsen.      

4.3 Etablereropplæring 

Kvalifisering til arbeid handler ikke kun om kvalifisering til eksisterende arbeidsplas-

ser, men også gründervirksomhet og etablering av nye arbeidsplasser. IMDi forval-

ter en tilskuddsordning for etablereropplæring14, hvis formål er å styrke og utvikle 

det ordinære tilbudet om etablereropplæring i kommuner og fylkeskommuner, slik 

at det bedre kan legges til rette for at flere innvandrere etablerer egen bedrift, og 

dermed skape økt sysselsetting.  

I årets kommuneundersøkelse har vi spurt kommunene om følgende: «Bistår kom-

munen med informasjon/ rådgivning overfor innvandrere som ønsker å etablere 

egen bedrift?», samt om hvilke tiltak kommunene benytter seg av.  

                                           

14 Rundskriv 08/2017: Tilskuddsordning for etablereropplæring 
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Figur nr. 12:  

Om kommunenes arbeid med etablereropplæring for innvandrere (N=311).  
Bistår kommunen med informasjon/ rådgivning overfor innvandrere som ønsker å etablere egen 
bedrift? 

Figur nr. 12 viser at 72 prosent av kommunene informerer og gir råd til innvandrere 

som ønsker å etablere egen bedrift. Hele 152 av de 223 kommunene som bistår inn-

vandrere med å etablere egne bedrifter har spesifisert respektive tiltak. Tilbakemel-

dingen om type bistand, og hvilke aktører som bidrar innenfor etablerefeltet og 

overfor målgruppen, viser stor spredning. I de fleste tilfeller håndteres informasjon 

og rådgivning av kommunen selv, fra førstelinjen til egne næringskonsulenter og 

næringssjefer. En annen viktig aktør som peker seg ut er bruken av ulike nærings-

hager, kommunale som regionale. I noe mindre grad er voksenopplæringssentre og 

NAV bidragsyterne.  
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5 Forhold som vanskelig-
gjør økt bosetting 
IMDis årlige anmodninger til kommunene om å bosette et visst antall flyktninger har 

ikke alltid blitt imøtekommet gjennom kommunestyrenes vedtak om bosetting. Selv 

om kommunene de siste årene har utviklet økt bosettingskapasitet, har behovet for 

bosettingsplasser gjennomgående vært større enn det kommunene har kunnet imø-

tekomme.   

Med bakgrunn i dette er bosettingen av over 15 000 flyktninger i 2016, ekstraordi-

nær. Et betydelig potensial ble utløst, knyttet til kommunenes økte vilje og kapasitet 

til å bosette flyktninger gjennom 2015 og 2016. Det var en betydelig nedgang i an-

komne flyktninger i 2016, og for inneværende år ligger det an til en nedbygging i 

bosettingskapasitet, ikke minst for enslige mindreårige flyktninger.  

I likhet med i kommuneundersøkelsen for 2015, har kommunene blitt spurt om hva 

som kan vanskeliggjøre bosetting av flyktninger framover. Spørsmålsformuleringen 

er imidlertid endret. Der vi i 2015 ønsket å få vite hva som er de største barrierene 

mot at kommunene kan bosette et større antall flyktninger enn i dag, har vi i 2016 

spurt om barrierer for at kommunene skal kunne bosette flyktninger de neste fem 

årene.  

Figur nr. 13 viser hvilke hovedgrunner som vanskeliggjør bosetting de neste fem 

år15. I tråd med foreliggende kunnskap er det manglende tilgang på boliger som i 

særlig grad trekkes fram som en barriere mot bosetting. 34 prosent av responden-

tene oppgir «manglende tilgang på boliger (i kommunal og privat regi)» som den 

den største barrieren mot framtidig bosetting. Hele ti av 14 bydeler i Oslo oppgir bo-

ligutfordringer som den viktigste barrieren. 

De to neste områdene som peker seg klart ut blant kommunene er «arbeidsmarke-

det i regionen gir ikke gode nok sysselsettingsmuligheter for flyktninger» (24 pro-

sent) og «størrelsen på integreringstilskuddet fra IMDi dekker ikke kommunens 

kostnader ved bosetting av flyktninger» (21 prosent).  

