
FAUSKE KOMMUNE 
 

Møteinnkalling for Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 
 
Tid: 19.11.2020 kl.: 10:00 - 18:00 
Sted: Kommunestyresalen, administrasjonsbygget 
 
 
Eventuelle forfall meldes på telefon 75 60 40 20 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter møte, da møteprotokoll fra møtet kun vil inneholde innstilling og 
vedtak i sakene. 
 
Merknader til møtet: 
Tema: Barnehage 
 
 
 
SAKSLISTE: - MØTE NR 6/2020 
Sak nr. Sakstittel  
036/20 Godkjenning av møtebok  
037/20 Referatsaker i perioden  
038/20 Grunnskolepoeng og karakterer i grunnskolen 2019-20  
039/20 Faktagrunnlag innvandring i Fauske 2020  
040/20 Anmodning om bosetting 2021 Fauske kommune  
041/20 TIMS-rapportering 2020  
042/20 Møteplan 2021 - Plan- og utviklingsutvalg - Helse- og 

omsorgsutvalg - Oppvekst- og kulturutvalg - Formannskap - 
Kommunestyre 

 

043/20 Fauske kommunes kulturpris for 2020 Unntatt 
offentlighet 

044/20 Fauske kommunes kulturstipend for 2020 Unntatt 
offentlighet 

 
 
 
Fauske, 13.11.20 
 
 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas 
Utvalgsleder 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/15328     
 Arkiv sakID.: 20/2221 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
036/20 Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020 

 
 
Godkjenning av møtebok 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 4/2020 og 5/2020 godkjennes. 

 
Vedlegg: 
03.09.2020 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 03.09.2020 1451757 

22.10.2020 Protokoll - Oppvekst- og kulturutvalg - 21.10.2020 1456476 

12.11.2020 Møteprotokoll O5-20_OFF 1458652 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   
Oppvekst- og kulturutvalg 

 
 
 
Møtedato: 03.09.2020 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 4/2020 Til kl. 14:35 Møtested: Kommunestyresalen, 

administrasjonsbygget 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Trine Nordvik Løkås AP 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Øystein Gangstø SP 
 
Varamedlemmer Parti 
Christian Bringsli H 
 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Erik Alvestad 
Inger-Lise Busch Hansen 
Ketil Hugaas 
Lena Holmstrøm 
Liss-Ane Simonsen 
Reidunn Bjørnådal Storli 
Terje Valla 
 
 
 
 
Møtenotater: 
Oppvekst- og kulturtvalget startet møtet med webinar med KS Nord-Norge - "Hvordan påvirker 
kommunens politiske og administrative styring og ledelse resultatene i skolen?". 

Tema: Familiens hus v/ledende helsesykepleier Reidunn B. Storli 

Orientering om folkehelsa og planstrategi v/samfunnsplanlegger Liss-Ane Simonsen og 
folkehelserådgiver Lena Holmstrøm 
 
Spørsmål: 
Christian Bringsli (H): Hvorfor behandles ikke økonomi og HMS i hovedutvalgene? 

 

Svar på spørsmål: 

Christian Bringsli: 
Kommunalsjef svarte. Formannskapet er økonomiutvalg. De 3 hovedutvalgene er fagutvalg. 
Enhetsleder skole viste sykefravær og ca-regnskap.Enhetsleder kultur orienterte om regnskap 
og sykefravær. 



Side 2 
 

 
 
 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 03.09.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kassandra E. B. Petsas 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalgsmøtet i møte nr           den 
 
 
  



Side 3 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
025/20 Godkjenning av møtebok  
026/20 Referatsaker i perioden  
027/20 Folkehelsa i Fauske 2020  
028/20 Fauske Familiesenter - Rapportering aktivitet 2019  
029/20 Festivaltilskudd - Fauske Bluesklubb  
030/20 Gårdshistorier bind IV - forlengelse av engasjement  
031/20 Nordland Fylkeskommunes kulturpris 2020  
032/20 Søknad om ekstraordinært driftstilskudd  
033/20 Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 2020  
034/20 Samhandlingsplan for Oppvekst og Kultur, 2020 - 2024  
 
 
  



Side 4 
 

025/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 3/2020 godkjennes. 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 025/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 3/2020 godkjennes. 

 
 
 
026/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 026/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
027/20: Folkehelsa i Fauske 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer»  

 
Helse- og omsorgsutvalg 02.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
HEOM- 018/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 



Side 5 
 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer». 
 
Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 027/20 Vedtak: 
Innstilling til formannskapet: 

Kommunestyret vedtar oversiktsdokumentet «Folkehelsa i Fauske 2020 – Oversikt over 
helsetilstand og påvirkningsfaktorer» . 

 
 
 
028/20: Fauske Familiesenter - Rapportering aktivitet 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Årsrapport 2019 for Fauske familiesenter tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 028/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Årsrapport 2019 for Fauske familiesenter tas til orientering. 
 
 
 
029/20: Festivaltilskudd - Fauske Bluesklubb 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Søknaden avslås. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 029/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknaden avslås. 
 
 
 
030/20: Gårdshistorier bind IV - forlengelse av engasjement 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Det bevilges kr. 31.400.- til dekning av faktura fra redaktør Asbjørn Lind for sluttføring av 



Side 6 
 

Gårdshistorier for Fauske. 
 
Beløpet posteres på: 1470.3560.3850.OK3863           
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 030/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Det bevilges kr. 31.400.- til dekning av faktura fra redaktør Asbjørn Lind for sluttføring av 
Gårdshistorier for Fauske. 
 
Beløpet posteres på: 1470.3560.3850.OK3863           

 
 
 
031/20: Nordland Fylkeskommunes kulturpris 2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Ingen innstilling. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Øystein Gangstø (SP) foreslo: 
Kandidat til NFK's kulturpris 2020: Fauske Bryteklubb som kandidat til prisen. 
 
Trine Nordvik Løkås (AP) foreslo: 
1) Christel Alsos 
2) Trine Angelsen 
 
SP's  og AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 031/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Kandidater til Nordland Fyleskommunes kulturpris 
2020:  
· Fauske Bryteklubb 
· Christel Alsos 
· Trine Angelsen 

 
 
 
032/20: Søknad om ekstraordinært driftstilskudd 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Søknaden avslås. 
 
 



Side 7 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Wiggo Lund (AP) foreslo: 
Det bevilges kr. 25.000,- i ekstraordinært driftstilskudd til stiftelsen Sjønstå gård. Beløpet 
dekkes inn av ubrukte midler fra konto 1470.3500.3850.OK3863. 
 
Rådmannens forslag ble vedtatt med 3 (1FRP, 1H, 1SP9 mot 2 (2AP) stemmer avgitt for AP's 
forslag. 
 
OPKU- 032/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknaden avslås. 
 
 
033/20: Orienteringssak om foreldrebetaling i barnehage 2020 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Saken tas til orientering. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 033/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Saken tas til orientering. 
 
 
034/20: Samhandlingsplan for Oppvekst og Kultur, 2020 - 2024 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Temaplanen «Laget rundt barnet» vedtas i henhold til kommunens planstrategi som 
gjeldende for samhandlingsområdet oppvekst og kultur for perioden 2020 – 2024. 
 

 
Oppvekst- og kulturutvalg 03.09.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
OPKU- 034/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Temaplanen «Laget rundt barnet» vedtas i henhold til kommunens planstrategi som 
gjeldende for samhandlingsområdet oppvekst og kultur for perioden 2020 – 2024. 

