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1. Bakgrunn for/hensikt med planarbeidet

1.1 Kommunestyrets vedtak – 9.2.2016.
PS 16/10 Bosetting av flyktninger i 2016 og 2017

Kommunestyret vedtok 9.2.2016 å utarbeide «En egen plan for mottak, bosetting og integrering av 
flyktninger.»

1.2 Vedtak i FØ 14.9.2016.
«FØ ber rådmannen om å utarbeide en mer spesifisert plan (tiltaksplan) for hvordan Nannestad 
kommune skal oppnå høyere bosetting og bedre integrering av flyktninger. Planen bør ha konkrete mål 
og tiltak som skal gjennomføres for å oppnå målene, og bør inneholde tiltak for å skaffe flere boliger, 
tiltak for å øke sysselsettingen av bosatte flyktninger, tiltak for å bedre introduksjonsprogrammet, 
tiltak for å bedre integreringen på andre områder som fritid, foreldrerolle, oppvekst osv. og tiltak for å 
styrke kompetansen hos kommunalt ansatte i de mest berørte virksomhetene. I tillegg til informasjon 
om antall bosatte bør en slik plan også inkludere vedtakstall og anmodningstall for de samme årene.

Planen fremmes for kommunestyret via FØ i løpet av 2016.»

1.3 Føringer og rammer fra overordnede planer

1.3.1 Kommuneplanen
Flyktninger som øvrige innbyggere i kommunen omfattes av de satsninger kommunen til enhver tid 
har. Viktige fokusområder i kommuneplanens samfunnsdel for inneværende periode er god folkehelse, 
fellesskap og sosial tilhørighet, tidlig innsats, samhandling med frivilligheten og trygge boliger. Dette 
er områder som er avgjørende for bosetting og inkludering av flyktninggruppen. 

1.3.2 Handlingsprogrammet
Kommunen legger opp til en videreføring av økonomistyringen av NAV Nannestad, balansert med en 
helhetlig god sosialfaglig tilnærming i arbeidet med den enkelte bruker.

Kommunen vil utvikle tjenester som tilbyr tilpassede og koordinerte tjenester fra kommunens
virksomheter innenfor budsjettets handlingsrom.
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2. Tiltak

2.1 Innholdet i introduksjonsprogrammet
Introduksjonsprogrammet kan gjennomføres på ulike måter. Deltakerne tilegner seg nytt språk, 
kunnskaper om nytt land og det norske arbeidslivet ut fra ulik bakgrunn. Det er derfor viktig å bruke 
forskjellige læringsstrategier. Det medfører behov for videreutvikling av introduksjonsprogrammet.

2.1.1 Voksenopplæringen
Nannestad kommune vil vektlegge at undervisningen i norsk må være variert og ta i bruk ulike 
metoder for å fenge alle elevene. Det må være stor fleksibilitet for å kombinere norskundervisningen 
med ulike typer praksis. Flere verktøy kan benyttes for å veilede deltakerne til riktig yrkesvalg eller 
utdanning i Norge. Prosjektet «Broen» tester ut verktøyet «Jobbpics» og metoden «Place then Train». 
Disse vil kunne gi større grad av tilpasning av opplæringen for den enkelte deltaker.

2.1.2 Tett oppfølging
God kartlegging og grundig oppfølging av deltakerne fra flyktningkonsulentene i kommunen gir større 
grad av måloppnåelse ved endt introduksjonsprogram. Utvikling av egen handlingsplan for flyktninge-
tjenesten er viktig. Sentrale satsninger er foreldreveiledning, kost og ernæringsveiledning, opplæring i 
privat økonomi og ivaretakelse av bolig.

2.1.3 Praksismuligheter
Økt tilgang på varierte praksismuligheter for deltakerne i både i privat og offentlig sektor er viktig for 
å bedre tilbudet. Kommunen vil inngå egne avtaler om hospitering, språkpraksis eller arbeidstrening.
NAV vil fortsette sitt arbeid med å inngå tilsvarende avtaler med privat næringsliv. 

2.1.4 Kommunepsykolog
Flyktningetjenesten vil kunne benytte kommunepsykologen til kartlegging av flyktningers psykiske 
helse og avklaring knyttet til eventuelt behandlingsbehov.

2.1.5 Fritid
Deltakelse i fritidsaktiviteter er en viktig faktor for å sikre god inkludering i samfunnet. Dette 
forutsetter et godt samarbeid mellom kommunen og frivillige aktører. Flyktningetjenesten og Kultur 
vil i samarbeid tilrettelegge for økt deltakelse i ulike fritidsaktiviteter.