Andre og mindre barrierer mot bosetting er «tilskudd knyttet til enslige mindreårige 

flyktninger dekker ikke kommunens kostnader» (8 prosent), «manglende kapasitet i 

                                           

15 Figuren viser prosentandelen av kommunene som oppgir de ulike alternativene som den største 
barrieren mot å bosette flyktninger de neste fem årene  
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kommunens ordinære tjenestetilbud» (4 prosent) og «manglende kapasitet i tilbu-

det om introduksjonsordning, herunder opplæring i norsk og samfunnskunnskap» (2 

prosent). 

Seks prosent av kommunene opplever ingen barrierer mot å bosette flere flykt-

ninger enn i dag.  

Figur nr. 13:  
Barrierer som vanskeliggjør bosetting av flyktninger. (N=315). Rangering.  

I 2015 og 2016 har kommunene bosatt et rekordhøyt antall flyktninger. IMDi ønsker mer kunn-
skap om forhold i kommunene som vanskeliggjør bosetting av flyktninger. Nedenfor har vi listet 
opp flere mulige forhold. Ranger de inntil tre største barrierene for at din kommune skal kunne 
bosette flyktninger de neste 5 årene (1=største barriere): kommune skal kunne bosette flykt-
ninger de neste 5 årene: (1=største barriere) 
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6 IMDi som samarbeids-
partner 

6.1 IMDi som informasjonsformidler 

Kommunene er IMDis viktigste samarbeidspartnere, og kommunenes arbeid er av-

gjørende for å nå de nasjonale målene for integreringspolitikken. IMDi skal blant an-

net tilby kommunene bistand til effektivt, regelmessig og varig bosettingsarbeid, 

målrettet oppfølging av kvalifiseringsarbeid og mulighet for å utvikle kompetanse på 

tilrettelegging av likeverdige kommunale tjenester overfor en mangfoldig befolkning. 

Som et ledd i kontakten med kommunene har vi i årets undersøkelse bedt respon-

dentene vurdere hvilke kommunikasjonsplattformer de foretrekker, samt nytten av 

informasjon og statistikk på hjemmesiden imdi.no.  

Figur nr. 14:  

Om imdi.no og formidling av statistikk (N=312).   
I hvilken grad oppfatter din kommune www.imdi.no som en kilde til relevant statistikk om inte-
greringssituasjonen i kommunen? (1=største barriere) 

I figur nr. 14 stilte vi det samme spørsmålet som i 2015: «I hvilken grad oppfatter 

din kommune www.imdi.no som en kilde til relevant statistikk om integreringssitua-

sjonen i kommunen?». Tilbakemeldingen for 2016 samsvarer i stor grad med 2015, 

og viser at 38 prosent av kommunene «i stor grad» oppfatter statistikken som fram-

kommer på imdi.no som relevant, mot 35 prosent i 2015. 49 prosent svarte «I noen 

grad» (54 prosent i 2015) og 12 prosent svarte «i liten grad» (11 prosent i 2015). I 

2015 oppga ingen av Oslos bydeler at de «i stor grad» oppfattet IMDi.no som en re-

levant statistikk-kilde. I årets undersøkelse svarer 4 av 14 bydeler at imdi.no har 

stor relevans.  
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IMDi lanserte i 2016 nye nettsider, inkludert et verktøy for integreringsstatistikk. 

Den positive endringen blant Oslos bydeler, og at nær ni av ti rådmenn (87 prosent) 

«i stor grad» og «i noen grad» finner statistikken på imdi.no relevant indikerer at 

IMDis nettsider for mange kommuner oppleves som en viktig kilde til integrerings-

statistikk.  

Figur nr. 15 viser gjennom hvilke informasjonskanaler kommunene fortrekker å 

motta informasjon fra IMDi i fremtiden. Åtte av ti respondenter (78 prosent) foret-

rekker informasjon via direkte e-post.  

Andre foretrukne informasjonskanaler er «imdi.no» (54 prosent), «konferanser 

(større samlinger)» (51 prosent), «møter» (45 prosent), «telefon» (23 prosent) og 

«postmottak (brev)» (20 prosent). Alle respondentene ønsker å få informasjon fra 

IMDi, men nær sagt ingen ønsker seg informasjon via «riksmedia», «lokal- og regio-

nal media» og «twitter».  

Figur nr. 15:  
Ønskede informasjonskanaler i kontakt med IMDi (N=316). Flervalg.   