 
 
 



Møteprotokoll Fauske Kommune  

   

Oppvekst- og kulturutvalg 
 
 
 
Møtedato: 21.10.2020 Fra kl. 16:00 Til behandling: Sakene  
Møte nr: 5/2020 Til kl. 16:15 Møtested: Pr. telefon eller Teams (Adm. 

sitter på møterom Saulo) 
 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Trine Nordvik Løkås AP 
Wiggo Lund AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Jens Bertel Kyed KRF 
Øystein Gangstø SP 

 
Andre: 
Berit Vestvann Johnsen 
Ketil Hugaas 

 
 
 
 
Møtenotater: 
På Teams deltok Wiggo Lund, Øystein Gangstø og Trine Nordvik Løkås 

På telefon deltok Kassandra Petsas og Jens B. Kyed 

På møterom Saulo deltok Ketil Hugaas og Berit Vestvann Johnsen 

 

Salten Kultursamarbeid inviteres til orientering i neste møte i november. 

 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 22.10.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Kassandra E. B. Petsas 
utvalgsleder 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av oppvekst- og kulturutvalget i møte nr           den 
  



Side 2 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
035/20 Nordland Fylkeskommunes kulturpris for 2020 Unntatt 

offentlighet 
 
 
  



Side 3 
 

035/20: Nordland Fylkeskommunes kulturpris for 2020 
 
 
 
 
 
 



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/17039     
 Arkiv sakID.: 20/2221 Saksbehandler: Berit Vestvann Johnsen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
037/20 Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020 

 
 
Referatsaker i perioden 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Underliggende saker: 
1, Barnevernstjenesten - Månedsrapport august 2020 
 
 
2, Barnevernstjenesten - Månedsrapport september 2020 
 
 
3, Enhet kultur - Rapport 1. halvår 2020 
 
 
4, Fauske Idrettsbarnehage - Tematilsyn fysisk miljø - Avslutning av sak - Kopibrev 
 
 
5, Læringsverkstedet Medås gårdsbarnehage - tematilsyn fysisk miljø - lukking av avvik - 
avslutning av sak - kopibrev 
 
 
6, Åpning av tilsyn - Vestmyra skole - Dato for tilsyn 101120 
 
 
7, Valg av representant med vararepresentant til styret i Fauske frivilligsentral for perioden 2020 
- 2023 
 
 
8, Innspill til ny tilbudsstruktur videregående skole fra Fauske og Sørfold kommuner 
 
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



 
 

 

 
Kommentar: Barneverntjenesten får løst sine primæroppgaver, og gjør kontinuerlig 
prioriteringer ift undersøkelse – og tiltaksarbeid. U.t vurderer dagens bemanning som helt 
nødvendig, og ser at perioder med fravær i form av syke medarbeidere, eller midlertidig 
ubesatt stilling ifm oppsigelse, blir en utfordring. Tjenesten har pr. d.d. to utlyste stillinger, 
med søknadsfrist 20.09.20. Dette er en fast stilling og et årsvikariat ifm 
svangerskapspermisjon.  
 
Fauske 01.09.2020 
 
Renate Stene 
Fungerende barnevernleder 
 

 
FAUSKE 
KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
AUGUST 2020 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak  

 
       17 7 Hittil i år: 101 88 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 
    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

6 
 
3 

1 
 
 
3 
 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

32 
 

25 

34 
 
 
41 
 
 

Undersøkelser innledet: 
 

7 6 Hittil i år: 13 66 

Undersøkelser sluttført: 
 

4 4 Hittil i år: 71 70 

Av disse - sluttført innen frist: 
 

4 4 Hittil i år: 67 70 

Status pr 31.08      
Venter på undersøkelse: 

 
4 0   

Under undersøkelse: 16 15   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke 

iverksatt 

 
2 

 
 
1 

  

   
 

Tiltak totalt for Fauske kommune 
 

 Pr d.d Samme tid i fjor 
Barn plassert i fosterhjem:              21          24 
Barn plassert i institusjon:                2             1 
Barn hjelpetiltak 0 - 18 år :              39          46 
Tiltak ettervern over 18 år:              12                 8   



 
 

 

 
Kommentar:  
Korona: Tjenesten – samlokalisert med ROP – har stengt inngangsdør for å ha full oversikt i 
tilfelle smittesporing. Vi gjennomfører allikevel møter med klienter på avdelingen som før, 
men med restriksjoner. Ingen servering, vask/spriting av møterom før og etter, ingen med 
symptomer får komme inn. Ansatte med symptomer blir testet umiddelbart, og har 
hjemmekontor ved symptomer eller venter på resultat av test. Hjemmebesøk gjennomføres 
som før, med samme restriksjoner. Altså tjenesteproduksjon så og si som normalt. 
 
Vi har 2 utlyste stillinger, der vi er blitt bedt om å avvente videre saksgang i påvente av 
budsjettforhandlingene. Den ene stillingen hadde siste arbeidsdag 6.10., den andre er gravid 
medarbeider med termin desember som nå er 50 % sykemeldt. I tillegg har vi en 
medarbeider ute i 100 % sykemelding med uavklart prognose, og en medarbeider med 

 
FAUSKE 
KOMMUNE 
BARNEVERNTJENESTEN 

MÅNEDSRAPPORT 
SEPTEMBER 2020 

Tallene viser til antall barn, dvs. at en melding som omhandler to barn teller som to meldinger. 
Tall i kursiv gjelder for samme periode/dato året før. 

Nye meldinger: 
Her telles kun èn melding pr. ny sak  

 
   12     13 Hittil i år: 113 101 

Av disse - henlagte meldinger: 
Dvs. undersøkelser innledes ikke 

 
    Meldinger i aktive saker: 
                              Utløser ikke nye 
undersøkelser 

 

     2 
 

     3 

1 
 
 
4 
 

Hittil i år: 
 
Hittil i år: 

34 
 

28 

35 
 
 
45 
 
 

Undersøkelser innledet: 
 

   11 12 Hittil i år:  81 78 

Undersøkelser sluttført: 
 

     4 8 Hittil i år: 75 78 

Av disse - sluttført innen frist: 
 

     4 8 Hittil i år: 71 78 

Status pr 30.09      
Venter på undersøkelse: 

 
     2 1   

Under undersøkelse:     23 19   

Barn som venter på tiltak: 
Dvs: undersøkelse fullført, men tiltak ikke 

iverksatt 

 
      3 

 
0 
 

  

   
 

Tiltak totalt for Fauske kommune 
 

 Pr d.d Samme tid i fjor 
Barn plassert i fosterhjem:              22          22 
Barn plassert i institusjon:                2            1 
Barn hjelpetiltak 0 - 18 år :              35          46 
Tiltak ettervern over 18 år:                9                 8  



 
 

gradert sykemelding på 20 %. Om kort tid vil vi ha minimum 3 ubesatte stillinger, som vil bli 
svært utfordrende for tjenesten. Så langt har vi klart å løse primæroppgavene, men frafallet 
framover vil gi konsekvenser. Vi ser at vi i løpet av oktober kommer til å få fristbrudd, og vi 
har allerede 3 barn som venter på tiltak nå. 
 
I tillegg har vi et større tilfang av meldinger på sensommer/høst som gir en økning på vel 
10% ift. fjoråret. 
 
 
 
Ulf Flønes 
Barnevernleder, FAUSKE KOMMUNE 
 





FAUSKE KULTURSKOLE
Ansatte: Totalt: 6

Rektor: 80 % adm. mm. + 20 % DKS
DKS = Den kulturelle skolesekken. Rektor i kulturskolen koordinerer tilbudene i DKS
og organiserer skyss. 

