
IMDi vests nominasjon til Bosettingsprisen 2015: Sandnes kommune 

IMDi Vest nominerer Sandnes kommune som kandidat til bosettingsprisen 2015. Arbeidet 

med bosetting og integrering av flyktninger i Sandnes kommune preges av god faglig 

kvalitet og forankring.  

Sandnes kommune har gjort en ekstraordinær innsats for å bosette mange 

flyktninger i 2015  

Sandnes kommune ble anmodet om å bosette 70 flyktninger inkludert 10 EM i 2015 og 

fattet vedtak om å bosette 73 flyktninger inkludert 10 EM. Kommunen gjorde en stor 

innsats høsten 2015 for å kunne gjennomføre bosetting av flere flyktninger enn det 

antallet kommunen hadde vedtatt å bosette. Kommunen klarte å bosette 90 flyktninger i 

løpet av 2015 som følge av denne innsatsen.  

IMDi har mottatt svar fra Sandnes kommune på anmodningen som ble sendt ut i 

november 2015. Kommune har fattet vedtak i tråd med anmodningen fra IMDi både for 

2016 og 2017, se tabell under. Det er bred politisk enighet i Sandnes om at kommunen 

skal klare å bosette 170 personer inkludert 50 enslige mindreårige i 2016. Kommunen 

har som mål å bosette 30 enslige mindreårige før sommeren, og det første hybelhuset er 

snart klar til å ta imot de første ungdommene.  Kommunen jobber også parallelt med å 

rekruttere fosterfamilier. 

Flyktningseksjonen har avsatt en stilling til boligfremskaffelse i det private leiemarkedet, 

og kommunen er godt i gang med å skaffe boliger for bosetting i 2016. Boligene 

kommunen skaffer er tilpasset bosettingsbehovet, altså primært boliger til enslige. 

Kommunen har også stilt seg positivt til å bosette flere personer med behov for særlig 

oppfølging som følge av helseutfordringer. Dette gjelder også personer som vil ha behov 

for tilrettelegging for resten av livet, og som i noen tilfeller ikke vil klare å komme ut i 

arbeidslivet.   

  

Befolkning  

Antall innbyggere i 2015                                        73 624 

Andel Innvandrere og norskfødte med 

innvandrerforeldre 

20,2%  

Anmodet totalt(EM) /vedtatt totalt(EM) i 2015 70(10) / 73(10)  

Anmodet totalt(EM) /vedtatt totalt(EM) i 2016 170(50) / 170(50) 

Anmodet totalt(EM) /vedtatt totalt(EM) i 2017 196(80) / 196(80) 

 

Systematikk i arbeidet med boligfremskaffelse i Sandnes kommune  

Sandnes kommune jobber systematisk med boligfremskaffelse for å iverksette vedtaket 

om bosetting av flyktninger. For å få dette til har kommunen satset på følgende tiltak:  

 Bruk av private utleiere. Kommunen står som leietaker og leier videre ut til 

flyktningen 

 Bruk av kommunale boliger til flyktninger i en gjennomgangsfase for å få nok 

boliger til å realisere kommunens vedtak om bosetting 

 Avtalt selbosetting (flyktninger finner selv bolig) 

 Tildeling av kommunal bolig til personer med utfordringer som vil gjøre det 

vanskelig å kjøpe egen bolig 

 Satsing på opplæring om fra leie til eie. Allerede i introfasen blir kjøp av bolig tatt 

opp som tema i introduksjonsprogrammet. Tidligere og nåværende deltakere i 

introduksjonsprogrammet får veiledning/oppfølging gjennom hele kjøpsprosessen 



ved behov, hjelp til å lese boligannonser, være med på vising, avtale med bank 

osv.  

Resultater fra introduksjonsprogrammet  

Av de som avsluttet introprogram i 2013, har 68% gått over til arbeid eller utdanning i 

2014. Dette er gode resultater sammenlignet med landsgjennomsnittet som var 62%.  

Fokus på tiltak som fører til rask overgang til arbeid eller utdanning for 

deltakere i introduksjonsprogrammet 

Sandnes kommune har etablert et eget team som jobber med å koble intro deltakere opp 

mot rett arbeidsplass. Kommunen har også fått kommunale utviklingsmidler fra IMDi for 

å prøve ut metoder som kan bidra til raskere overgang til arbeid eller utdanning.   

Prosjektet «PAN - prosjekt arbeidsrettet norskopplæring» fikk i 2013 tildelt 730 000 

kroner og i 2014 tildelt 800 000 kroner i kommunale utviklingsmidler. Målet med 

prosjektet var å styrke og implementere en metode og modell som kvalifiserer til 

arbeidslivet gjennom arbeidsrettet norskopplæring. Målgruppen for prosjektet var voksne 

deltakere over 40 år, med svak skolebakgrunn og langsom progresjon i 

norskopplæringen innenfor rett- og pliktrammene for introduksjonsordningen. Resultater 

fra prosjektet viser at deltakerne har økt norskkunnskapene og flere har fått tilbud om å 

vikarjobb i bedrifter hvor de har vært i språkpraksis. Videre har dialogen med NAV blitt 

styrket. Prøveprosjektet utviklet nye metoder som ble videreført i den ordinære driften 

av introduksjonsprogrammet. Kommunen er i dialog nabokommunene Randaberg og 

Gjesdal for å videreutvikle arbeidsrettet norskopplæring på bakgrunn av erfaringene fra 

dette prosjektet.  