Gjennom hvilke kanaler foretrekker du å få informasjon fra IMDi i fremtiden? (velg de inntil 3 vik-
tigste) (1=største barriere) 

 

6.2 Vurdering av IMDis bistand på ulike områder 
og framtidig behov 

I to sett av spørsmål bes kommunene om å vurdere IMDis bistand på ulike områder. 

Sju av alternativene dreier seg om bistand knyttet til tematiske områder, som f.eks. 

«kvalifisering og sysselsetting av flyktninger» (se figur 16), mens tre av alternati-

vene dreier seg om ulike former for kunnskapsspredning og erfaringsutveksling, 

henholdsvis mellom kommuner og statlige aktører, og mellom kommuner (se figur 

17).   
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Figur nr. 16:  

Nytteverdien av IMDis bistand innen ulike områder (N=304,308,308,309,309,310,311).  
IMDi skal bidra til rask bosetting av flyktninger og at flere nyankomne innvandrere deltar i ar-
beids- og samfunnsliv. Sett fra ditt ståsted: hvordan vurderer du nytten av IMDis bistand på føl-
gende områder? (Skala: meget bra – ganske god – hverken eller – ganske dårlig – meget dårlig – 
har ikke fått bistand fra IMDi – ikke relevant).  
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Disse spørsmålene er rettet til alle kommuner, både de som bosetter og de som ikke 

gjør det. Andelene som svarer «ikke relevant» og «har ikke fått bistand av IMDi på 

dette området» ligger på mellom 6 og 31 prosent. Både kommuner som bosetter og 

kommuner som ikke gjør det har svart at de ikke har mottatt bistand fra IMDi på 

ulike områder. 

Figur nr. 17:  

Nytteverdien av IMDis bistand innen ulike områder (N=305, 309, 309). 
IMDi skal bidra til rask bosetting av flyktninger og at flere nyankomne innvandrere deltar i ar-
beids- og samfunnsliv. Sett fra ditt ståsted: hvordan vurderer du nytten av IMDis bistand på føl-
gende områder? (Skala: meget bra – ganske god – hverken eller – ganske dårlig – meget dårlig – 
har ikke fått bistand fra IMDi – ikke relevant).  

 

De aller fleste kommunene har mottatt bistand fra IMDi innenfor områdene «boset-

ting av flyktninger i kommunene» (94 prosent), «deling av kunnskap og erfaringer 

om kvalifiseringsarbeid fra andre kommuner» (94 prosent), «tilrettelegging for 

kunnskapsspredning og erfaringsutveksling mellom kommuner» (91 prosent) og 
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«tilrettelegging for møteplasser med andre statlige aktører» (87 prosent)16. Disse re-

sultatene er ikke overraskende. Samlinger og seminarer som legger til rette for erfa-

ringsutveksling og møteplasser er en type tiltak som når ut til et stort antall kommu-

ner. Også kommuner som ikke bosetter flyktninger inviteres til slike samlinger. På 

samme måte er samarbeid med kommuner om bosetting en av IMDis kjerneoppga-

ver.  

Færrest kommuner har mottatt bistand når det gjelder «utvikling av kommunens 

planer for bosetting og integrering av flyktninger» (69 prosent) og «utvikling av tje-

nester for en mangfoldig befolkning» (71 prosent), etterfulgt av «råd om bestilling 

og bruk av tolk» (73 prosent) og «råd og veiledning om samarbeid med lokalt næ-

ringsliv om kvalifisering og sysselsetting av innvandrere» (75 prosent).  

Når opp mot 3 av 10 kommuner svarer «ikke relevant» eller «har ikke fått bistand 

fra IMDi på dette området» kan dette ha flere forklaringer: Enten at integreringsar-

beidet lokalt går bra og det ikke er behov for IMDis bistand, at IMDi ikke når ut med 

sin bistand eller ikke «treffer» de aktuelle kommunene, og/eller at dette er et ut-

trykk for IMDis bevisste differensiering av bistand/tjenester til ulike kommuner. IMDi 

legger til grunn at hele forklaringsbildet er relevant. 

Kommunene er mest tilfreds med nytten av IMDis bistand knyttet til «deling av 

kunnskap og erfaringer om kvalifiseringsarbeid fra andre kommuner». IMDi er fra 

før kjent med at kommunene ønsker læring og inspirasjon basert på erfaringer fra 

andre og sammenlignbare kommuner. IMDi har lagt dette til grunn for innretningen 

av bistanden til kommunene, og vil fortsatt gjøre det.  