Stillingsstørrelser*):
Piano/Gitar/Marm.band 100 % 100 % 0
Fiolin*)/Marmorband/gr.underv. 100 % 100 % 0
Teater/visuell kunst/gr.unerv. 50 % 50 % 0
Treblås/annet 40 % 40 % 0
Sang 40 % 40 % 0
Instruktør Marmorband 10 % 10 % 0
Prosjekt 5 % 5 % 0

-40 % *)

345 % 305 %
*) 30 % fiolinpedagogtjeneste selges til Saltdal kulturskole
*) Kulturskolen sparer inn "inntil 50% stilling" i hht vedtak i budsjett 2019. Nedbemanning under arbeid.

Elever**):
I grunnskolealder 114 93 -21
Over grunnskolealder 43 47 -4

157 140 -17

**) Kulturskolens telledato er 1.10 hvert år (GSI)

Elevplasser**):
Musikk: 150 102 -48
Visuell kunstfag 47 46 -1
Teater 44 36 -8

241 184 -57
Venteliste 7 7

Arrangementer:
Egne 12 1 -11
I samarb. med andre 1 1 0

13 2 -11
Tilfeldige oppdrag:
Egne 0 0 0
I samarb. med andre 3 0 -3

DKS, tiltak pr. trinn *)
Egne 1 1 0
I samarb. med andre 6 9 3

7 10 3



Total egne arr./oppdrag/DKS 13 2 -11
Total i samarb. med andre 10 10 0

23 12 -11

*) 1 skolekonsert for 1.-4. klasse = 4 tiltak. Uavhengig av hvor mange som er på konsert samtidig.
DKS = Den kulturelle skolesekken. Rektor i kulturskolen koordinerer tilbudene i DKS og organiserer skyss.
ULVEN, et samarbeidsprosjekt mellom Fauske kulturskole, Vestmyra og Valnesfjord u-skoler,
sceneinstruktørordninga + flere lokale kultur-krefter (musikk, lyd, lys, kostymer, sminke, hår, scenografi, rekvisitter m.m.)

ULVEN Ca 85 øvingstimer ble lagt ned i prosjektet våren 2020. Et varierende antall deltakere (av totalt 20 på scena) 

har vært med, og 3-4 voksne har vært på jobb. I tillegg har foresatte lagt ned en betydelig mengde arbeid med
scenografi, kostymer, rekvisitter, hår- og sminke-arbeid.65-70 øvingstimer ble utsatt pga korona. Dette tas igjen høsten 2021. 
Forestillinger 9.-11. oktober i Fauske Kino.

FRIVILLIGSENTRALEN
Tiltak:
Påmelding til gruppetur til Albir 1 1 0
Deltakere 19 47 28
Frivillige 2 2 0

Aktiv vinterferie antall dager 0 4 4
Aktiviteter 0 4 4
Deltakere 0 130 130
Frivillige 0 29 29

Kulturkafe 6 3 -3
Frilvillige: 60 22 -38
Frammøtte: 150 62 -88

Aktiv Sommer antall dager 5 10 5
Antall Aktiviteter 7 9 2
Antall deltakere: 79 125 46
Frivillige: 28 14 -14

Seniornett nett 9 4 -5
Antall deltakere: 63 32 -31
Frivillige 36 16 -20

Datakurs antall dager 0 5 5
Antall deltakere: 0 85 85
Frivillige 0 10 10

Aktivitesvenn for personer med d 400 160 -240
Antall aktivitetsvenner 20 26 6
Antall demente på institusjon som ? 10
Antall hjemmeboende demente s ? 6
Frivillige 400 160 -240

820 362 -458



Ungdomsarbeid 2 0 -2
Antall deltakere 50 0 -50
Frivillige 6 0 -6

En til en aktivitet antall oppdrag 31 13 -18
Antall deltakere 8 12 4
Frivillige 8 12 4

UNGDOMMENS HUS/FRITIDSKLUBBER

Ung. Hus:

Totalt besøk - Ungd. Hus 957 1084 127
Antall dager 65 32 -33
Dagsgjennomsnitt: 14 34 20

Kommentar:

Valnesfjord:

Totalt besøk - V.fjord 718 223 -495
Antall dager 38 18 -20
Dagsgjennomsnitt: 19 12 -7

Sulitjelma:

Totalt besøk - Sulitjelma 186 149 -37
Antall dager 27 16 -11
Dagsgjennomsnitt: 4 9 5

0
Totalt besøk alle klubber: 1861 1456 -405
Totalt antall dager: 130 66 -64
Totalt dagsgjennomsnitt: 14 22 8



--



Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Stormyrveien 25, 8008 Bodø 

Tlf. 40 00 77 77   e-post: post@hmts.no   Org.nr. 986 504 907   www.hmts.no 
Saksbehandler e-post:  tm@hmts.no  

  
 

 

 
Fauske Idrettsbarnehage 
Tareveien 7 
 
8206  FAUSKE 
 
 
 

Fauske Idrettsbarnehage - tematilsyn fysisk miljø - lukking av 
avvik - avslutning av sak 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) viser til tilsyn ved Fauske Idrettsbarnehage utført 
13.03.2019, varsel om vedtak datert 26.03.2019, vedtak datert 10.04.2019, og oppfølgende vedtak 
datert 28.11.2019. 
 
Bakgrunn for tilsyn - lovhjemmel 
Tilsynet ble utført i henhold til lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) §13, forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og oppsatt tilsynsplan. 
 
Kommunen har tilsynsansvaret etter dette regelverket og kan fatte vedtak om utbedringer med 
hjemmel i folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern. HMTS fører tilsyn og fatter vedtak 
etter delegert myndighet fra kommunen. Vår saksbehandling skjer i samråd med 
kommuneoverlegen.  
 
Lukking av avvik 
Med bakgrunn i tilsynet ble det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over de feil og mangler 
(avvik) vi registrerte:  
 

1. Virksomhetens bygninger har mangelfullt vedlikehold – nærmere begrunnelse for denne 
vurderingen er gitt i saksutredningen. Dette er et avvik fra §13 i forskriften. 

2. Vedlikeholdsplan for virksomhetens lokaler/tekniske anlegg mangler (§13) 
3. Virksomheten mangler drifts- og vedlikeholdsinstruks for ventilasjonsanlegget. Dette er et 

avvik fra §§13 og 19 i forskriften. 
4. Det er en lekkasje i overgangen mellom barnehagelokalenes tak og tennishallens yttervegg. 

Dette er et avvik fra §19 i forskriften. 
5. Skriftlige rutiner og sjekkliste for service på virksomhetens ventilasjonsanlegg mangler 

(§19)   
 
Den 24.09.2020 mottok vi tilbakemelding om at avvikene har blitt utbedret. Med bakgrunn i denne 
tilbakemeldingen vurderes avvikene som lukket, og vi avslutter saken med dette. 
 
 
 
 
 
 

Dato:   ............................................................ 24.09.2020 
Saksbehandler:   ................................ Trond Mathiassen 
Telefon direkte:   .......................................... 98 22 39 31 
Deres ref:   ......................................................................  
Løpenr.:   .......................................................... 655/2020 
Saksnr/vår ref:   ................................................. 2019/24 
Arkivkode:   ............................................................... A10 
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Med vennlig hilsen 
 
 

 Katalin Nagy  
 daglig leder  

 
  Trond Mathiassen 
  Overingeniør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 
 
 

Kopi: Fauske kommune - kommuneoverlegen, kommunalsjef oppvekst og kultur og enhetsleder 
barnehage 



Fra: Trond Mathiassen <tm@hmts.no> 
Sendt: torsdag 24. september 2020 15:29 
Til: 'styrer@fauskeidrettsbarnehage.no'; Postmottak 
Kopi: Kommuneoverlege; Gregory Hautois; Terje Valla; Erik Alvestad 
Emne: Fauske Idrettsbarnehage - tematilsyn fysisk miljø - avslutning av sak 
Vedlegg: Fauske Idrettsbarnehage - tematilsyn fysisk miljø - lukking av avvik - 

avslutning av sak.pdf 
 
Hei!  
 
