Kvalifisering i mottak
Brukerveiledning for registrering i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for
personer omfattet av

Integreringsloven
Brukerveiledningen tar for seg endringer i NIR som følge av tilpasning av registeret til «Lov om
integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven)» som trådte i kraft 1.
januar 2021. Dette kapittelet tar for seg kvalifisering i mottak.
Sist oppdatert: 03.06.21
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Lesetilgang til opplysninger om kompetanse og karriereveiledning
Alle NIR brukere har fått lesetilgang til menypunktet Kompetanse i IMDinett, som inneholder opplysninger om
kompetansekartlegging og karriereveiledning. Her kan du blant annet se opplysninger om personens utdanningsbakgrunn.
Dette kan benyttes som grunnlag i vurderingen av personens videre kvalifiseringsløp. Opplysninger om kompetanse kan
være selvregistrerte opplysninger fra den enkelte flyktning/familiegjenforente, eller opplysninger registrert av IMDi
(gjelder overføringsflyktninger).
Kommunen må ta en helhetlig vurdering av personens videre kvalifiseringsløp, utover opplysningene om kompetanse og
karriereveiledning som finnes i IMDinett.

Ti ps : Rollen «NIR Kommunea dministrativ bruker» har
forts att i kke lesetilgang til
menypunktet Kompetanse

Ti ps : NIR brukere som har
bos ettingsroller i IMDinett fra
før ha r a llerede l ese- og/eller
s kri ve tilgang ti l Kompetanse
modulen

For mer informasjon om kompetansemodulen i IMDinett, se
Tilgang og pålogging for kompetansekartlegging og
karriereveiledning | IMDi
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Personsøk og NIR personlister
For å kunne søke opp personer både etter integreringsloven og introduksjonsloven har NIR fått en ny funksjonalitet under Personer
fanen. I tillegg til Personsøk finner man NIR personlister. Trykker du på Personer – Integreringsloven eller Personer – Introduksjonsloven
vil du komme til et skjermbilde der du får oversikt over personer som faller inn under det valgte lovverket.
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NIR personlister - søk på kategori
Når du klikker på Personer – Integreringsloven, kan du velge kategori og klikke på Søk. Da får du en oversikt over personer som er
omfattet av valgte kategori i din kommune, f.eks. kvalifisering i mottak.

Ti ps : Listen kan
s orteres ved å klikke
på pi lene i topplinjen
ved DUF, na vn,
ka tegori etc.
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NIR personlister - søk på tiltak
Du kan også søke opp personer med registrerte tiltak / uten registrerte tiltak i ordningen kvalifisering i mottak i din kommune.
Personlisten bidrar til at vertskommunen kan få oversikt og planlegge for integreringsfremmende tiltak til mottaksbeboere.

Ti ps : Etter a t du har søkt
opp Ka tegori har du vi dere
mul i ghet til å Filtrere på
kommune, bydel, ordning,
DUF-nummer, fornavn eller
etternavn.
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NIR personlister – åpne person og last ned CSV fil
Når du har lagt inn søkekriterier og/eller filtrering vil resultatet vises i listen under. Her kan du «åpne personen» ved å trykke på
DUF-nummer eller ordning. Det er kun personer med åpen kategori som vises i listen (ikke deltakere som er ute av målgruppen/
har lukket kategori). Listen kan også lastes ned til en CSV fil som blant annet kan importeres til Excel.

NB: Det er fortsatt mulig å bruke alle funksjonene under
Rapporter for personer omfattet av introduksjonsloven
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Grunndata oversikt og menypunktet NIR
Når du går inn på siden til en person, vil du få opp mer informasjon. I høyre felt vises NIR - Kategori for personen. Når du trykker på
pilen foran NIR i venstremenyen, vil punktet ekspandere og vise ordningene personen har fått beregnet i NIR i henhold til
integreringsloven.
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Snarvei til «NIR Aktive ordninger» for person
Når du trykker på NIR (ikke pilen) finner du oversiktsbilde og snarveier til de kategoriene og ordningene personen har i henhold til det
lovverket personen er omfattet av.

