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Minoritetsrådgivernes arbeid med råd og veiledning   
Siden opprettelsen av ordningen i 2008 har IMDis 30 minoritetsrådgivere gitt råd og veiledning i 2004 

saker om ulike problemer, jf. kategoriene under. I 2015 dekket minoritetsrådgiverne 10 

ungdomsskoler, 18 videregående skoler og ett veiledningssenter. Siste halvdel av 2015 har det vært 

vakanser i fem stillinger deler av året1, noe som kan ha innvirkning på antall saker i 2015.   

Tallene nedenfor viser antall saker rapportert inn under gjeldende Handlingsplan mot 

tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016).   

  

Kategori  2013  2014  2015  Total  

Gjennomført TVE  9  3  6  18  

Frykt for TVE  29  27  30  86  

Etterlatt i utlandet  12  8  9  29  

Frykt for å bli etterlatt i utlandet  10  5  6  21  

Trusler/vold  77  64  39  180  

Ekstrem kontroll  79  47  56  182  

Gjennomført KLL  1  3  1  5  

Frykt for KLL  4  0  0  4  

Frykt for TVE og KLL  1  0  0  1  

Totalt  222  157  147  526  

  

 

  

                                                           
1 Ansettelsesprosess har tatt lengre tid enn beregnet. Nye minoritetesrådgivere er ansatt og starter i løpet av 

januar 2016.  
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Om sakene  

I løpet av 2015 rapporterte minoritetsrådgivere om 147 nye saker. Fordelingen på sakskategorier 

holder seg relativt stabilt. Flest saker gjaldt ekstrem kontroll (38 prosent), trusler/vold (27 prosent) 

og frykt for tvangsekteskap (20 prosent). Seks av sakene gjaldt gjennomførte tvangsekteskap.   

Kjønnsfordelingen er 84 og 16 prosent for henholdsvis jenter og gutter, noe som er tilsvarende 

tidligere år.     

Aldersfordelingen over og under 18 år er lik tidligere perioder. 52 prosent av sakene i 2015 gjaldt 

personer under 18 år.   

De fleste sakene har sin opprinnelse i østlandsområdet. Dette sammenfaller med at den største 

andelen av innvandrerbefolkningen er bosatt i disse områdene.  

I 14 av sakene er det sendt bekymringsmelding eller det skal sendes bekymringsmelding til 

barnevernet. Flertallet av disse sakene gjaldt ekstrem kontroll, etterfulgt av etterlatt i utlandet og 

trusler/vold. I 11 av sakene har barnevernet omsorgen for ungdommen. Disse sakene omhandlet i 

hovedsak trusler/vold, frykt for tvangsekteskap og ekstrem kontroll.   

I 26 saker er forholdet politianmeldt. Flertallet av disse sakene gjaldt trusler/vold, etterfulgt av 

ekstrem kontroll-saker og frykt for tvangsekteskap.   

Landbakgrunn   

Tallene for landbakgrunn gir en oversikt over hvilke land de utsatte har sin opprinnelse fra. De 

utsatte kan være personer med norsk statsborgerskap, personer som er født og oppvokst i Norge, 

eller personer med lang botid i Norge. Siden 2013 er mer enn 80 land representert i sakene. 

Oversikten nedenfor viser de landbakgrunnene som overstiger seks saker. Av hensyn til personvernet 

er landbakgrunn med færre enn seks saker lagt til kategorien ‘Andre land’.   

Landbakgrunn  2013  2014  2015  Totalt  

Pakistan  36  26  25  87  

Afghanistan  38  23  25  86  

Somalia  22  16  18  56  

Irak  30  20  17  67  

Tyrkia  14  *  6  *  

Kosovo  *  *  6  *  

Palestina  6  11  *  *  

Sri Lanka  6  6  *  13  

Iran  8  *  *  *  
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Andre land  62  55  50  163  

Totalt  222  157  147  526  

* For å unngå identifisering er landbakgrunn med færre enn seks saker lagt til ‘Andre land’.  

Flest saker gjelder personer med opprinnelse fra fire land: Pakistan (17 prosent), Afghanistan (17 

prosent), Irak (12 prosent) og Somalia (12 prosent). Disse landbakgrunnene sammenfaller med SSBs 

oversikt over norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere med flyktningebakgrunn.2  

  

Hvem henvender seg til minoritetsrådgiverne?    

Det er liten endring i hvem som henvender seg til minoritetsrådgiverne. 48 prosent av sakene 

kommer fortsatt til minoritetsrådgivere via en annen ansatt i skolen (på samme skole eller en annen 

skole). Personen som er utsatt tar selv kontakt i en av fem saker (20 prosent). For øvrig  

varierer det noe hvem som henvender seg. Åtte prosent av sakene kommer via skolehelsetjenesten. 

Førstelinjetjenestene3 står for 67 prosent av henvendelsene til minoritetsrådgivere.   

Avtaler om oppfølging inngått: I 2015 ble det inngått til sammen 15 avtaler om oppfølging i 

forbindelse med reiser til utlandet.   