Vedlagt finnes avslutning av tilsynssak vedrørende Fauske Idrettsbarnehage, i hht. forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Dokumentet sendes kun i digital form. 
 
Mailen sendes også til kommunens postmottak for journalføring. 
 
Kopi sendes til kommuneoverlegen, kommunalsjef oppvekst og kultur og enhetsleder barnehage.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Trond Mathiassen 
Overing. 
 
Stormyrveien 25, 8008 Bodø 
Mob. 98 22 39 31 
Tlf. 40 00 77 77 
E-post: tm@hmts.no  
Web: www.hmts.no  
Facebook: www.facebook.com/hmtsiks   
 

 
 Kompetente, ansvarlige, tilgjengelige 



Helse- og miljøtilsyn Salten IKS 
Stormyrveien 25, 8008 Bodø 

Tlf. 40 00 77 77   e-post: post@hmts.no   Org.nr. 986 504 907   www.hmts.no 
Saksbehandler e-post:  tm@hmts.no 

  
 

 

 
Læringsverkstedet Medås gårdsbarnehage 
Medåsveien 3 
 
8218  FAUSKE 
 
 
 

Læringsverkstedet Medås - tematilsyn fysisk miljø - lukking av 
avvik - avslutning av sak 
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (HMTS) viser til tilsyn ved Læringsverkstedet Medås utført 
02.04.2019, varsel om vedtak datert 08.04.2019, vedtak datert 30.04.2019, og oppfølgende vedtak 
datert 28.11.2019. 
 
Bakgrunn for tilsyn - lovhjemmel 
Tilsynet ble utført i henhold til lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) §13, forskrift om 
miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og oppsatt tilsynsplan. 
 
Kommunen har tilsynsansvaret etter dette regelverket og kan fatte vedtak om utbedringer med 
hjemmel i folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern. HMTS fører tilsyn og fatter vedtak 
etter delegert myndighet fra kommunen. Vår saksbehandling skjer i samråd med kommuneoverlegen.  
 
Lukking av avvik 
Med bakgrunn i tilsynet ble det utarbeidet en tilsynsrapport med oversikt over de feil og mangler 
(avvik) vi registrerte:  
 

1. Virksomheten opplever selv at det er vanskelig å holde kjøkkeninnredningen på «Rød-
bygget» ren. Dette er et avvik fra §§11 og 17 i forskriften. 

2. Virksomheten har utilfredsstillende luftskifte/inneklima på «Anita-stua». Dette er et avvik fra 
§19 i forskriften. 

 
Den 25.09.2020 mottok vi tilbakemelding om at avvikene har blitt utbedret. Med bakgrunn i denne 
tilbakemeldingen vurderes avvikene som lukket, og vi avslutter saken med dette. 
 

Med vennlig hilsen 
 

 Katalin Nagy  
 daglig leder  

  Trond Mathiassen 
  Overingeniør 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 
 

Kopi: Fauske kommune: kommuneoverlege, kommunalsjef oppvekst og kultur og enhetsleder 
barnehage 

Dato:   ............................................................ 28.09.2020 
Saksbehandler:   ................................ Trond Mathiassen 
Telefon direkte:   .......................................... 98 22 39 31 
Deres ref:   ......................................................................  
Løpenr.:   .......................................................... 664/2020 
Saksnr/vår ref:   ................................................. 2019/33 
Arkivkode:   ............................................................... A10 



Fra: Trond Mathiassen <tm@hmts.no> 
Sendt: tirsdag 29. september 2020 09:10 
Til: 'medas@laringsverkstedet.no'; Postmottak 
Kopi: Kommuneoverlege; Gregory Hautois; Terje Valla; Erik Alvestad 
Emne: Læringsverkstedet Medås gårdsbarnehage - tematilsyn fysisk miljø - 

avslutning av sak 
Vedlegg: Læringsverkstedet Medås - tematilsyn fysisk miljø - lukking av avvik - 

avslutning av sak.pdf 
 
Hei!  
 
Vedlagt finnes avslutning av tilsynssak vedrørende Læringsverkstedet Medås gårdsbarnehage, i hht. 
forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Dokumentet sendes kun i digital form. 
 
Mailen sendes også til kommunens postmottak for journalføring. 
 
Kopi sendes til kommuneoverlegen, kommunalsjef oppvekst og kultur og enhetsleder barnehage.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Trond Mathiassen 
Overing. 
 
Stormyrveien 25, 8008 Bodø 
Mob. 98 22 39 31 
Tlf. 40 00 77 77 
E-post: tm@hmts.no  
Web: www.hmts.no  
Facebook: www.facebook.com/hmtsiks   
 

 
 Kompetente, ansvarlige, tilgjengelige 



       
       
E-postadresse: 
fmnopost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Statens Hus 
Moloveien 10 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.fylkesmannen.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

  Vår dato:  Vår ref: 

  15.09.2020  2020/5818 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Gunn Elisabeth Johannessen, 75531588 
  
 
 
  

Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 Fauske 
 
 

  

 

Åpning av tilsyn på Skolemiljø og Elevens utbytte av opplæringen – Fauske 
kommune - Vestmyra skole 

Fylkesmannen har som oppgave å føre tilsyn med offentlige skoler, jf. opplæringsloven § 
14-1 første ledd. Når vi gjennomfører tilsynet, skal vi ha tilgang til dokumentasjon og 
skolens lokaler dersom tilsynet krever det. 
 
Tilsynet går ut på å kontrollere om Fauske kommune følger regelverket i opplæringsloven 
med forskrifter. For å kontrollere dette, undersøker vi skolens praksis ved Vestmyra skole. 
Dere er valgt ut på bakgrunn av vår risikovurdering som bygger på informasjon vi har fra 
ulike kilder, bl.a. henvendelser, konkrete klager på skolemiljø, resultater etter 
elevundersøkelsen og informasjon i GSI. Fylkesmannen har registrert at kommunen har 
hatt lave grunnskolepoeng de siste årene, samt at det er relativt høye mobbetall i 
kommunen. Vi ønsker derfor å gjøre et kombinert tilsyn med flere tilsynstemaer.  
 
Tema for tilsynet 

1. Plikten til å arbeide forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å fremme et trygt 
og godt skolemiljø, jf. opplæringsloven Kap. 9A (§§ 9A-2, 9A-3, 9A-4) 

2. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte, jf. Forskrift til opplæringsloven 
kap. 3  

3. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring, jf. opplæringsloven §§ 1-3, 
1-4 og forskrift til opplæringsloven kap. 3. 

Vi gjør oppmerksom på at det er gjort endringer i forskrift til opplæringsloven kap. 3 som 
gjelder fra 1.8.2020. Derfor har vi ikke vist til hvilke paragrafer som angår punkt 2 og 3 over. 
Innholdet i forskriften er imidlertid ikke endret. 
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Gjennomføring av tilsynet  
Tidspunktet for tilsynsbesøket er 10.11.2020 (uke 46). Hensikten med besøket er å snakke 
med elever/foreldre og intervjue lærere og ledelsen ved skolen for å innhente informasjon 
om skolens praksis. Vi sender programmet for besøket senest én uke før vi kommer. Vi ber 
dere bekrefte tidspunktet og oppgi kontaktperson innen 24.9.2020. 
 