2.2 Boliger                
Ved tildeling av kommunale boliger, vurderes flyktninger på lik linje med andre vanskeligstilte i 
kommunen. Nannestad kommune skal benytte seg av Husbankens støtteordninger til anskaffelse av 
boliger som er egnet for bosetting. Lokasjon for bosetting bør skje i nærhet til kollektivtrafikk. 

2.3 Kompetanseheving og flerkulturell forståelse
Kommunen har et ansvar for å styrke kompetansen hos sine ansatte i alle virksomheter. Det er en 
målsetting å gjenspeile befolkningssammensetningen ved utlysning og ansettelser i kommunale 
stillinger.
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3. Data- / plangrunnlag

3.1 Bosetting av flyktninger i Nannestad etter anmodning fra IMDI
Etter anmodning fra IMDI 
har Nannestad kommune 
bosatt totalt 56 flyktninger i 
perioden 2011-2015.

Tabell 1viser aldersfordeling 
og boform.

Tabellen er basert på 
rapportering fra NAV 
Nannestad. 

Figur 1 er basert på 
informasjon fra IMDI 
(Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratet) og gir 
en oversikt over 
anmodninger, vedtak og 
faktisk bosetting av 
flyktninger i Nannestad for 
perioden 2012-2015. Grafen 
viser et avvik mellom 
kommunens rapportering og 
de offisielle tall fra IMDI for 
året 2015.

For 2016 er det et mindre 
avvik både mellom 
anmodning og vedtak samt 
mellom vedtak og faktisk 
bosetting. Dette skyldes at 
pågangen har vært mindre fra 
IMDI.

Tabell 1: Statistikk fra NAV Nannestad

Figur 1: Kilde IMDI
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3.2 Sekundærflytting
I henhold til statistikk fra 
IMDI (Figur 2) utgjorde 
flyktninger som bor i sin 
førte bosettingskommune 53
% av det totale antall 
innbyggere med flyktninge-
status i Nannestad. 

De øvrige er enten flyttet hit 
fra første bosettingskommune 
eller de har «uoppgitt» som
tidligere bosted. Grunnen til 
dette kan være ønske om å 
søke muligheter i arbeids-
markedet på Øvre Romerike. 
Dette er flyktninger som kan 
falle utenfor introduksjons-
ordningen, men allikevel kan 
ha lovfestet krav om 
kommunale tjenester. I 
henhold til denne figuren 
utgjør det totale antall 
flyktninger i Nannestad per 
2016 i alt 327 personer.

3.3 Innvandrere i 
Nannestad etter innvandringsgrunn

Per 2016 utgjorde den 
samlede innvandrer-
befolkningen i Nannestad 
2.015 personer. Drøyt 30 % 
(615 personer) av disse var 
arbeidsinnvandrere, mens 
flyktninger og deres 
familieinnvandrede utgjorde 
drøyt 26 % (527 personer).

Figur 2: Kilde IMDI

Figur 3: Kilde IMDI
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3.4 Flyktninger i Nannestad etter opprinnelsesland
Som figur 4 viser, kommer 
den overveiende del av 
flyktningene fra land med en 
svært annen språkbakgrunn, 
noe som innebærer store 
utfordringer knyttet til 
norskopplæring for å kunne 
delta i samfunns- og 
arbeidslivet.

I tillegg vil en stor andel av 
disse flyktningene ha en 
kompetanse som i mindre 
grad samsvarer med de krav 

som stilles i arbeidslivet. 
Dette innebærer utfordringer 
knyttet til kommunens tjenester.

3.5 Innvandrerbefolkning i Nannestad etter opprinnelsesland
Den samlede 
innvandrerbefolkning i 
Nannestad utgjorde per 
1.1.2016 i alt 2.222 personer. 
Hovedtyngden av 
innvandring er knyttet til 
arbeidsinnvandring, 
hovedsakelig fra EU-land.

Også blant innvandrer-
befolkningen som ikke er 
flyktninger, har kommunen 
utfordringer og ansvars-
oppgaver knyttet til barne-
hage, skole, helse og sosiale 
tjenester.

Nannestad kommune må ha 
en overordnet strategi og et 
helhetlig system som ivaretar 
kommunens ansvar og 
oppgaver overfor disse 
innbyggerne:

 Tilbud om barnehage for alle, med særlig fokus på at fremmedspråklige barn går i barnehage
 Innføringsklasse for fremmedspråklige elever
 Bruk av «arbeidslinja» for å fremme inkludering samt å hindre fattigdom og utenforskap
 Folkehelsearbeid særlig rettet mot innvandreres helseutfordringer
 Systematisk bruk av frivillig sektor som arena for inkludering

Figur 4: Flyktninger etter opprinnelsesland

Figur 5: Kilde IMDI
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4. Endringer i dekningsgrad / kvalitetskrav
Nannestad kommune er en vekstkommune, og innvandring og tilflytting på den størrelsen som vist 
genererer økte behov og kostnader. Dette viser at om lag hver femte innbygger i Nannestad kommer 
fra et annet land.