Frivillige organisasjoner 

Sandnes kommune har lenge hatt en frivillighetskoordinator tilknyttet 

flyktningeseksjonen. Kommunen fikk i 2015 tilskuddsmidler fra Fylkesmannen for å 

etablere en applikasjon. Applikasjonen skal sørge for at bidragsytere skal kunne laste 

ned oversikt over hva slags type støtte/bidrag kommunen/brukere har behov for. Dette 

er et prøveprosjekt og applikasjonen er under utvikling.  

Frivillige som rekrutteres av kommunen blir ofte brukt som med-instruktører i 

Introduksjonsprogrammet. De frivillige driver også ulike grupper og aktiviteter for 

flyktninger i kommunen som mannsgruppe, etablering av vennefamilier, flyktningguide 

osv. 

Flyktningstrømmen høsten 2015 har ført til et stort engasjement hos innbyggerne i 

Sandnes kommune. Kommunen har klart utnytte potensialet i det folkelige engasjement 

på en positiv og effektiv måte. I høst arrangerte kommunen, i samarbeid med Røde Kors, 

KIA, Turistforeningen, Lions, HERO med flere, en «frivillighetskveld» hvor de ulike 

organisasjonen hadde stand. Det var ca. 150 personer som deltok på arrangementet, 

som da umiddelbart kunne melde seg som frivillig innunder den organisasjonen de 

ønsket. 

  

Formannskapet i Sandnes har bevilget kr. 200 000,- for å etablere et gjenbrukssentral 

for klær, sengetøy, møbler, skiutstyr, sykler osv.  Frivillige har ansvar for drift av 

sentralen. Både asylsøkere og bosatte flyktninger kan benytte seg av gjenbrukssentralen. 

Flyktningene etablerer nettverk gjennom deltakelse i det frivillige arbeidet som foregår i 

Sandnes. Dette bidrar til bedre muligheter for praktisering av språk og dermed til bedre 

muligheter i arbeidsmarkedet. 



Sandnes kommune har en planmessig og langsiktig bosettings- og integreringsarbeid 

med god forankring i kommunen og kommunens ordinære planverk 

Sandnes kommune har et godt planverk som ivaretar mangfoldsperspektivet i 

kommunen. Arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger er forankret hos politisk 

og administrativt ledelse og alle berørte etater i kommunen. Flyktningseksjonen har lagt 

ned et systematisk informasjonsarbeid overfor berørte etater i kommunen. Dette har gitt 

kommunen en fellesforståelse for bosettings- og integreringsarbeidet, og tydeliggjort 

ansvaret som de ulike etatene har.  

Det er opprettet en fast kontaktperson i hvert etat for arbeidet med bosetting og 

integrering av flyktninger. Kontaktpersoner i opptil 7-8 etater (etter behov) møtes i 

forkant av bosetting av grupper med flyktninger/ enkeltflyktninger for å forberede et 

optimalt bosettings- og integreringsarbeid.  

Det er et eget team bestående av en psykiatrisk sykepleier og en vernepleier for å følge 

opp personer med behov for særlig oppfølging på grunn av psykisk helse. Teamet har i 

samarbeid med transkulturelt senter dannet en «Mestringgruppe».  I vår får en gruppe 

enslige mindreårige dette tilbudet. Transkulturelt senter ønsker å følge opp deltakerne et 

år etter endt behandling for å kunne måle effekt. 

Plan for inkludering og integrering i Sandnes kommune 2015 -2022 

Sandnes kommune vedtok plan for inkludering og integrering i 2015 i tilknytning til målet 

om at kommunen skal være en foregangskommune innen mangfold og likeverd. Planen 

er retningsgivende for kommunens innsats på innvandringsområdet. Planen dekker alle 

innvandrere fra andre land uansett innvandringsbakgrunn og alder. Planen viser 

hovedutfordringer på 5 fokusområder: 

1. Ny i Norge-ny i Sandnes,  

2. Språkopplæring, kvalifisering og arbeid,  

3. Kultur, fritid og samfunnsdeltakelse med særskilt fokus på barn,  

4. Helse hos innvandrere  

5. Kommunen som arbeidsgiver  

 

Det er utarbeidet tiltak for de ulike områdene, der ansvar og tidsperspektiv framgår. 

Planens hovedmål er: 

• Sandnes kommune vil skape like muligheter for samfunnsdeltakelse gjennom: 

• Å sikre likeverdig tilgang på tjenester 

• Øke yrkesdeltakelsen blant innvandrere 

• Sikre gode bomiljø og tilgang til boliger for flyktninger 

• Sikre gode oppvekstmiljø for barn med innvandrerbakgrunn 

• Legge til rette for et mangfoldig kulturliv på arenaer som inviterer til deltakelse 

 

 

 



 