Tilsynet foregår på følgende måte: 
• Dere sender inn dokumentasjon (egenvurdering i RefLex og innsendte dokumenter) 
• Vi kontrollerer dokumentasjonen 
• Vi henter i tillegg informasjon fra våre egne systemer, offentlige registre og ev. 

informasjon på kommunens og skolens nettsted 
• Vi besøker skolen og intervjuer sentrale personer ved skolen 
• Vi vurderer informasjonen om skolens praksis opp mot regelverket 
• Vi utarbeider en rapport der våre vurderinger og konklusjoner kommer frem 

o Hvis vi finner brudd på regelverket, kan dere uttale dere før vi fatter et vedtak 
der vi gir pålegg om retting  

o I rapporten vil dere få en frist for å rette ev. lovstridige forhold 
• Vi publiserer rapporten på vår hjemmeside 
• Dere vil motta et eget brev når vi avslutter tilsynet  

Reglene for fremgangsmåten vi har beskrevet ovenfor, finner dere her: 
• Innhenting av dokumentasjon, jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 

kommuneloven § 30-3. 
• Forhåndsvarsel om rett til å uttale dere, jf. forvaltningsloven § 16 
• Våre tilsynsrapporter er offentlige, jf. offentlighetsloven § 3 

I tilsynet behandler vi personopplysninger. Les mer om vår behandling av 
personopplysninger på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/. 
 
Dere må sende inn dokumentasjon og fylle ut egenvurdering i RefLex 
Dere har plikt til å sende inn dokumentasjon jf. opplæringsloven § 14-1 første ledd, jf. 
kommuneloven § 30-3. Se beskrivelse i vedlegg 1 til dette brevet. Dere skal også 
gjennomføre egenvurdering i RefLex på de utvalgte temaene. Hvordan dere skal 
gjennomføre denne, er forklart i vedlegget. 

Fristen for innsendelse av dokumentasjon og besvarelse i RefLex er 16.10.2020  

Dere har rett til å klage 
Dere kan klage på pålegget om å sende inn dokumentasjon, jf. forvaltningsloven § 14. 

Hvis dere klager, må dere gjøre det innen tre dager. Fristen gjelder fra beskjed om brevet 
har kommet frem til dere. Dere sender klagen til oss. Vi har mulighet til å omgjøre vår 
avgjørelse. Hvis vi ikke er enig med dere, sender vi klagen til Utdanningsdirektoratet som 
avgjør saken. 
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Hvis vi vurderer at det er «påtrengende nødvendig» å få dokumentasjonen raskt for å 
gjennomføre våre oppgaver, kan vi kreve at dere gir oss dokumentasjonen før en eventuell 
klage er avgjort, jf. forvaltningsloven § 14 femte punktum. 

Vedlegg 2 er et skriv til elever og foreldre med informasjon om tilsynet. Vi ber dere om å 
dele ut dette til alle elevene og foreldrene ved skolen. 

Ta kontakt med Gunn Elisabeth Johannessen, e-post fmnoguj@fylkesmannen.no hvis dere 
har spørsmål.  

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Gunn Skjerve (e.f.) 
underdirektør 

  
 
Gunn Elisabeth Johannessen 
seniorrådgiver 

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Egenvurdering i RefLex 
2 Informasjon til elever og foreldre 

 
 
Kopi til: 
Vestmyra skole Hegreveien 14 8207 FAUSKE 

 
 



Tilsyn Fauske  Høst 2020

Vedlegg 1 
Egenvurdering i RefLex  
Skolens ledelse og utvalgte lærere skal fylle ut egenvurdering i RefLex. Fylkesmannen inviterer 
lærere, rektor og assisterende rektor gjennom dette verktøyet, derfor trenger vi navn og e-
postadresser til alle.  
 
Utfylling/egenvurdering 
Hver deltaker vil motta en e-post med en lenke til RefLex. Følg anvisningen, og gjennomfør 
egenvurderingen. På inngangsspørsmålene for hvert tema skal dere svare JA. På øvrige spørsmål 
skal dere svare JA eller NEI. I tillegg skal dere gi en redegjørelse for svaret, ev. vise til redegjørelser 
i tidligere svar.  
 
Frist for å svare på spørsmålene for egenvurdering er 16.10.20.  
 
Egenvurdering rektor/ ass. rektor 
Ledelsen skal fylle ut temaet «Kombinert tilsyn – Fauske kommune – rektor» og «Kombinert tilsyn 
– Fauske kommune – assisterende rektor» 

1. Plikten til å arbeide forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å fremme et trygt og 
godt skolemiljø.  

2. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte 
3. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring  

 
Egenvurdering lærere  
Lærerne skal fylle ut temaet «Kombinert tilsyn – Fauske kommune - lærere».  

1. Plikten til å arbeide forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å fremme et trygt og 
godt skolemiljø.  

2. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte   
3. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring  

 
Understøttende dokumentasjon 
Det er mulig å laste opp dokumenter i RefLex for å understøtte svarene. Vi ber om at 
dokumenter som dere laster opp blir koordinert, slik at dere unngår å sende inn samme 
dokument flere ganger. Vi ønsker at dere legger ved en oversikt over dokumentasjon dere sender 
inn.  
 
OBS! Dokumenter som inneholder sensitiv informasjon eller personopplysninger, må dere 
ikke laste opp i RefLex. Dersom dere ønsker å sende dokumenter med sensitive opplysninger 
digitalt, kan dere bruke tjenesten «Send sikker melding til Fylkesmannen». Den ligger nederst på 
vår hjemmeside https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland.  
 
Innsender logger seg inn med MinID. Hvis dere ikke kjenner til skolen sitt organisasjonsnummer, 
kan dere finne det på https://nsr.udir.no. Husk å merke sendingen med 20/5818. 

  
For spørsmål, kontakt med tilsynsleder Gunn Elisabeth Johannessen, fmnoguj@fylkesmannen.no 
 



Tilsyn Fauske  Høsten 2020

Vedlegg 2 
Til elever og foreldre ved Vestmyra skole  

Kombinert tilsyn med skolemiljø og elevenes utbytte av opplæringen.  
Fylkesmannen har som en av sine oppgaver å føre tilsyn med at kommuner og skoler følger 
loven. I uke 46 gjennomfører vi et tilsyn med Vestmyra skole for å se hvordan skolen følger 
utvalgte paragrafer i opplæringsloven med forskrifter. 
 
Tilsynet er delt inn i tre temaer:   
 1. Skolemiljø: Plikten til å arbeide forebyggende, kontinuerlig og systematisk for å fremme 
et trygt og godt skolemiljø 

 2. Underveisvurdering for å øke elevens læringsutbytte  

 3. Underveisvurdering som grunnlag for tilpasset opplæring og tidlig innsats 

  
Alle elever skal ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det skal være 
nulltoleranse for mobbing, trakassering, diskriminering eller andre krenkelser. Dette er lovfestet i 
opplæringsloven kapittel 9A om elevenes skolemiljø.  
 
I forskrift for vurdering er det bestemt at elever skal ha tilbakemelding fra lærerne på hva de 
mestrer og veiledning på hva de må gjøre for å øke sin kompetanse. Vi skal kontrollere om 
lærerne gir slik tilbakemelding og veiledning.  
Det er også bestemt i opplæringsloven at skolen skal tilpasse opplæringen til den enkelte elevs 
evner og forutsetninger, og sette inn tiltak så raskt som mulig dersom elever ikke har 
tilfredsstillende læringsutbytte. Det er særlig viktig å sette inn tiltak tidlig på 1.-4.trinn hvis lærer 
ser at elever blir hengende etter i lesing skriving og regning.  
 
Vi gjennomfører tilsynet slik:  
Vi henter inn dokumentasjon fra skolen. Skolen må i tillegg fylle ut en egenvurdering som 
kommunen sender til oss. Dokumentasjonen og egenvurderingen vil vi kontrollere sammen med 
annen informasjon vi har.  
 