Ti ps : Når du er i nne på
ordni ngen, vi ses det et
bl å tt felt øverst s om
va rs l er deg om personen
er i må lgruppen for
i ntegreringsloven

Ti ps : Dersom du trykker på
denne linken ekspanderer
fel tet og vi ser fullførte eller
i na ktive ordninger for
pers onen
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Integreringsfremmende tiltak
Under punktet Kvalifisering for mottaksboere kan kommunen registrere integreringsfremmende tiltak dersom kommunen tilbyr dette. I
statusfeltet øverst kan du se om det er registrert tiltak eller ikke på personen. Tiltaksmenyen er den samme som for deltakere i
introduksjonsprogrammet.

Ti ps : Du må ha rollen
«kommuneintrobruker»
for å kunne registrere
ti l tak på ordningen
«Kva l i fisering for
motta ksbeboere»
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Registrere tiltak
Klikk på Legg til under punktet Tiltak for å registrere. Da får du opp en nedtrekksmeny med mulige tiltaksgrupper og tiltakstyper.
.

Ti ps : Ved valg av tiltakstype vises
en kort beskrivelse av ti ltaket

For nærmere veiledning, se
Integreringsfremmende tiltak i asylmottak etter integreringsloven
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Registrere tiltakene livsmestring og foreldreveiledning
Tiltakene livsmestring og foreldreveiledning skiller seg fra øvrige tiltak ved at kommunen også må registrere om disse tiltakene er
gjennomført. Dette gjøres ofte på et senere tidspunkt. Kommunen må da finne tiltaket i tabellen over tiltak, klikke på Vis detaljer, vel ge
rediger og registrere om tiltaket er gjennomført eller ikke.
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Visning av tiltak
Registrerte tiltak vises i tabell under punktet Tiltak, fordelt på år og måned. For hver måned vises gjennomsnittlig antall timer tiltak
som deltaker er tilbudt per uke denne måneden. Ved å klikke på + ikonet utvides den aktuelle raden og viser tiltak registrert for
denne måneden. Ved å klikke på Åpne alle + åpnes alle radene og du kan se registreringer alle måneder samtidig for året.

Ti ps : Når du s tår i en måned
s er du start- og sluttdato på
ti l taket i denne måneden, feks
01.06 – 30.06, s elv om ti ltaket
ka n s tarte tidligere og/eller
va re l enger

Gjennomsnittlig
tilbudte timer tiltak
per uke vises per
måned

Ti ps : Feltet avslutning står
tomt nå r personen er i
ka tegori for kvalifisering i
motta k.
Nå r personen i kke lenger er i
ka tegori vi l systemet
automatisk beregne
a vs l utning på personen.

Tiltaket vises på alle
måneder som er
innenfor start- og
sluttdato for tiltaket
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Redigere/slette tiltak
Det er mulig å redigere og slette tiltak. Ved å klikke på + ikonet på måneden du ønsker å endre, utvides raden og viser tiltak
registret for denne måneden. For å redigere eller slette et tiltak; klikk på Vis detaljer og videre på rediger eller slett.

Ti ps : Når du sletter et ti ltak
s l etter du det for hele
ti ds perioden tiltaket varer,
i kke bare for den måneden
du s tå r i
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Visning av slettede tiltak
For å se slettede tiltak må du klikke på Vis slettede tiltak til høyre over tabellen for tiltak. Da vil du se hvilke måneder det finnes et
slettet tiltak på. Klikker du + ikonet på måneden får du oversikt over hvilket tiltak som er slettet. NB: Det er kun når du har klikket på
Vis slettede tiltak at du kan se de slettede tiltakene når du ekspanderer måneden. Normal visning er at slettede tiltak er skjult.
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Tiltakskoder for tiltak i mottak/introduksjonsprogrammet
Her er en oversikt over tiltaksgrupper og tiltakstyper i NIR, samt kort beskrivelse av hvert tiltak som vises ved valg av det enkelte
tiltaket i NIR (veiledningstekster).
Ti ltaksgruppe