Antallet flyktninger som har blitt bosatt i kommunen etter kommunale vedtak utgjør et mindretall av 
det totale antall flyktninger i kommunen da sekundærtilflytting utgjør et større antall.

4.1 Utfordringer i forhold til dagens situasjon
Det er vanskelig å forutse tilstrømningen av flyktninger til kommunen, og planlegging for bosetting og 
inkludering. Flere av virksomhetene i Nannestad melder om utfordringer knyttet til ivaretakelse av 
disse gruppene.

5. Utredninger

5.1 Introduksjonsprogrammet

5.1.1 Introduksjonsloven
Introduksjonsloven regulerer nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsprogrammet. 
Innholdet skal blant annet bestå av opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Formålet med loven er å 
styrke flyktningenes mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, samt øke deres mulighet for 
økonomisk selvstendighet. Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankommet 
flyktning mellom 18 og 55 år som:

 Har behov for grunnleggende kvalifisering

 Har fått opphold av utlendingsmyndighetene etter § 2 i loven 

 Er bosatt i kommunen etter avtale mellom IMDI og kommunen

Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram til nyankomne flyktninger som er bosatt i samarbeid 
med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet). Programmet skal være helårig, på fulltid og over 
to år. Ved særlige tilfeller, for eksempel ved analfabetisme, kan programmet forlenges til å vare i 3 år. 
Godkjente permisjoner underveis i programmet legges til varigheten. Deltakelse i programmet gir rett 
til introduksjonsstønad.

Nyankommet flyktning er den som har vært bosatt i en kommune mindre enn to år. Oppholdstiden i 
landet ved for eksempel ett asylmottak, regnes ikke med i botiden. I henhold til introduksjonslovens § 
2 regnes en person som bosatt først når det foreligger en særskilt avtale om dette mellom utlendings-
myndighetene og kommunen. 

Personer som er familiemedlemmer til dem som omfattes av introduksjonsprogrammet kan også ha
rett og plikt til introduksjonsprogram. 

5.1.2 Om introduksjonsprogrammet
Deltakerne i introduksjonsprogrammet følges opp av en flyktningkonsulent/programrådgiver som skal 
være et bindeledd mellom deltakeren, voksenopplæringen, NAV og eventuelt andre instanser. 
Flyktningkonsulenten er ansvarlig for å lage en individuell, tilpasset plan i samarbeid med deltakeren. 
Det framkommer i planen om målet er arbeid eller utdanning. Introduksjonsprogrammet skal 
inneholde norsk- og samfunnskunnskapsopplæring, arbeidsrettet opplæring og språkpraksis.
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5.1.2.1 Norsk- og samfunnskunnskapsopplæring
Undervisningen for deltakere i introduksjonsprogram er lagt opp med 4 timer norskundervisning og 2 
timer temabasert opplæring hver dag. I introduksjonsprogrammet inngår også 50 timer 
samfunnskunnskap på et språk deltakerne forstår. 

5.1.2.2 Arbeidsrettet norskopplæring
En del av flyktningene har lite eller ingen utdanning fra hjemlandet. Dette gir utfordringer i 
norskopplæringen, og undervisningen må tilpasses for å gi mest mulig praktisk mestring av språket, og 
mulighet for å fungere i arbeid.

Fokus på elevenes bakgrunn fra eget hjemland er vesentlig. Det undervises om kodene i norsk 
arbeidsliv. Flyktninge- og inkluderingstjenestens erfaringer tilsier at disse kodene har større betydning 
for å være i arbeid enn norskkunnskapen alene. Man kan kompensere for manglende norskkunnskaper 
med å mestre uskrevne koder i arbeidslivet og å jobbe målbevisst. 

5.1.2.3 Språkpraksis
I introduksjonsprogrammet er språkpraksis viktig. Språkpraksis vil i de fleste tilfeller bli kombinert 
med vanlig norskundervisning, slik at man er 2 dager i språkpraksis på ulike arbeidsplasser og 3 dager 
på skolen pr uke. Det åpner for en kombinasjon av teoretisk og praktisk læring av det norske språket. 

5.2 Utdanning og arbeid
Unge flyktninger (18 - 25 år) uten utdanning tilsvarende videregående skole i Norge veiledes mot å 
søke videregående utdanning, slik at de på sikt kan få et fagbrev eller høyere utdanning. De anbefales
å få seg en jobb ved siden av for å kunne finansiere utdanningen, i tillegg til stipend og lån fra statens 
lånekasse for utdanning. Det er viktig at de får utnyttet ungdomsretten, før fylte 25 år, i videregående 
skole.