På tilsynsdagen den 10. eller 11, november besøker vi skolen og gjennomfører intervjuer med 
rektor og utvalgte lærere. Vi har også samtaler med elever og ev. foreldre. Det kan også være 
aktuelt å snakke med FAU, og denne samtalen vil foregå på skolen på ettermiddag/kveldstid. For 
elever og foreldre er det frivillig å snakke med oss. De som vi ønsker å snakke med, kontakter vi 
med nærmere informasjon. 
  
Når vi har gjennomført tilsynet, vil vi utarbeide en rapport. Denne vil vi legge tilgjengelig på våre 
nettsider, https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland - under Tilsyn og kontroll. 
For mer informasjon om skolemiljø, kan dere gå til nullmobbing.no  
 
Vennlig hilsen 
Gunn Elisabeth Johannessen, tilsynsleder  
Oppvekst- og utdanningsavdelinga  
Fylkesmannen i Nordland 



 
 
 
 

Dato:  02.11.2020 
Vår ref.: 20/16320 

Deres ref.:  
Saksb.: Monica Johansen 

 
 
 
 
 

 
Postboks 93  Tlf: 75 60 40 00 www.fauske.kommune.no Org. nr.: 972 418 021 
8201 FAUSKE Faks:  postmottak@fauske.kommune.no Side 1 / 1 
 

 

Fauske frivilligsentral 
Gro-Anita Olsen 
Postboks 188 
Sjøgata 71 
8201 FAUSKE 
 
 
 
 
Valg av representant med vararepresentant til styret i Fauske 
frivilligsentral for perioden 2020 - 2023 
 
Fauske kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse- 019/20, har i møte 10.09.2020 
fattet følgende vedtak i saken: 
 
Vedtak:  

Som representant til styret i Fauske frivilligsentral for perioden 2020 – 2023 velges: 
· Marit Stemland 

 
Som vararepresentant til styret i Fauske frivilligsentral for perioden 2020 – 2023 velges: 

· Rita Østensen 

Valget er enstemmig vedtatt.  

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Monica Johansen 
Møtesekretær 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
 

 
 

Kopi til 
Berit Vestvann Johnsen Formannskapssekretær   





Innspill fra Fauske og Sørfold kommune angående ny tilbudsstruktur for 
videregående opplæring i Nordland  
  
 
  
Fauske kommune og Sørfold kommune ønsker å komme med innspill vedrørende 
tilbudsstruktur for 2021 – 2024 for videregående opplæring i Nordland. Det har også 
vært kontakt med Saltdal kommune som har sendt inn et selvstendig innspill som 
kommunene i dette innspillet stiller seg bak. Vi er glade for å bli involvert i dette 
viktige arbeidet og ser frem til et godt samarbeid i tiden som kommer. 
  
 
 
Generelt:   
 
Salten har et sterkt næringsliv innenfor mange ulike næringer. Fauske kommune er 
et transportknutepunkt for industri, og er en kommune som har store muligheter med 
voksende industri. Det etableres ny Safirglassfabrikk i Sulitjelma og nytt bakeri i 
sentrum. Det er store bedrifter innen transport og logistikk etablert på Fauske, både 
av gods langs vei, til bane og til havs. Fauske kommune har flere store 
entreprenørfirma innen bygg og anlegg. Det er også mange naturbaserte næringer 
som er viktig å ta med, Saltens største melkeprodusent og største eggprodusent, 
samt flere gårdsbruk av verdi med gris, sau og storfe, store verdier i hogstmoden 
skog, havbruk og reindrift. Det jobbes også for å etablere gruvedrift, kraftkrevende 
industri og Sjunkhatten folkehøgskole på lengre sikt. Fauske har forutsetninger for 
kraftkrevende industri slik som datalagringssenter eller batterifabrikk med å være 
knutepunkt for transport, kraft og datatrafikk. Sørfold har et velutviklet industrimiljø 
med Elkem Salten som hovedmotor. Sammen med gruvedrift i Hammerfall, to 
internasjonale havner og 7 kraftverk danner det et stort behov for kompetent 
arbeidskraft innen tungtransport, drift og vedlikehold av disse komplekse 
industrivirksomhetene. Havbruksnæringen er lokalisert med 3 store landanlegg med 
avansert teknologi samt flere sjøanlegg med høy aktivitet. Reiselivet har godt 
potensiale knyttet til 2 nasjonalparker og tilstøtende fjellområder, utvalgt 
kulturlandskap i landbruket samt tradisjonelt landbruk, bær og reindrift. 
 
Det er altså stor positivisme i Salten. Men fremtidens næringsliv i Salten vil være helt 
avhengig av videregående skoletilbud, der det er relevans mellom studietilbudene 
som gis, og hva som er næringslivets nødvendigheter. Fremtidens skolestruktur må 
derfor legge mer vekt på nærings- og samfunnslivets grunnleggende behov. Vi må 
skape skoletilbud som stimulerer til vekst, selv om fødselstallene og søkertall går 
ned. Tilbudsstrukturen skal utgjøre gode fagmiljøer, ha en tydelig utdanningsprofil og 
være basert på regional samordning og utstrakt samarbeid med lokalt og regionalt 
arbeidsliv. Skolestrukturen må derfor ha ambisjoner og visjoner om tiltak som snur 
fraflyttingen fra distriktene, og stimulerer til vekst i hele (!) regionen og landsdelen.  
 
 
 
 



På bakgrunn av dette vil kommunene sammen med næringslivet i indre Salten, 
be om følgende i arbeidet med fremtidig skolestruktur for 2021 – 2025 i 
Nordland fylkeskommune:  
  
 
De videregående skolene i Salten må bestå, med et godt mangfold med attraktive 
fagtilbud som svarer på næringslivets behov der næringslivet er. Dette er helt kritisk 
avgjørende for at næringslivet kan skape nye, samt sikre fremtidens arbeidsplasser. 
De videregående skolene har en meget viktig rolle og betydning som 
kompetansesenter for lokalsamfunnene. Skolene bør bestå med en selvstendig 
ledelse med muligheter for samarbeid med tanke på administrative oppgaver der det 
er mulig og hensiktsmessig. Vi vil også dra frem viktigheten av å ha karrieresenteret, 
og voksenopplæring på Fauske med gode resultater.  

 

 Vi vil fremheve enkelte linjer ved disse skolene vi ser av spesiell betydning å 
få beholde:  

o IKT. Fauske VGS har i dag VG2, men man er avhengig av et VG1-løp 
for å sikre rekrutteringen til VG2. Vi frykter at IKT VG2 etter hvert vil 
forsvinne dersom vi ikke får en VG1-klasse. Det er behov for lærlinger 
innen IKT faget. Vi ber derfor om at dette skoletilbudet opprettes. 

o Idrettslinja ved Fauske VGS. bidrar til studiespesialisering til mange 
ungdom som også holder på med idrett. For de fleste representerer 
idrettsfag en viktig motivasjonsfaktor, og fullføringsgrad og karaktersnitt 
ved linjen har vært god. Dette fører til at vi får utdannet lærere og 
sykepleiere blant annet. Den stadig økende kompetanse flukten 
sørover er en av de største truslene vi står overfor som region, og 
utfordrer de kommunale tjenesteapparatene på alle nivå. 
Studiestrukturen må tilpasses et ønske og behov for opprettelse av 
høy-kompetanse arbeidsplasser i årene fremover slik at vi kan endre 
den demografiske utviklingen vi står overfor. Det er gjort undersøkelser 
blant søkere til idrettsfag hvor 50% av søkerne ville valgt yrkesfag om 
de ikke fikk innfridd ønsket om å gå idrettsfag. Det er altså ingen stor 
sammenheng med at elevene ville valgt studiespesialisering hvis 
idrettsfag ikke var et alternativ.   

