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Virksomhetsspesifikt mål 1: Den
enkelte flyktning og innvandrer skal
være kvalifisert for en varig tilknytning
til arbeidslivet
Tabellnr.
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Kompetansekartlegging
Totalt antall personer i mottak som er i
målgruppen for kompetansekartlegging,
fordelt på antall og andel mottaksbeboere
som har gjennomført
kompetansekartlegging, og videre antall
og andel bosatt fra mottak med
gjennomført kompetansekartlegging.
Totalt antall overføringsflyktninger og
antall og andel som har registrert
opplysninger om kompetanse (utdanning,
arbeidserfaring, språkkunnskaper, mv).
Opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for voksne
innvandrere
Personer som ble omfattet av rett og/eller
plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap, som hadde oppfylt sin
plikt tre år senere. Tidsserie. (Foreløpige
tall for inneværende år i årsrapport).
A: Personer som ble omfattet av rett og
plikt til opplæring i norsk og
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samfunnskunnskap, som var i opplæring
innen tre måneder etter at de kom inn i
personkretsen, fordelt på kjønn. Antall og
andel. Tidsserie (Foreløpige tall for
inneværende år i årsrapport).
B: Personer som ble omfattet av rett til
opplæring i norsk og samfunnskunnskap,
som var i opplæring innen tre måneder
etter at de kom inn i personkretsen, fordelt
på kjønn. Antall og andel. Tidsserie
(Foreløpige tall for inneværende år i
årsrapport).
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C: Personer som ble omfattet av plikt til
opplæring i norsk og samfunnskunnskap,
som var i opplæring innen tre måneder
etter at de kom inn i personkretsen, fordelt
på kjønn. Antall og andel. Tidsserie
(Foreløpige tall for inneværende år i
årsrapport).
Deltakere i opplæring i norsk og
samfunnskunnskap, fordelt på
rettighetskode til opplæring og kjønn.
Antall og prosent. Tidsserie. (Foreløpige
tall for inneværende år i årsrapport).
Opplæring for asylsøkere i mottak
A: Deltakere i opplæring i norsk for
asylsøkere i mottak i inneværende år,
fordelt på kjønn og vertskommune for
mottak. Antall og prosent. Tidsserie.
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(Foreløpige tall for inneværende år i
årsrapport).
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B: Antall deltakere i opplæring i norsk
kultur og norske verdier i mottak i
inneværende år, fordelt på kjønn og
vertskommune for mottak. Antall og
prosent. Tidsserie. (Foreløpige tall for
inneværende i årsrapport).
A: Asylsøkere som kom det foregående
året og tidspunktet de startet opplæring i
norsk for asylsøkere, fordelt på kjønn og
vertskommune for mottak. Antall og
prosent. Tidsserie. (Foreløpige tall for
fjoråret i årsrapport).
B: Asylsøkere som kom det foregående
året og tidspunktet de startet i opplæring i
norsk kultur og norske verdier, fordelt på
kjønn og vertskommune for mottak.
Antall og prosent. Tidsserie. (Foreløpige
tall for fjoråret i årsrapport).
A: Asylsøkere som kom det foregående
året og som har gjennomført 175 timer
opplæring i norsk for asylsøkere, fordelt
på kjønn og vertskommune for mottak.
Antall og prosent. Tidsserie. (Foreløpige
tall for fjoråret i årsrapport).
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B: Asylsøkere som kom det foregående
året og som har gjennomført 50 timer
opplæring i norsk kultur og norske
3

