IMDis kommuneundersøkelse 2018 til
ansvarlig for
introduksjonsprogrammet/integreringsarbeid
I dette eksempelskjemaet ser du alle spørsmål som stilles ved datainnsamlingen. For en del kommuner/bydeler i
Oslo er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet, ettersom ikke alle spørsmål vil gå til alle
kommuner/bydeler. Det kan derfor være spørsmål her som din kommune/bydel ikke skal svare på.

Introduksjonsordningen og opplæring i norsk og
samfunnskunnskap
Samarbeider kommunen/bydelen med andre kommuner om gjennomføringen av
introduksjonsprogrammet?
Ja, vi tilbyr tjenester til andre kommuner/bydeler
Ja, vi kjøper tjenester av andre kommuner/bydeler
Ja, kommunen/bydelen både tilbyr og kjøper tjenester av andre kommuner/bydeler (vi har et
interkommunalt samarbeid)
Nei, vi samarbeider ikke med andre kommuner/bydeler om introduksjonsprogrammet
Ikke aktuelt – kommunen/bydelen har ikke deltakere i introduksjonsprogrammet nå

Spesifiser hvilke tjenester kommunen/bydelen tilbyr andre kommuner/bydeler

Spesifiser hvilke tjenester kommunen/bydelen kjøper av andre kommuner/bydeler

Har kommunen/bydelen et resultatmål for introduksjonsprogrammet, det vil si et mål for hvor stor
andel av deltakerne som skal ut i arbeid eller utdanning direkte etter avsluttet program?
Ja
Nei
Ikke aktuelt – kommunen/bydelen har ikke deltakere i introduksjonsprogrammet nå

Skriv inn resultatmålet (i prosent):

Har kommunen/bydelen et mål for hvor raskt nye deltakere skal starte med opplæring i norsk og
samfunnskunnskap?
Ja
Nei
Ikke aktuelt – kommunen/bydelen har ikke deltakere i opplæring norsk og samfunnskunnskap

Skriv inn målet (i måneder)

Hva er årsaken til at dere ikke har mål for rask oppstart?

Legger kommunen/bydelen til rette for at deltakere i introduksjonsprogrammet kan delta i grunnskole
og/eller videregående opplæring?
Ja, vi har en forankret avtale mellom kommune/bydel, voksenopplæringssenter og fylkeskommune
Ja, vi har en felles administrasjon mellom tilbyder av norskopplæring og grunnskole
Ja, vi samkjører timeplaner mellom norskopplæring og grunnskole/videregående
Ja, vi tilbyr fleksibel undervisning, f. eks undervisning på kveldstid
Nei
Ja, annet

Foruten eventuell rapportering av introduksjonsresultater til kommunal ledelse / bydelsledelse, har
kommunen/bydelen evaluert introduksjonsprogrammet de siste to årene (f.eks. gjennom samtaler eller
spørreundersøkelser rettet mot medarbeidere og/eller introduksjonsdeltakere)?

Har kommunen/bydelen igangsatt særskilte kvalifiseringstiltak for deltakergrupper som står langt fra
arbeidslivet?
Ja
Nei
Vet ikke

Hvilke tiltak er igangsatt?

Hvilke tiltak er igangsatt?

Samarbeid med frivillige organisasjoner og lokalt næringsliv
Har kommunen/bydelen samarbeid med lokalt næringsliv om integrering av innvandrere i arbeidslivet?
Egne samarbeidsavtaler mellom kommunen/bydelen og lokale arbeidsgivere om praksisplasser
Egne samarbeidsavtaler mellom kommunen/bydelen og lokale arbeidsgivere utenom praksisplasser (f.eks.
norskopplæring eller mentorprogrammer)
Egen stillingsressurs øremerket samarbeid med lokalt næringsliv
Kommunen benytter NAV sitt nettverk i lokalt næringsliv
Etablereropplæring tilpasset innvandrere
Ingen særskilte tiltak
Andre tiltak, vennligst presiser

IMDi som samarbeidspartner
Kommuner og bydeler er IMDis viktigste samarbeidspartnere. IMDi skal bidra til rask bosetting av
flyktninger og at flere nyankomne innvandrere deltar i arbeids- og samfunnsliv. Sett fra ditt ståsted:
hvordan vurderer du nytten av IMDis bistand på følgende områder:
1Svært
dårlig
Utvikling av kommunens/bydelens planer for bosetting av
flyktninger og integrering av innvandrere
Utvikling av tjenester for en mangfoldig befolkning
Råd om bestilling og bruk av tolk
Råd og veiledning om samarbeid med lokalt næringsliv om
kvalifisering og sysselsetting av innvandrere
Råd og veiledning om ulike utdanningsløp for flyktninger
Deling av kunnskap og erfaringer om kvalifiseringsarbeid
fra andre kommuner/bydeler
Bistand til bosetting av flyktninger i kommunen/bydelen
Råd og veiledning om samarbeid med frivillige
organisasjoner om integrering av innvandrere
Tilrettelegging for kunnskapsspredning og
erfaringsutveksling mellom kommuner/bydeler
Tilrettelegging for møteplasser med andre statlige aktører
Kompetanseheving om negativ sosial kontroll,
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

52

Verken/eller

4

Svært Ikke
god relevant

Hvor viktig vil det være å få bistand fra IMDi på de følgende områdene de neste to årene
1Svært
dårlig
Utvikling av kommunens/bydelens planer for bosetting av
flyktninger og integrering av innvandrere
Utvikling av tjenester for en mangfoldig befolkning
Råd om bestilling og bruk av tolk
Råd og veiledning om samarbeid med lokalt næringsliv om
kvalifisering og sysselsetting av innvandrere
Råd og veiledning om ulike utdanningsløp for flyktninger
Deling av kunnskap og erfaringer om kvalifiseringsarbeid
fra andre kommuner/bydeler
Bistand til bosetting av flyktninger i kommunen/bydelen
Råd og veiledning om samarbeid med frivillige
organisasjoner om integrering av innvandrere
Tilrettelegging for kunnskapsspredning og
erfaringsutveksling mellom kommuner/bydeler
Tilrettelegging for møteplasser med andre statlige aktører
Kompetanseheving om negativ sosial kontroll,
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

2

Verken/eller

4

5Svært Ikke
god relevant

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

Hvilken funksjon/rolle i kommunen/bydelen har du som har besvart denne undersøkelsen?

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