T i ltakstype

V eiledning

Norskopplæring

Norskopplæring i henhold til læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne
innvandrere

Praksis med fokus på norskopplæring

Praksis med hovedvekt på norskopplæring

Samfunnskunnskap

Opplæring i samfunnskunnskap i henhold til læreplanen i norsk og samfunnskunnskap
for voksne innvandrere

Selvstudium

Norsk og/eller samfunnskunnskap som selvstudium

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning er et obligatorisk element for deltakere i introduksjonsprogram som
har barn under 18 år. Det er også obligatorisk for deltakere som venter barn i løpet av
programperioden

Livsmestring i et nytt land

Livsmestring i et nytt land er et obligatorisk element for alle som deltar i
introduksjonsprogram

Arbeid med lønnstilskudd

Arbeid med lønnstilskudd som utgjør en del av introduksjonsprogrammet

Arbeid som del av programmet

Ordinært arbeid som utgjør en del av introduksjonsprogrammet

Jobbsøkerkurs

Omfatter jobbsøkerkurs i regi av kommunen, NAV, private aktører eller andre

Opplæring i norsk og
samfunnskunnskap

Livsmestring og
foreldreveiledning

Arbeidsrettede tiltak

Korte bransjekurs

Omfatter korte yrkes- og bransjerettede kurs i regi av kommunen, NAV,
fylkeskommunen eller andre aktører. Kategorien omfatter også
arbeidsmarkedsopplæring i regi av NAV i henhold til forskrift om arbeidsmarkedstiltak
(tiltaksforskriften)

Opplæring i entreprenørskap

Omfatter tiltak som gir opplæring og veiledning til deltakere som ønsker å starte egen
bedrift

Praksis med fokus arbeid

Praksis med hovedvekt på opplæring i yrke/fag. Kategorien omfatter også arbeidstrening
som tiltak i regi av NAV i henhold til forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften)
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Tiltakskoder for tiltak i mottak/introduksjonsprogrammet
Tiltaksgruppe

Tiltakstype

V eiledning

Engelskopplæring for universitets- og
høyskolesektoren

Engelskopplæring til et nivå som kvalifiserer for studier ved universitet og høyskole

Fag på høyere nivå

Omfatter komplementerende utdanning for flyktninger/innvandrere, eksempelvis
forkurs til opptak høyere utdanning

Godkjenning av grunnskole- og
videregående opplæring

Godkjenning av grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Det er
fylkeskommunen som har ansvaret for dette

Godkjenning av høyere utdanning

Godkjenning av høyere utdanning på høyskole og universitetsnivå

Godkjenning av høyere yrkesfaglig
utdanning

Godkjenning av høyere yrkesfaglig utdanning, eksempelvis fagskole

Grunnskole deltid

Enkeltfag på grunnskole nivå som del av introduksjonsprogrammet

Grunnskole fulltid

Opplæring på grunnskole nivå på fulltid. NB: deltakere som har fulltid grunnskole som
sitt introduksjonsprogram følger fortsatt fraværsreglementet i integreringsforskriften,
ikke skoleåret. Kommunen må derfor tilby kvalifiserende tiltak som sørger for
helårsprogram

Norskopplæring for universitets- og
høyskolesektoren

Norskopplæring til et nivå som kvalifiserer for studier ved universitet og høyskole

Realkompetansevurdering - grunnskole

Realkompetansevurdering på grunnskole nivå. Det er kommunen som har ansvaret for
dette

Realkompetansevurdering - høyere
utdanning

Realkompetansevurdering av fullført høyere utdanning

Realkompetansevurdering - videregående
opplæring

Realkompetansevurdering på videregående skole nivå. Omfatter også yrkesutprøving.
Det er fylkeskommunen som har ansvaret for dette