Det norske arbeidsmarkedet er stadig i endring. Kravet til fagkompetanse og utdanning øker for de 
aller fleste stillinger. Flyktninger uten utdanning konkurrerer om stadig færre jobber i arbeids-
markedet. Det er også en tendens til at konkurransen i arbeidsmarkedet øker ved høy arbeidsledighet, 
det blir ofte flere overkvalifiserte søkere til de ledige stillingene. Det medfører at betydningen av 
nettverk og arbeidstrening ute i arbeidslivet er viktig for å øke mulighetene for å få jobb.

5.3 Bosetting av flyktninger

5.3.1 Boligsosial handlingsplan
Kommunen har i 2011 vedtatt Boligsosial handlingsplan for perioden 2011-2016. Bolig er en viktig 
del av bosetningsarbeidet, og tilgang på egnede boliger er en av de største begrensningene i 
kommunens evne til å bosette flyktninger. Tett samarbeid med teknisk drift og andre kommunale 
tjenester innenfor det boligsosiale området er viktig for å oppnå målsetningene for god bosetting. Det 
er i dag ingen ordinære asylmottak i kommunen, men Aleris driver et mottak på Hauen gård ved 
Ukkestad for asylsøkere som ikke kan være på ordinære mottak.

5.3.2 Strategier for bosetting av flyktninger
Bosettingen skjer hovedsakelig i små boenheter eller det bosettes to til fire enslige i bofelleskap, dette 
ut i fra økonomi og bosettingsbildet. Erfaringer fra tidligere år viser at Nannestad kommune bør
påregne og anskaffe kommunale boliger i tillegg til dem som benyttes på det private markedet.

Flyktningetjenesten har gode erfaringer med at husleiekontrakter skrives direkte mellom utleier og 
flyktningene som bosettes. Framleiekontrakter benyttes ikke. Ved tildeling av kommunale boliger, 
vurderes flyktninger på lik linje med andre vanskeligstilte i kommunen.
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Ved bosetting av familier er det mest hensiktsmessig å bosette i større leiligheter og flermannsboliger
grunnet behov for ivaretakelse av hus og hage. Lokasjon for bosetting bør skje ved nærhet til 
kollektivtrafikk. 

Nannestad kommune skal benytte seg av Husbankens støtteordninger til anskaffelse av boliger som er 
egnet for bosetting. Det er politisk vedtak om anskaffelse av kommunale boliger for bosetting for 
inntil 12 millioner per år til og med 2016. Husbanken tilbyr startlån og tilskudd for finansiering til 
kjøp av egen bolig.

Boligsosial handlingsplan anbefaler tidsavgrensede leiekontrakter for kommunale utleieboliger. 
Etablering på det ordinære boligmarkedet vil styrke mulighetene for god inkludering.

5.4 Forankring av inkluderingsarbeidet i kommunen
Det er Flyktningetjenesten i NAV Nannestad som har ansvaret for bosetting av flyktninger og 
gjennomføring av introduksjonsprogrammet. For at dette arbeidet skal lykkes er det avgjørende med et 
godt tverrfaglig samarbeid med alle virksomheter i kommunen. 

Det er tre hovedarenaer for integrering: barnehage, skole og arbeid. Dette er de tre viktigste arenaene 
for språkutvikling. Det er i samspill med andre mennesker at kulturforståelse og sosiale relasjoner 
utvikles. Arenaene må gi anledning til å praktisere det norske språk. 

Kommunen vil bidra til å gi flyktninger muligheter for opplæring og arbeidspraksis.  

5.5 Kultur og fritid
Andre arenaer som også er viktige for inkluderingen er kultur og fritid. Mennesker som deltar innen 
idrett, kultur og øvrig foreningsliv utvikler større forståelse for samfunnets mekanismer. Deltakelse i 
foreningsliv er også viktig for å styrke sosialt samhold, forstå de kulturelle kodene, få innpass i det 
øvrige samfunnet og skape nye nettverk. 

Nannestad har et rikt lag- og foreningsliv som har vist et sterkt ønske om å være aktive samfunns-
aktører, men også i en videre sammenheng (Nannestad kulturråd, 2015). Foreningslivet er i stor grad 
selvstendige enheter, som jobber ut fra en egen motivasjon og interesse, noe som er et viktig element å 
ta hensyn til i dette arbeidet. 

Kulturelle foreninger har en paraplyorganisasjon i Nannestad kulturråd, og idrettslag har tilsvarende i 
Nannestad idrettsråd. I tillegg finnes det en rekke andre organisasjoner innen frivillig sektor. Disse 
lagene vil være viktige samarbeidspartnere for kommunen i integreringsarbeidet, og kommunens 
frivillighetsforum er et årlig samlingssted for erfaringsutveksling og samarbeid.