Kommunene er i ganske stor grad fornøyd med IMDis bistand, eller vurderer denne 

som «nøytral» («hverken eller»). Det er allikevel viktig for IMDi å merke seg at en 

viss andel av kommunene vurderer at nytten av IMDis bidrag på ulike områder er 

«ganske dårlig» eller «meget dårlig». Når f.eks. 14 prosent av kommunene vurderer 

IMDis bistand knyttet til «utvikling av tjenester til en mangfoldig befolkning» som 

ganske/meget dårlig, dreier det seg om 42 kommuner. Dette er et eksempel på vik-

tigheten av kommunenes tilbakemelding, og hvilke potensielle satsningsområder 

som skal være gjeldende for IMDi. 

Rangering av opplevd nytte (fra mest til minst nytte)17:  

                                           

16 Hvilke kommuner som har mottatt bistand fra IMDi på ulike områder er her definert som 

andel kommuner som har vurdert IMDis bistand på en skala fra «meget god» til «meget 
dårlig». Kommuner som har svart «ikke relevant» og «har ikke fått bistand fra IMDi på 

dette området» er altså kategorisert som at de ikke har fått bistand fra IMDi.  
17 Rangeringen er basert den prosentvise andelen av kommuner som har rangert IMDis tje-

nesteområde, og som har vurdert nytten som «ganske god» eller «meget god". Andelen 

som har svart «ikke relevant» og «har ikke fått bistand fra IMDi på dette området» er ute-
latt. 
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 Deling av kunnskap og erfaringer om kvalifiseringsarbeid fra andre kommuner 

(75 %) 

 Tilrettelegging for kunnskapsspredning og erfaringsutveksling mellom kommuner 

(69 %) 

 Bistand til bosetting av flyktninger i kommunen (66 %) 

 Tilrettelegging for møteplasser med andre statlige aktører (52 %) 

 Råd og veiledning om ulike utdanningsløp for flyktninger (46 %) 

 Råd om bestilling og bruk av tolk (44 %) 

 Råd og veiledning om samarbeid med lokalt næringsliv om kvalifisering og sys-

selsetting av innvandrere (38 %) 

 Råd og veiledning om samarbeid med frivillige organisasjoner om integrering av 

innvandrere (35 %) 

 Utvikling av tjenester for en mangfoldig befolkning (31%) 

 Utvikling av kommunens planer for bosetting av flyktninger og integrering av 

innvandrere (31%) 

Oslos bydeler vurderer at IMDis bistand har vært mest nyttig når det gjelder «tilret-

telegging for kunnskapsspredning og erfaringsutveksling mellom kommuner», «de-

ling av kunnskap og erfaringer om kvalifiseringsarbeid fra andre kommuner» og 

«råd og veiledning om ulike utdanningsløp for flyktninger». 
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Figur nr. 18:  

Områder kommunene ønsker bistand fra IMDi på de neste to årene (N= 306, 310, 311, 
307, 307, 312, 310, 306, 309, 312). 

Hvor viktig vil det være å få bistand fra IMDi på de følgende områdene de neste to årene? 
(Skala: meget viktig – ganske viktig – hverken eller – ganske uviktig – helt uviktig – ikke rele-
vant). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur nr. 18 omhandler de samme områdene vi ba kommunene om å vurdere bi-

dragsnytten av. Halvparten av kommunene (49 prosent) svarer at «tilrettelegging 

for kunnskapsspredning og erfaringsutveksling mellom kommuner» er «meget vik-

tig», etterfulgt av «deling av kunnskap og erfaringer om kvalifiseringsarbeid fra 

andre kommuner» (42 prosent), «tilrettelegging for møteplasser med andre statlige 

aktører» (40 prosent) og «råd og veiledning om ulike utdanningsløp for flyktninger» 

(40 prosent).  
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Bydelene i Oslo oppfatter følgende områder som «meget viktige»: «bistand til bo-

setting av flyktninger i kommunen» (43 prosent), «tilrettelegging for kunnskaps-

spredning og erfaringsutveksling mellom kommuner» (43 prosent) og «deling av 

kunnskap og erfaringer om kvalifiseringsarbeid fra andre kommuner» (36 prosent). 

I likhet med kommunene er bydelene i Oslo opptatt av at det skapes kunnskaps- og 

delingsplattfomer i regi av IMDi. I motsetning til kommunene opplever imidlertid by-

delene at bistand i forbindelse med bosetting av flyktninger vil være viktigst de 

beste to årene.  