o Elektro ved Saltdal vgs. Det er svært viktig for næringslivet i indre 
Salten at denne linjen opprettholdes som en del av tilbudet i Indre 
Salten.  

o I Salten er det stor entreprenørvirksomhet. Det planlegges en storstilt 
vei- utbygging av E6 fra Fauske til Bognes, Fauske mot Bodø og flere 
andre strekninger i Salten. Det jobbes også for mineralutvinning i 
Beiarn og Fauske, det er stor byggevirksomhet innen både industri og 
servicenæring og stor optimisme. Det er og kommer til å være et stort 
behov for å utdanne gode maskinførere og mekanikere som skal gjøre 
denne jobben. Det er derfor svært viktig at VG1 TIP, VG2 
anleggsmaskinfører (landslinje) fortsatt består. Byggfag er også svært 
viktig for næringen i alle kommuner og det må utdannes tømrere og 
KEM ved både Knut Hamsund og Fauske vgs.  

o Det støttes at alle skoler skal ha et løp med Helse- og oppvekstfag for 
å sikre den store etterspørselen i det offentlige etter helsefagarbeidere 



og barne- og ungdomsarbeidere. Vi opplever i dag stor suksess med 
voksenklasser ved helsefag på Fauske videregående skole, og er 
svært takknemlige for dette tilbudet. 

o Det er samtidig viktig at hver skole har tilbud som kan appellere til 
begge kjønn, slik at det er reelle valgmuligheter i nærhet av sitt 
hjemsted. Det vil være viktig for å hindre utenforskap og sikre 
næringslivet kompetansen det er behov for.  

o Kjemi og prosessfaget bør reetableres som studietilbud ved en av 
skolene i Saltdal, Fauske eller Hamarøy. Det er mye industri i disse 
kommunene som har behov for denne fagkompetansen.   

o Det etableres et stort bakeri på Fauske, samtidig er interessen for det 
spesielle innen bakverk og konfektori økende. VG2 baker og konditori 
skulle vært startet opp ved Fauske vgs for å gi tilførsel av fagfolk til 
dette yrket og det nye bakeriet. Denne linjen eksisterer ikke i Nordland i 
dag og det bør som et minimum utredes behovet for å etablere denne 
linjen i Nordland. Søke tilgangen vil naturlig bli større hvis et tilbud 
etableres som en reell mulighet, uten å måtte flytte og bo utenfor fylket 
for å gjennomføre utdanningen.  

 Alle videregående skoler bør ha studiespesialiserende tilbud. Dette for å sikre 
framtidig rekruttering av deriblant lærere og sykepleiere, men ikke minst også 
annen type arbeidskraft som er viktig for arbeids- og næringslivet i Nordland. 
Studiespesialiserende tilbud vil bidra til å øke utdanningsnivået. 

 Fremtidens skolestruktur i Salten og Nordland må legge mer vekt på nærings- 
og samfunnslivets grunnleggende behov. I dette arbeidet må det også bli 
tettere samhandling mellom de videregående skolene og næringslivet i 
Salten, med mål om sterkere relevans for fagtilbudene som gjennomføres i 
skolene som møter næringslivets behov. Vi ber også NFK merke seg at 
Salten er en region med både storbyutfordringer og utfordringer i distriktene. 
Vi ber om at dette ses i sammenheng slik at vi unngår å sette by og land opp 
mot hverandre når ny tilbudsstruktur skal vurderes og besluttes.  

 Det er et viktig poeng at så mange som mulig skal kunne bo hjemme gjennom 
videregående-tiden. Erfaringer fra oppvekstsiden i kommunene er at det øker 
risikofaktorene ved å flytte på hybel som 16-åring. Hjelpeapparatet ser stadig 
flere unge voksne uten den nødvendige kompetansen for å kunne bo for seg 
selv og fungere slik samfunnet krever og forventer, og for mange vil de ekstra 
årene hjemme være avgjørende for å lykkes. 

 Vi vil foreslå, der det er nødvendig med supplerende undervisning, at man i 
ytterligere grad tar i bruk teknologien. Der det finnes kompetanse som bør 
deles med andre skoler i regionen, kan dette løses ved nettløsninger. I denne 
sammenheng ser vi ingen grunn til at det ikke kan være distriktene som 
sender nødvendig internettundervisning til andre distrikter og byene. 

 Vi ber om at det ses nærmere på mulighetene for kombinerte løsninger. 
Distriktenes behov for variert arbeidskraft er viktig. Det er derfor et ønske om 
opprettelse av kombinasjonsklasser for å få på plass den fagkunnskapen som 
trenges.  

 Vi ber om at det ses nærmere på ytterligere utstrakt bruk av Steigenmodellen 
eller tilsvarende løsninger. Nordland fylkesting vedtok i 2018 i forbindelse med 
strategi om gjennomføring av videregående skole, at Nordland skal benytte 
seg av flere alternative læringsmodeller, som for eksempel Steigenmodellen 
ved Knut Hamsun vgs. avd Steigen. NFK er godt kjent med de mange positive 



sidene ved denne modellen. I den forbindelse ber vi om at NFK utarbeider et 
kunnskapsgrunnlag som evaluerer Steigenmodellen, slik at man kan vurdere 
om dette er en hensiktsmessig modell for noen av våre ungdommer og for 
arbeids- og næringslivet i respektive kommuner / regioner.  

 Vi ser viktigheten av fylkesrådets læreplassgaranti, men opplever samtidig at 
denne læreplass garantien ikke er tilstrekkelig markedsført av 
fylkeskommunen. Vi tror at vi har stort potensiale til at flere i næringslivet i 
våre områder underskriver denne, og kommer til å arbeide for dette.   

  

 

 

 

 

 

 

 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
  
Marlen Rendall Berg     Gisle E. Hansen 
Ordfører, Fauske kommune    Ordfører, Sørfold kommune 
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Grunnskolepoeng og karakterer i grunnskolen 2019-20 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering  
 

 
Vedlegg: 
04.11.2020 standpunktkarakterer 2019-20 Fauske og nasjonalt jenter 1457428 

04.11.2020 standpunktkarakterer 2019-20 Fauske og nasjonalt gutter 1457429 

04.11.2020 standpunktkarakterer 2019-20 Fauske og nasjonalt begge kjønn 1457430 
 
Sammendrag: 
Det gis en årlig orienteringssak til oppvekst- og kulturutvalget på kommunens eksamensresultater sett 
opp mot landssnittet. Skoleåret 2019-20 ble det ikke avholdt eksamen i grunnskole, verken skriftlig eller 
muntlig, med bakgrunn i Covid-19. For å sikre orientering til utvalget, velger rådmann i år å rapportere 
på grunnskolepoeng og karakterer i grunnskolen for skoleåret 2019-20.  
 
Grunnskolepoeng er et samlet mål for elevenes karakterer ved avslutningen av 10. trinn og beregnes 
ved å summere tallkarakterene i alle fag, både eksamen og standpunkt, og dele på antall karakterer. 
Merk at fordi eksamen for alle grunnskoleelever ble avlyst skoleåret 2019-20, er grunnskolepoengene 
for dette skoleåret kun basert på standpunktkarakterer. 
 
Saksopplysninger: 
Skoleåret 2019-20 hadde avgangselevene i grunnskolen i gjennomsnitt 43,2 grunnskolepoeng. Antall 
grunnskolepoeng har aldri vært høyere. 
 