9

10

11

12

13

verdier, fordelt på kjønn og
vertskommune for mottak. Antall og
prosent. Tidsserie. (Foreløpige tall for
fjoråret i årsrapport).
Introduksjonsprogram
Personer registrert i NIR med
oppholdstillatelse som gjør at de er i
personkretsen for
introduksjonsprogrammet per 31.12.,
fordelt på kjønn og fylker. Antall.
Tidsserie. (Foreløpige tall for
inneværende år i årsrapport).
Deltakere i introduksjonsprogrammet i
løpet av året og deltakere som startet opp i
program i inneværende år, fordelt på
kjønn og fylker. Antall. (Foreløpige tall
for inneværende år i årsrapport).
Personer som kom inn i personkretsen for
introduksjonsprogrammet i perioden
01.10-30.09 som startet opp i programmet
innen tre måneder etter at de kom inn i
personkretsen. Antall og prosent.
Tidsserie. (Foreløpige tall i årsrapport).
Deltakere i introduksjonsprogram
registrert i NIR per 31.12, fordelt på kjønn
og fylke. Antall. Tidsserie. (Foreløpige
tall for inneværende år i årsrapport).
A: Deltakere registrert i NIR som har
avsluttet introduksjonsprogrammet i løpet
av året, fordelt på kjønn, fylke og
sluttårsaker. Antall. Tidsserie. (Foreløpige
tall for inneværende år i årsrapport).
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B: Deltakere registrert i NIR som har
avsluttet introduksjonsprogrammet i løpet
av året, fordelt på kjønn, fylke og
sluttårsaker. Andel. Tidsserie. (Foreløpige
tall for inneværende år i årsrapport).
Deltakere registrert i NIR i løpet av året,
fordelt på kjønn, fylke og tiltak. Antall og
andel. (Foreløpige tall for inneværende år
i årsrapport).
Fylkesmannens klagebehandling i henhold
til introduksjonsloven, fordelt på utfall av
klagen, kjønn og klagens innhold.
Tidsserie.
Fylkesmannens tilsyn med
introduksjonsloven. Antall tilsyn og
lovbrudd. Tidsserie. (Foreløpige tall for
inneværende år i årsrapport).
Antall samlinger for kompetanseheving av
programrådgivere mm. (fagverksted).
Tidsserie.
Tolk
A: Tolker registrert i Nasjonalt
tolkeregister per 1.6/31.12, fordelt på
kjønn og kvalifikasjonskategorier. Antall.
Tidsserie.
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B: Tolker i Nasjonalt tolkeregister per
1.6/31.12 i de 30 største språkene, fordelt
på kjønn og kvalifikasjonskategorier.
Antall. Inneværende år.
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Utstedte bevillinger som statsautoriserte
tolker. Nye og totalt antall bevillinger,
antall språk. Absolutte tall.
Kjønnsfordeling i prosent. Tidsserie.
Søk i Nasjonalt tolkeregister. Antall.
Tidsserie.
Kommuner og statlige etater som har
retningslinjer for bestilling og bruk av
tolker der Nasjonalt tolkeregister inngår.
Antall. Tidsserie.
Gjennomførte Tospråktester, antall språk,
resultat og kjønn. Tidsserie.
Minoritets- og
integreringsrådgiverordningen
Antall saker rapportert av hhv. minoritetsog integreringsrådgivere, fordelt på
sakskategori, kjønn, alder og
landbakgrunn.
Virksomhetsspesifikt mål 3: Raskt og
treffsikkert bosettingsarbeid
Bosetting
Totalt antall personer som skal bosettes,
fordelt på personer i mottak og
overføringsflyktninger, samt enslige
mindreårige (kø).
Bosettingsklare i mottak og etter ventetid
fordelt på voksne og barn under 18 år, og
tid.
Gjennomsnittlig ventetid fra
oppholdsvedtak til bosetting (mnd.) totalt,
og videre spesifisert på enslige
mindreårige, barnefamilier og voksne som
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ikke er en del av en barnefamilie fra
mottak og for overføringsflyktninger.
Totalt antall bosatte, fordelt på personer
fra mottak og overføringsflyktninger og
videre fordelt på andel voksne og barn i
barnefamilier, voksne som ikke er en del
av en barnefamilie, og enslige mindreårige
bosatt av IMDi og Bufetat.
Antall og bosatte fylkesvis fra mottak,
selvbosatte etter avtale,
overføringsflyktninger og
familiegjenforente med disse, spesifisert
på over og under 18 år og nasjonalitet.
Antall og andel bosatte innen 3, 6, 12 og
over 12 måneder fordelt på voksne som
ikke er en del av en barnefamilier,
barnefamilier, og enslige mindreårige
bosatt av IMDi/Bufdir.
IMDis anmodning om bosetting, antall
vedtaksplasser i kommunene og andel av
sistnevnte som benyttes til bosetting
(plassutnyttelse).
Antall bosettingsklare og bosatte enslige
mindreårige og barnefamilier med
begrenset tillatelse i påvente av
dokumentert identitet.
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All statistikk skal være spesifisert på kjønn der det er hensiktsmessig. Statistikken skal være konsistent og kvalitetssikret. Så langt det er mulig
skal det også gis en vurdering av tallmaterialet. All statistikk skal i tillegg til vanlig format, også leveres i excel-format.
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