BRUKERVEILEDNING:

Rapporter i Nasjonalt introduksjonsregister
Rapportene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) gir oversikt over personer som er i
målgruppene for introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere og asylsøkere, og
hvilke data som er registrert i NIR på de ulike ordningene. Rapportene er ment å bistå
kommunene i deres løpende arbeid med ordningene.
I denne veiledningen får du vite mer om hvordan du lager rapporter i NIR, og hvordan du lagrer
rapporter i andre format på din pc. Du får også tips om hvordan du bruker et utvalg rapporter for
å sjekke hva som er registrert i NIR på introduksjonsordningen.

Lage rapporter i NIR
Du kan åpne alle rapporter fra hovedmenyen øverst ved å klikke på Rapporter. Rapportene er
sortert etter ordning, det vil si Norsk (opplæring i norsk og samfunnskunnskap), Intro
(introduksjonsordningen) og Asylnorsk (opplæring for asylsøkere i norsk samt norsk kultur og
norske verdier).

Under hver ordning ligger en liste med rapporter du kan velge. Når du velger en rapport, må du
først oppgi utvalgskriterier for å få hensiktsmessige visninger. Fylke og kommune vil i de fleste
tilfeller være fylt ut. Andre kriterier velger du selv.

Trykk «Vis rapport» for å se rapporten. Du får nå en visning av rapporten i NIR. Øverst vises en
oppsummering av resultatene for rapporten.
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Lagre rapporter i andre format
Det er mulig å eksportere rapportene til andre formater, for eksempel Excel uformattert. Excel
uformattert gir mulighet til ytterligere filtrering dersom ønskelig.
For å få rapportene i andre formater, klikk på diskett-ikonet øverst i menylinjen etter at rapporten
er generert. Der kan du velge mellom flere formater om du vil lagre rapporten på din pc.

Filtrering i Excel uformattert gjøres ved å trykke på knappen «Sorter og filtrer» øverst til høyre i
hovedmenyen.

For å filtrere må du først markere hele raden du ønsker å filtrere, det vil si variabel-raden (fylke,
kommune, duf.nr, navn osv). Trykk deretter på knappen «Sorter og filtrer» og velg «Filtrer». Det
vil da fremkomme små piler i hver kolonne for variablene.

Ved å trykke på pilene får du mulighet til ytterligere sortering og filtrering.
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Rapporter for introduksjonsordningen
Enkelte av rapportene for introduksjonsordningen er særlig nyttige for å sjekke at vedtak, tiltak,
fravær og avslutningsårsak er registrert i NIR.

Her får du nærmere veiledning om hvordan du kan benytte rapportene for å sjekke om
registreringene i NIR er ajourført.

RAPPORTEN «DELTAKERE SOM HAR AVSLUTTET INTRODUKSJONSPROGRAM»
Rapporten gir oversikt over personer som er registrert som avsluttet i introduksjonsprogrammet og
hvilken avslutningsårsak de står registret med. Bruk rapporten for å se om antall avsluttede
deltakere og avslutningsårsak stemmer med kommunens egne oversikter.
Anbefalte utvalgskriterier: Ta med begge kategorier (Rett og plikt og Kan tilbys), ettersom noen
personer kan stå i NIR med feil kategori. Dersom du haker av for kun én kategori kan det medføre
mangelfull rapportvisning. Velg avslutningsår og avslutningsårsak. Det anbefales å hake av for
personer både med og uten registrert årsak, slik at du kan etterregistrere avslutningsårsak dersom
dette skulle mangle.
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RAPPORTEN «DELTAKERE I INTRODUKSJONSPROGRAM UTEN GYLDIG TILTAK DE SISTE
2 MÅNEDER»
Rapporten gir oversikt over personer med vedtak om introduksjonsprogram, men hvor kommunen
ikke har registrert tiltak de to siste månedene.
Anbefalte utvalgskriterier: Ta med begge kategorier (Rett og plikt og Kan tilbys) og alle statuser,
ettersom noen personer kan stå i NIR med feil kategori og/eller status. Dersom du haker av for
kun én kategori eller enkelte statuser kan det medføre mangelfull rapportvisning. Ytterligere
filtrering kan du eventuelt gjøre ved å eksportere rapporten til Excel (se over).
Dette bør du sjekke: Rapporten inneholder en kolonne som heter «Siste tiltaks til dato». Her
fremkommer datoen det siste registrerte tiltaket varte til. Dette vil gi deg en pekepinn på hva som
mangler av tiltaksregistrering på den enkelte deltaker.

RAPPORTEN «DELTAKERE I INTRODUKSJONSPROGRAM»
Rapporten gir oversikt over personer som er registrert med vedtak om introduksjonsprogram i
NIR. Denne rapporten kan du bruke for å se om antall deltakere stemmer med kommunens egne
oversikter.
Anbefalte utvalgskriterier: Ta med begge kategorier (Rett og plikt og Kan tilbys) og alle statuser,
ettersom noen personer kan stå i NIR med feil kategori og/eller status. Dersom du haker av for
kun én kategori eller enkelte statuser kan det medføre mangelfull rapportvisning. Ytterligere
filtrering kan du eventuelt gjøre ved å eksportere rapporten til Excel (se over).
Dette bør du sjekke: Rapporten inneholder en kolonne som heter «Timer tiltak per uke (gj.snitt)
siste måned».

Her fremkommer gjennomsnittlig timer tiltak registrert på den enkelte deltaker de siste 30 dager.
Rapporten gir dermed en pekepinn på hva som er registrert av tiltak på den enkelte, vel og merke
kun for de siste 30 dagene (beregnet fra dagens dato).
Vær oppmerksom på at dette timeantallet vil kunne avvike fra det som vises i NIR under
menypunktet «Deltakelse Intro» for den enkelte deltaker. Der vises nemlig gjennomsnittlig antall
timer tiltak per uke, beregnet per kalendermåned. Det anbefales derfor å sjekke direkte i NIR om
man har husket å registrere alle tiltak i introduksjonsordningen i NIR, måned for måned.
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RAPPORTEN «PERSONER MED KATEGORI UTEN VEDTAK OM INTRO»
Rapporten gir oversikt over personer uten registrert vedtak om introduksjonsprogram i NIR som kan
ha rett og plikt til introduksjonsprogram (kategori «rett og plikt») eller som kommunen kan velge å
tilby introduksjonsprogram til (kategori «kan tilbys»). Bruk denne rapporten til å sjekke om det er
noen personer kommunen tilbyr program, uten at det er registrert vedtak om det i NIR.
Anbefalte utvalgskriterier: Legg inn dato for «Bosatt siden», for å definere hvilken periode du ønsker
å kontrollere.

I rapporten er det en kolonne som heter «Frist fra dato» som viser når personen kom inn i
målgruppen for ordningen (dvs. fikk kategori i NIR). Bruk rapporten med jevne mellomrom for å se
om det er kommet nye personer til kommunen som kan ha rett og plikt til introduksjonsprogram.
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