5.6 Flyktninger som ressurs 
For å utnytte flyktningenes ressurser, er det viktig at kommunen har et godt apparat for mottak og 
oppfølging. Språket er nøkkelen til å bli en del av samfunnet. Enkelte av flyktningene har utdannelse 
fra hjemlandet med relevant kompetanse. Samarbeid mellom flyktningene og kommunen med
veiledning og oppfølging av denne gruppen er avgjørende for framtidige arbeidstakere. 

5.7 Muligheter for effektivisering som følge av planen 
En raskere inkludering forutsetter tilgang på arenaer. De sentrale arenaene er barnehage, skole, arbeid 
og fritid. Med økt samhandling og felles kommunal tidlig intervensjon vil språk- og kulturforståelsen 
øke, og utgifter i forbindelse med tidsbruk og tolk reduseres raskere. I tillegg vil flyktningene raskere 
settes i stand til å bidra i arbeidsmarkedet og bli økonomisk selvstendige. 
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6. Tiltaksplan

6.1 Tiltak for å skaffe flere boliger
Nannestad kommune kan bruke integreringstilskuddet og tilskudd til etablering av flyktningeboliger 
for å sikre at de flyktningene kommunen gjør vedtak om, kan starte sitt liv i Norge med ordnede 
boformer. Dette er en overkommelig oppgave ved en kombinasjon av kommunalt disponerte boliger 
og bruk av det ordinære utleiemarkedet. 

Kommunen har det samme ansvar for å sikre innvandrere egen bolig som for andre vanskeligstilte på 
boligmarkedet. Strategien fra kommunens boligpolitiske handlingsplan innebærer at kommunen med 
ulike ordninger skal bidra til at våre innbyggere kan etablere seg i og beholde egen bolig.

Ved å planlegge en boligkarriere for flyktningene slik at de i løpet av en bestemt periode kan etablere 
seg i egen bolig, kan de kommunalt disponerte boligene frigjøres for nye flyktninger eller andre med 
tilsvarende behov.

6.2 Tiltak for å øke sysselsettingen av bosatte flyktninger

6.2.1 Jobbsjansen
Jobbsjansen retter seg mot 
alle innvandrere i alderen 18–
55 år som ikke har 
tilknytning til arbeidslivet, 
som har behov for 
grunnleggende kvalifisering, 
og som ikke er omfattet av 
eksisterende ordninger. 
Hjemmeværende kvinner 
som ikke er avhengige av 
sosialhjelp og familie-
gjenforente kvinner til norske 
og nordiske statsborgere i 
lavinntektsfamilier er 
prioriterte målgrupper for 
Jobbsjansen.

Målet med Jobbsjansen er å 
øke sysselsettingen blant 
innvandrere som står langt fra 
arbeidsmarkedet, som har 
behov for kvalifisering, og 
som ikke omfattes av andre 
ordninger. Jobbsjansen skal gjennom individuelt tilpassede programmer gi styrkede kvalifikasjoner for 
å delta i arbeidslivet, bedre ferdigheter i norsk og bedre innsikt i norsk samfunnsliv. Programmene 
skal legge grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet. Nærhet til 
ordinert arbeidsliv viser seg for mange å ha en gunstig effekt og det er ønskelig med et særskilt fokus 
på tidlig utplassering av deltaker på ordinær arbeidsplass med tett oppfølging.

Kommuner med minst 750 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre per 1.1.2015 i henhold 
til SSBs befolkningsstatistikk kan søke om tilskudd. Nannestad hadde per 1.1.2015 1.982 innbyggere i 
denne kategorien og kvalifiseres derfor for å kunne søke tilskuddsmidler.

Figur 6: Kilde IMDI
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Det forutsettes at kommunen bidrar med egenfinansiering av prosjektet, herunder bruk av kommunens 
faste stillingsressurser. Kommunens egenfinansiering skal inngå i budsjettforslaget, som en del av 
søknaden.

Kriterier for tilskudd

 Det skal arbeides systematisk med utvikling av individuelt tilpasset programinnhold og tiltak
som gir best mulig resultater i kvalifisering og formidling til arbeid og utdanning.

 Prosjektene skal ved behov vurdere å tilby deltakerne utdanningsrettede løp med grunnskole 
eller elementer av yrkesrettet fagopplæring eller øvrig videregående opplæring.

 Det skal settes resultatmål for prosjektene. Kommunene må i søknaden fastsette kvantitative 
og kvalitative mål.

 Det forutsettes at tiltak og stønader i regi av NAV benyttes både ved gjennomføring av 
programmet når det er hensiktsmessig, og når deltakerne kan formidles til ordinært arbeid.

