IMDis kommuneundersøkelse 2018 til
rådmann/bydelsdirektør
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.

Kommunalt planarbeid og tjenesteyting
De siste årene har norske kommuner bosatt et rekordhøyt antall flyktninger. I 2018 var
bosettingsbehovet lavere enn det har vært de siste årene. Har kommunen/bydelen hatt utfordringer som
følge av de store svingningene i bosettingsbehov?
Ja
Nei

I så fall hvilke utfordringer?
Bemanning
Planlegging
Økonomi
Kompetanse
Bolig
Annet

Har kommunen/bydelen vedtatt planer eller tiltak der målet er at andelen innvandrere i befolkningen
gjenspeiles blant kommunens/bydelens ansatte?
Ja, intervjuordning (minst én søker med innvandrerbakgrunn kalles inn til intervju dersom han/hun er
kvalifisert)
Ja, praksisplasser, mentor- eller traineeordninger
Ja, andre vedtatte planer eller igangsatte tiltak
Nei
Noter andre vedtatte planer eller igangsatte tiltak

Dersom kommunen/bydelen ikke har innført intervjuordning, har kommunen/bydelen planer om å
innføre intervjuordning?
Ja
Nei

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

IMDi som samarbeidspartner
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
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

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 bevart denne undersøkelsen?

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