Realkompetansevurdering for opptak eller
fritak av fag i høyere utdanning

Realkompetansevurdering på videregående skole nivå. Omfatter også yrkesutprøving.
Det er fylkeskommunen som har ansvaret for dette

Videregående opplæring deltid - fag- og
yrkesspesialisering

Enkeltfag i videregående opplæring som del av introduksjonsprogrammet

Utdanningsrettede tiltak

Videregående opplæring deltid studiespesialisering

Enkeltfag i videregående opplæring som del av introduksjonsprogrammet
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Tiltakskoder for tiltak i mottak/introduksjonsprogrammet
Tiltaksgruppe

Tiltakstype

V eiledning

Videregående opplæring fulltid - fag- og
yrkesspesialisering

Opplæring på videregående nivå på fulltid. NB: deltakere som har fulltid videregående
opplæring som sitt introduksjonsprogram følger fortsatt fraværsreglementet i
integreringsforskriften, ikke skoleåret. Kommunen må derfor tilby kvalifiserende tiltak
som sørger for helårsprogram

Videregående opplæring fulltid studiespesialisering

Opplæring på videregående nivå på fulltid. NB: deltakere som har fulltid videregående
opplæring som sitt introduksjonsprogram følger fortsatt fraværsreglementet i
integreringsforskriften, ikke skoleåret. Kommunen må derfor tilby kvalifiserende tiltak
som sørger for helårsprogram

Annet

Tiltaket omfatter øvrige aktiviteter, som ikke hører inn under noen av de andre
tiltakene. Skal kun brukes der det er strengt nødvendig

Digital kompetanse

Tiltaket omfatter opplæring som styrker deltakernes digitale kompetanse, eksempelvis
datakurs. NB: Dersom opplæring i norsk og samfunnskunnskap gis som nettbasert
opplæring, skal dette registreres som tiltak norskopplæring og/eller samfunnskunnskap,
ikke digital kompetanse

Hel sefremmende tiltak

Tiltaket omfatter behandling og/eller annen fysisk aktivitet for å bedre deltakerens
helse. I tillegg til behandling kan dette omfatte trening i programtiden som
forebyggende tiltak, svømmeopplæring mm. Trening på fritiden som f.eks.
fotballtrening/tur i skogen skal ikke registreres som tiltak i introduksjonsprogrammet

Norsktrening

Tiltaket omfatter norsktrening som ikke er en del av den ordinære norskopplæringen i
henhold til læreplanen i norsk og samfunnskunnskap. Dette kan eksempelvis omfatte
språkkafé, leksehjelp og annen uformell norsktrening

Personlig økonomi

Tiltaket omfatter kurs/opplæring om personlig økonomi

Utdanningsrettede tiltak

Andre integreringstiltak
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Tiltakskoder for tiltak i mottak/introduksjonsprogrammet

Tiltaksgruppe

Tiltakstype

V eiledning

Tilbud i omsorgspermisjon

Tiltaket omfatter tilbud under omsorgspermisjon. Kommunen må krysse av for om
personen har mottatt tilbud i løpet av omsorgspermisjonen. NB: Dersom personen har
hatt norskopplæring, samfunnskunnskap eller øvrige tiltak i løpet av omsorgspermisjonen,
skal disse i tillegg registreres under de aktuelle tiltakstypene for dette, med antall timer
per uke

Tiltak i regi av frivillig sektor

Omfatter tiltak i regi av frivillig sektor, eksempelvis flyktningguide, vennefamilie og
lignende, samt øvrig nettverksbyggende tiltak. Norsktrening i regi av frivillig sektor skal
registreres under tiltaket "Norsktrening"

Tiltak knyttet til barn og familie

Omfatter tiltak rettet mot barn og familie som ikke faller inn under foreldreveiledning,
men som er nødvendig for å sikre helhetlig oppfølging for familier med store
omsorgsforpliktelser

Andre integreringstiltak
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