 Prosjektene skal etablere forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, 
fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter. Prosjekter som har deltakere under 25 år 
skal etablere samarbeid med fylkeskommunes utdanningsadministrasjon og den 
fylkeskommunale oppfølgingstjenesten.

 Prosjektene bør etablere forpliktende og systematisk samarbeid med lokale frivillige 
organisasjoner der dette er hensiktsmessig.

 Jobbsjansen skal bidra til en generell styrking av øvrig kvalifiseringsarbeid rettet mot 
innvandrere gjennom systematisk erfaringsutveksling.

 Prosjektene skal følge opp deltakere som har avsluttet program, også de som har gått over til 
arbeid og utdanning, inntil ett år etter fullført program.

 Det er en forutsetning at prosjektene er forankret i kommunens ledelse og inngår i et 
planmessig utviklingsarbeid og tverretatlig samarbeid.

 Kommunene må i søknaden synliggjøre en strategi for hvordan de skal komme i kontakt med 
og rekruttere hjemmeværende kvinner, for de prosjektene hvor det er relevant.

 Prosjektene skal ha, eller opparbeide seg, nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere 
forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere.

6.2.2 Anbefalte tiltak for å øke sysselsettingen av bosatte flyktninger
1. Igangsette en prosess med sikte på å hente ut tilskuddsmidler knyttet til «Jobbsjansen»

2. Legge til rette for arbeidstrening innenfor kommunens virksomheter

3. Forsterke dialogen med næringslivet med sikte på å skaffe praksisplasser

6.3 Tiltak for å bedre introduksjonsprogrammet

6.3.1 Viktige faktorer for god måloppnåelse
I perioden desember 2010 til juni 2011 gjennomførte Rambøll Management Consulting, på oppdrag 
for Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi), en analyse av kommunenes resultatoppnåelse i 
Introduksjonsordningen. Basert på undersøkelsen pekes det på følgende sentrale elementer som kan 
bidra til god måloppnåelse i kommuner med introduksjonsprogram:

 Å formalisere samarbeidet mellom flyktningetjeneste og Voksenopplæring både på deltaker- og 
ledernivå kan bidra til bedre resultater i introduksjonsprogrammet. Den foreliggende analysen 
viser at formalisering har en svak signifikant effekt på resultater.
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 Store programmer har bedre resultater enn små programmer – de har mer ledelsesfokus, bedre 
tilgang på spisskompetanse og bedre samarbeid mellom sentrale aktører

 Det er helt sentralt å skape klarhet og aksept for resultatmål – i egen organisasjon og hos 
samarbeidspartnere i kommunen. Dette har betydning for kommunens mulighet til å oppnå 
resultater.

 En felles forståelse for rammer og handlingsrom blant alle involverte aktører i kommunen gir 
bedre forutsetninger for å oppnå gode resultater i introduksjonsprogrammet

 Lederen for introduksjonsprogrammet er en vesentlig fanebærer – det er viktig at kommunen 
sørger for å ha den rette personen på plass.

 Medarbeidere i enhet med ansvar for forvaltning av introduksjonsordningen er bærere av 
fagspesifikk kompetanse og erfaring – organiseringen av arbeidet bør legge til rette for at spesifikk 
kompetanse på målgruppen utnyttes hensiktsmessig

 En organisering innenfor NAV betyr ikke i seg selv at kompetanse- og tiltaksressurser koordineres 
og utnyttes til målgruppens beste – dette krever kontinuerlig arbeid.

 Arbeidet med introduksjonsprogrammet bør organiseres slik at programrådgiverne har 
tilstrekkelig tid til veiledning og oppfølging av deltakerne.

 Voksenopplæringen har behov for ressurser og insentiv til å prioritere et tilpasset og arbeidsrettet 
tilbud til deltakerne i introduksjonsprogrammet.

 NAVs kompetanser og tiltak kan med fordel benyttes inn i arbeidet med introduksjons-
programmet.

 Samarbeidet mellom kommune og NAV stat vedrørende deltakere i program, samt samarbeid 
vedrørende overgang fra introduksjonsprogram til NAV-tiltak for deltakere som ikke går over i 
utdanning eller arbeid etter endt introduksjonsprogram, bør formaliseres.