  

Integreringsrådgivernes arbeid med råd og veiledning   
Siden opprettelsen av ordningen i 2008 har integreringsrådgivere gitt råd og veiledning i 887 saker. 

Integreringsrådgiverne er per dags dato stasjonert på ambassadene i Ankara (Tyrkia), Amman 

(Jordan), Islamabad (Pakistan) og Nairobi (Kenya).   

Tallene nedenfor viser antall saker rapportert inn under gjeldende Handlingsplan mot 

tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet (2013-2016).   

  

Sakskategori  2013  2014  2015  Total  

Gjennomført TVE  8  13  6  27  

Frykt for TVE  37  33  34  104  

Etterlatt i utlandet  25  28  36  89  

Frykt for å bli etterlatt i utlandet  3  2  4  9  

Trusler/vold  18  15  13  46  

Ekstrem kontroll  1  5  2  8  

Frykt for KLL  1  2  1  4  

Andre familierelaterte saker  31  38  58  127  

Totalt  124  136  154  414  

  
  

                                                           
2 http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04#content 

http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger   
3 Førstelinjen innebefatter her skoler, politi, barnevern, Bufetat, UDI, NAV, krisesentre mv.  

http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04#content
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04#content
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04#content
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04#content
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04#content
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04#content
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger
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Om sakene   

I løpet av 2015 håndterte integreringsrådgivere 154 nye saker.     

Fordelingen på sakskategorier forholder seg relativt stabilt. Det er flest saker i kategorien andre 

familierelaterte saker (38 prosent). Deretter kommer kategoriene etterlatt i utlandet (23 prosent) og 

frykt for tvangsekteskap (22 prosent). Seks av sakene gjaldt gjennomførte tvangsekteskap.   

Den prosentvise kjønnsfordelingen er 73 og 25 for henholdsvis jenter/kvinner og gutter/menn. I to 

saker er kjønn ukjent.   

Fordelingen over og under 18 år er henholdsvis 59 prosent og 37 prosent. I seks saker er alder ukjent.   

  

Landbakgrunn   

Tallene over landbakgrunn gir en oversikt over hvilke land de utsatte har sin opprinnelse fra. De 

utsatte kan være personer med norsk statsborgerskap, personer som er født og oppvokst i Norge 

eller personer med lang botid i Norge. Siden 2013 er det rapportert om saker med opprinnelse fra 

mer enn 80 land. Oversikten nedenfor viser de landbakgrunnene som overstiger seks saker.  Av 

hensyn til personvernet er landbakgrunn med færre enn seks saker lagt til kategorien ‘Andre land’.  

I 2015 er det som i tidligere perioder flest saker med opprinnelse fra tre land: Irak (27 prosent), 

Pakistan (22 prosent) og Somalia (20 prosent). I 10 prosent av sakene har vedkommende 

landbakgrunn fra Afghanistan. Disse landbakgrunnene sammenfaller med SSBs oversikt over 

norskfødte med innvandrerforeldre og innvandrere med flyktningebakgrunn.4   

  

  

  

  

                                                           
4 http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04#content 

http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger   
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http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04#content
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04#content
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04#content
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04#content
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04#content
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2015-03-04#content
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger
http://www.ssb.no/befolkning/statistikker/flyktninger
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Landbakgrunn  2013  2014  2015  Totalt  

Irak  47  41  41  129  

Pakistan  20  19  34  73  

Somalia  26  30  31  87  

Afghanistan  *  8  15  *  

Tyrkia  6  10  9  25  

Iran  7  *  8  *  

Palestinske områder  9  7  *  *  

Jordan  *  6  *  *  

Etiopia   *  6  *  *  

Andre land  9  9  16  34  

Totalt  124  136  154  414  

  
* For å unngå identifisering er landbakgrunn med færre enn seks saker lagt til ‘Andre land’.  

Hvem henvender seg til integreringsrådgivere?   

I 21 prosent av sakene tok personen selv kontakt med integreringsrådgiver, mens i 11 prosent av 

sakene tok den utsattes familie kontakt. Utlendingsdirektoratet har henvendt seg i 12 prosent av 

sakene, noe som er en økning fra tidligere år. Åtte prosent av sakene var henvendelser via 

Utenriksdepartementet, dette er også en økning fra tidligere. I hovedsak faller disse sakene inn 

under kategorien «andre familierelaterte saker», og da spesielt saker som gjelder barnebortføring og 

omsorgssvikt.   

Kompetanseteamet har tatt kontakt i ni prosent av sakene, mens minoritetsrådgiverne har henvendt 

seg i seks prosent av sakene. Totalt utgjør førstelinjen5 39 prosent av henvendelsene til 

integreringsrådgivere.     

Assistert hjemreise: I 2015 bisto integreringsrådgiverne med hjemreise i 11 saker. Disse sakene 

handlet om frykt for tvangsekteskap, trusler/vold, etterlatt i utlandet og andre familierelaterte saker.  

  

                                                           
5 Førstelinjen innebefatter her politi, barnevern, NAV etc.   

  