På en skala fra «meget viktig» til «helt uviktig» og «ikke relevant» ønsker kommu-

nene å få bistand på følgende områder de nærmeste to årene18: 

 Deling av kunnskap og erfaringer om kvalifiseringsarbeid fra andre kommuner 

(90 %) 

 Tilrettelegging for kunnskapsspredning og erfaringsutveksling mellom kommuner 

(89%) 

 Tilrettelegging for møteplasser med andre statlige aktører (82 %) 

 Råd og veiledning om ulike utdanningsløp for flyktninger (81 %) 

 Bistand til bosetting av flyktninger i kommunen (77 %) 

 Råd og veiledning om samarbeid med lokalt næringsliv om kvalifisering og sys-

selsetting av innvandrere (74 %) 

 Utvikling av tjenester for en mangfoldig befolkning (68 %) 

 Utvikling av kommunens planer for bosetting av flyktninger og integrering av 

innvandrere (65 %) 

 Råd og veiledning om samarbeid med frivillige organisasjoner om integrering av 

innvandrere (65 %) 

 Råd om bestilling og bruk av tolk (25 %) 

 

Som vi ser av kommunenes rangering er møteplasser for kunnskapsdeling (særlig 

innenfor kvalifiseringsområdet) og bosetting viktige områder. I årets undersøkelse 

hadde vi for første gang med svaralternativet «råd og veiledning om ulike utdan-

ningsløp for flyktninger», som er et satsningsområde for IMDi19. Tilbakemeldingene 

viser at tematikken omkring utdanningsløp for flyktninger er viktig for mange kom-

muner.      

                                           

18 Rangeringen er basert på den prosentvise andelen som har svart «meget viktig» og 
«ganske viktig». 

19 Utdanning er hovedtema i kompetansehevingsprogram for programrådgivere, og fa og 

med 2017 kan fylkeskommuner søke om prosjektmidler fra tilskuddsordningen 
«Jobbsjansen» for å kunne tilby mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom. 
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6.3 Tjenesteutvikling 

Å utvikle IMDis tjenester etter brukernes behov er et satsningsområde for IMDi. I 

2016 ble det gjennomført regionale fagverksteder med kompetanseheving av 

programrådgivere; «veien til arbeid», som ble benyttet til å kartlegge kommunenes 

behov for veiledning på kvalifiseringsområdet. I forlengelse av dette har vi i årets 

kommuneundersøkelse stilt følgende spørsmål til kommunene: «IMDi ønsker å ut-

vikle og forbedre sine tjenester om kvalifisering og sysselsetting av flyktninger. 

Hvilke tjenester har din kommune særskilt bruk for?»  114 kommuner svarte. 

Veiledning på utdanningsområdet er særlig etterspurt. Det omhandler alt fra god-

kjenning av dokumentert utdanning, realkompetansevurdering, tilpasset grunn- og 

videregående skoleløp, tilpasset videregåendeløp mot fagbrev, samt informasjon om 

kurs som kan bidra til nødvendig kompetanse som kvalifiserer til arbeid. 

Kommunene etterspør også veiledning om samarbeid med nærings- og arbeidsliv, 

om praksisplasser i introduksjonsprogrammet og om ulike arbeidsrettede løp.  Det 

være seg gjennom lokal eller regional tilknytning til privat-, offentlig- eller gründer-

virksomhet. Potensielle samarbeidsaktører som nevnes er bedrifter, næringsklynger, 

NHO og NAV. 

Under følger noen eksempler på konkrete forslag til IMDi som kom inn: 

 En god hjemmeside med erfaringsbank 

 Nettbaserte opplæringsløsninger, og tilhørende lærerressurser 

 Chat-tjeneste som raskt kan avklare spørsmål knyttet til integrering 

 Spissing og utvikling av en førstelinjetjeneste 

 Felles maler for kommune og arbeidsgiver mht. opplæring og oppfølging av ar-

beidspraksis    

 Utvikling av holdningsskapende brosjyrer rettet mot kommunenes innbyggere  

 Et bedre datasystem for kartlegging i asylmottak, og kompetanseheving av mot-

taksansatte 

 Mer samordning med tiltak i regi av NAV, hvor målgruppen flyktninger inngår 

 

I likhet med de forrige delkapitlene er kunnskapsdeling og erfaringsutveksling en fo-

retrukket samarbeidsform.  
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