6.3.2 Anbefalte tiltak for å bedre introduksjonsprogrammet
1. Styrke det formaliserte samarbeid mellom Nannestad kommune og Voksenopplæringen på 

Jessheim

2. Øke bruken av arbeidslivet som arena for norskopplæring og samfunnsforståelse

3. Stille klare resultatmål – til deltakerne og Voksenopplæringen - for effekten av opplæringen

4. Forankre flyktningeteamet i kommunens organisasjon, strategier og handlingsplaner

5. Fortløpende vurdering av andre mulige samarbeidsparter knyttet til voksenopplæring

6.4 Tiltak for å bedre integreringen på områder som fritid, foreldrerolle, 
oppvekst m.v.

For å kunne delta i det norske samfunnet må visse grunnleggende materielle behov i form av bolig og 
en rimelig familieøkonomi være dekket. I tillegg må innbyggerne forstå de sosiale koder som gjelder i 
nærmiljø og kommunesamfunnet. Det å beherske norsk språk er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig 
kompetanse for å kunne delta på en likeverdig måte i samfunnet.

Den viktigste faktor for økonomisk selvstendighet og inkludering i samfunnet er knyttet til 
arbeidsdeltakelse. Fattigdom vil påvirke barna i størst negativ grad fordi dette kan hindre deltakelse i 
sosiale aktiviteter.
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6.4.1 Utenforskap
Utenforskap gjelder for 
eksempel personer som ikke 
deltar i skole- og arbeidsliv, 
som ikke er en del av eller 
har et svært begrenset sosialt 
nettverk, som ikke opplever 
tilhørighet til storsamfunn 
og/eller lokalsamfunn eller 
som på andre måter ikke 
deltar på det vi kan definere 
som alminnelige og 
dagligdagse arenaer. 

Samtidig er det slik at 
personer godt kan delta på en 
eller flere av de ovennevnte 
arenaene og likevel føle seg 
utenfor.

Begrepet utenforskap er nært 
knyttet til betegnelser som sosial eksklusjon og marginalisering på den ene siden, og integrasjon og 
tilhørighet på den andre siden. Utenforskap kan forstås både som en prosess og et resultat. Videre kan 
det skilles mellom objektivt og subjektivt utenforskap.

Innvandrere har gjennomgående lavere sysselsettingsgrad enn den øvrige befolkningen, selv om det er 
store variasjoner mellom landgruppene. Også for innvandrere som er i arbeid er det utfordringer, og 
det er egenskaper ved det norske arbeidsmarkedet og velferdssystemet som skaper barrierer for å 
utnytte denne arbeidskraften i tilstrekkelig grad. En relativt høy andel av de som ikke er i jobb er 
mottakere av ulike offentlige stønader, uten at de er i gang med hensiktsmessige og effektive 
kvalifiseringsløp.

Mangelfull integrering og deltakelse i utdanning eller arbeid kan også føre til andre livssituasjoner 
som kjennetegner utenforskap:

 Psykiske helseproblemer

 Ensomhet

 Rus- og alkoholproblemer

 Fattigdom

Det kan være ulik kulturell forståelse for hvordan barneoppdragelse utøves i et sekulært demokratisk 
samfunn som er verdimessig og lovmessig basert på menneskerettighetene og barnekonvensjonen.

Introduksjonsordningen omfatter samfunnskunnskap hvor disse tema inngår. I tillegg må helsesøstre, 
barnehage, skole og barnevern legge vekt på informasjon og oppfølging for å sikre at prinsippet om 
«barnets beste» blir ivaretatt.

6.4.2 Anbefalte tiltak for å bedre integreringen på områder som fritid, 
foreldrerolle, oppvekst

1. Det anbefales å etablere et tett og formelt samarbeid mellom Nannestad kommune og frivillige lag 
og foreninger med sikte på at flyktninger og innvandrere gis mulighet for deltakelse.

2. Det anbefales å videreutvikle og forsterke informasjon, veiledning og oppfølging av barnefamilier 
med sikte på å sikre et godt oppvekstmiljø.

Figur 7: Kilde SSB
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6.5 Tiltak for å styrke kompetansen hos kommunalt ansatte i de mest 
berørte virksomhetene

Nannestad kommune er inne i 
en periode med sterk 
forandring hvor andelen 
innbyggere med en annen 
språklig og kulturell 
bakgrunn øker for hvert år. 
Per 2015 var 18,1 % av 
kommunens innbyggere 
innvandrere. Hvert 5. barn i 
barnehagealder har 
innvandrerbakgrunn.

Denne utviklingen stiller hele 
kommunens tjenesteapparat 
overfor nye utfordringer:

 Behov for kompetanse i 
ulike fremmedspråk 
knyttet til utøvelsen av 
våre tjenester.

 Behov for flerkulturell kompetanse og forståelse ved planlegging, organisering og utøvelse av 
kommunens tjenesteproduksjon.

 Behov for å kartlegge nye utfordringer – og gjennomføre tiltak - knyttet til folkehelsen.

 Kvalifisering av nye landsmenn slik at de kan bli bidragsytere til fellesskapet.

 Behov for å ha særlig oppmerksomhet knyttet til grupper som kan ha en marginalisert status i egen 
kultur.

6.5.1 Anbefalte tiltak for å styrke kompetansen hos kommunalt ansatte i de mest 
berørte virksomhetene

Utfordringen knyttet til kompetanse er tosidig. Kommunalt ansatte har behov for økt kulturell og 
språklig kompetanse knyttet til innbyggere som kommer fra ulike deler av verden. På den andre siden 
må innvandrere som vil arbeide i kommunens tjenester ha kjennskap til og forståelse for norske lover 
og regler, samt den yrkesetikk som er knyttet til de ulike tjenestene.

Kompetansen kan opparbeides ved nyrekruttering, kursing av ansatte, videreutdanning og kritisk 
kollegabasert vurdering av egen yrkesutøvelse. Sikring av nødvendig kompetanse er et lederansvar.

1. Rekruttere ansatte i barnehage og skole som har språklig og kulturell kompetanse knyttet til 
innvandrernes og flyktningenes kulturelle bakgrunn, men som også er innforstått med de normer 
og regler som er gyldige i Norge.

2. Rekruttere ansatte i barnevernet som har språklig og kulturell kompetanse knyttet til 
innvandrernes og flyktningenes kulturelle bakgrunn.

3. Rekruttere og/eller utvikle de ansatte i NAV slik at virksomheten kan matche innvandrernes 
kompetanse og utviklingsmuligheter med kravene som stilles i det lokale og regionale 
arbeidsmarkedet.

4. I takt med økningen av fremmedkulturelle brukere, rekruttere ansatte ved sykehjemmet og i de 
hjemmebaserte tjenester som har språklig og kulturell kompetanse knyttet til innvandrernes og 
flyktningenes kulturelle bakgrunn og matvaner.

Figur 8: Kilde SSB
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5. Helsetjenesten må være faglig oppdatert på endringer knyttet til folkehelsen som følge av 
introduksjon av nye sykdommer eller reintroduksjon av sykdommer som ikke lenger preger den 
norske befolkningen.

7. Økonomiske konsekvenser

7.1 Investeringstiltak
Nannestad kommune planlegger ingen investeringstiltak, utover eventuelle boligkjøp finansiert av 
allerede avsatte midler for finansiering. En eventuell etablering av bolig for enslige mindreårige vil 
medføre et behov for investering i kjøp av egnet bolig for formålet. Husbankens virkemidler vil kunne 
søkes og benyttes til formålet.

7.2 Finansiering
Nannestad kommune mottar statlig integreringstilskudd til finansiering av bosetting og oppfølging av 
flyktningene som bosettes i kommunen etter avtale med IMDI. Tilskuddet utbetales over fem år fra 
bosetting. Udisponerte midler fra tilskuddet settes på fond for å kunne møte uforutsette fremtidige 
behov for integreringstiltak.

Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2017.

Tilskudd Bosettingsår Sats

Integreringstilskudd       

År 1 (2017) 235 000 kroner (enslige voksne)

År 1 (2017) 185 000 kroner (voksne)*

År 1 (2017) 185 000 kroner (enslige 
mindreårige)**

År 1 (2017) 185 000 kroner (barn)*

År 2 (2016) 230 000 kroner

År 3 (2015) 167 000 kroner

År 4 (2014) 84 000 kroner

År 5 (2013) 70 500 kroner

Barnehagetilskudd År 1 (2017) 25 100 kroner (engangstilskudd)

Eldretilskudd År 1 (2017) 164 200 kroner (engangstilskudd)

* Personer regnes som voksne fra og med det året de fyller 18 år.
** Enslige mindreårige flyktninger utløser integreringstilskudd År-1 med sats for enslige mindreårige 
flyktninger. Dette gjelder også enslige mindreårige flyktninger som har fylt 18 år ved bosetting.
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7.3 Konsekvenser for driftsutgifter øvrige tjenester
Inkluderingsarbeidet medfører en merbelastning for tjenestene, som de i stor grad har håndtert
innenfor egen ramme ved å organisere tjenesten på nye måter. Utfordringene er imidlertid ikke først 
og fremst knyttet til flyktninger, da disse er relativt få sammenlignet med det store antallet innvandrere 
med annen kulturell og språklig bakgrunn. Utgiftene er knyttet til tolk, tidsbruk i konsultasjoner og i 
det ordinære tjenestetilbudet.

Økt tidsbruk medfører behov for økt bemanning og ansatte med en annen kompetanse. De samlede 
utgifter knyttet til inkludering overstiger de statlige tilskudd, og Nannestad kommune må finne 
løsninger innenfor egne økonomiske rammer. Nannestad kommune må i tillegg være oppdatert på de 
muligheter som finnes for å søke tilskudd for å løse spesifikke utfordringer knyttet til inkludering av 
innvandrere og flyktninger.