Hovedfunn nasjonalt 

· Standpunktkarakterene har økt i de fleste fellesfagene sammenlignet med i fjor 
· Gjennomsnittlige grunnskolepoeng per elev er 43,2 som er en økning på 1,2 poeng 

sammenlignet med i fjor. Antall grunnskolepoeng har aldri vært høyere. 
· Grunnskolepoengsnittet ligger på 41,0 blant guttene og 45,4 blant jentene 
· Grunnskolepoengene er høyest i Oslo og lavest i Agder 

 
I de aller fleste fellesfagene har snittet av standpunktkarakterene økt med 0,1 karakterpoeng 
sammenlignet med i fjor. Det er kun fagene kunst og håndverk og musikk som ligger på samme snitt som 
i fjor blant de 13 fellesfagene, med et snitt på 4,5. Totalt har snittkarakteren for standpunkt økt 
sammenlignet med i fjor for over halvparten av fagene. 
 
I 12 av de 13 fellesfagene ligger snittet av jentenes standpunktkarakterer høyere enn guttenes. Størst 
forskjell er det i mat og helse og kunst og håndverk hvor det er 0,7 karakterpoeng i forskjell, mens det i 



matematikk kun skiller 0,2 karakterpoeng mellom guttene og jentene. Kun i kroppsøvingsfaget ligger 
snittet for gutter og jenter likt. 
Jentene fikk i snitt 45,4 grunnskolepoeng, en økning på 1,1 poeng sammenlignet med 2018-19. Guttene 
fikk på sin side 41,0 grunnskolepoeng i snitt, en økning fra 39,7 og dermed en økning på 1,3 poeng, fra 
året før. 
 
Hovedfunn Fauske 
· Standpunktkarakterene har økt i fagene engelsk skriftlig, spansk, tysk, kunst og håndverk, 

kroppsøving, matematikk, musikk, naturfag, norsk muntlig og samfunnsfag sammenlignet med i 
fjor 

· Gjennomsnittlige grunnskolepoeng per elev er 43,4 som er en økning på 2,6 poeng sammenlignet 
med i fjor. Antall grunnskolepoeng har aldri vært høyere. 

· Grunnskolepoengsnittet ligger på 40,2 blant guttene og 47,2 blant jentene 

 
I fagene hvor standpunktkarakteren har økt, er det en økning på 0,1-0,8 fra skoleåret 2018/19 til 
skoleåret 2019/20. Den største økningen finner vi i språkfagene tysk og spansk med hhv 0,8 og 0,5 
poeng økning.  
I fagene kristendom, religion, livssyn og etikk, norsk sidemål, engelsk muntlig og mat og helse er det en 
reduksjon på 0,1 poeng. I faget norsk hovedmål er det en nedgang på 0,2 poeng.  
Totalt har snittkarakteren økt sammenlignet med i fjor for over halvparten av fagene.  
 
Snittet for jentenes standpunktkarakter ligger høyere i alle fag bortsett fra spansk for skoleåret 2019/20 
i Fauske. Størst forskjell er det i faget kunst og håndverk, der jentene ligger 1,1 poeng over guttenes 
gjennomsnitt.  
 
Jentene fikk i snitt 47,2 grunnskolepoeng, en økning på 2,8 poeng sammenlignet med 2018-19. Guttene 
fikk på sin side 40,2 grunnskolepoeng i snitt, en økning fra 37,6 og dermed en økning på 2,6 poeng, fra 
året før. 
 
 
Oversikt grunnskolepoeng nasjonalt og i Fauske  
 

 
 
Vedlagt ligger også en detaljert oversikt for hvert enkelt fag og for gutter og jenter.  
 
Saksbehandlers vurdering: 
I den ekstraordinære situasjonen vi hadde denne våren med mange uker opplæring hjemme, har 
skolene arbeidet på andre måter med standpunktvurderinger enn under normale omstendigheter. Man 
vet ikke nok om årsaken til økningen, og forklaringen er sannsynligvis sammensatt.  I og med at 
standpunktkarakterene har økt, er det naturlig at det også er en økning i grunnskolepoeng. 
Grunnskolepoeng beregnes normalt ut fra både eksamen og standpunkt.  
 
Fordi eksamen for alle grunnskoleelever ble avlyst skoleåret 2019-20, er grunnskolepoengene for dette 



skoleåret kun basert på standpunktkarakterer. 
Statistikk fra tidligere år viser at eksamenskarakterene i snitt trekker ned karaktersnittet, og derfor 
påvirker beregningen av grunnskolepoeng. Avlysningen av eksamen i 2019-20 på grunn av korona har 
derfor også påvirket elevenes grunnskolepoeng.   
 
Det har vært en positiv utvikling i grunnskolepoeng i grunnskolen i Fauske over flere år, og bortfall av 
eksamen i 2019/20 har nok bidratt, på lik linje som i nasjonene for øvrig, til et høyere gjennomsnitt 
skoleår 2019/20. Når resultatene mellom nasjon og Fauske sammenlignes, ser man at det er et høyere 
snitt nasjonalt i basisfagene norsk og matematikk. Lesing er fortsatt et satsningsområde j.fr. strategiplan 
for skole, og det arbeides aktivt med å øke elevenes kompetanse. Ser vi på karakterene i muntlige fag, 
ligger Fauske kommune over snittet for nasjonen de 2 siste årene. Erfaringsmessig arbeides det meget 
godt i skolene knyttet opp mot elevenes muntlige ferdigheter, og resultatet gjenspeiles i 
standpunktkarakterene.  
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Skoleporten - Standpunktkarakterer - 
Enhet: Fauske kommune skoleeier
Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Standpunktkarakterer, Offentlig, Trinn 10, Jenter
Indikator og nøkkeltall 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Engelsk skriftlig standpunkt - Fauske kommune skoleeier 3,8 4,3 4,5

Engelsk skriftlig standpunkt - Nasjonalt 4,2 4,2 4,3

Engelsk muntlig standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,3 4,8 4,8

Engelsk muntlig standpunkt - Nasjonalt 4,5 4,5 4,5

Fransk 1 standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,5 4,4

Fransk 1 standpunkt - Nasjonalt 4,5 4,5 4,6

Spansk 1 standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,0 5,8 5,2

Spansk 1 standpunkt - Nasjonalt 4,5 4,5 4,5

Tysk 1 standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,5 4,4 5,1

Tysk 1 standpunkt - Nasjonalt 4,5 4,5 4,6

Kunst og håndverk standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,7 4,8 5,4

Kunst og håndverk standpunkt - Nasjonalt 4,8 4,8 4,9

Kroppsøving - Fauske kommune skoleeier 4,6 4,8 4,9

Kroppsøving - Nasjonalt 4,6 4,6 4,7

Matematikk standpunkt - Fauske kommune skoleeier 3,4 3,4 3,9

Matematikk standpunkt - Nasjonalt 3,8 3,8 3,9

Mat og helse standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,7 4,7 4,8

Mat og helse standpunkt - Nasjonalt 4,9 4,9 4,9

Musikk standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,3 4,4 4,9

Musikk standpunkt - Nasjonalt 4,7 4,7 4,7

Naturfag standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,5 4,8 4,8

Naturfag standpunkt - Nasjonalt 4,4 4,4 4,5

Norsk hovedmål standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,3 4,5 4,2

Norsk hovedmål standpunkt - Nasjonalt 4,2 4,3 4,3

Norsk sidemål standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,0 4,3 4,0

Norsk sidemål standpunkt - Nasjonalt 4,1 4,1 4,2

Norsk muntlig standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,8 4,9 5,1

Norsk muntlig standpunkt - Nasjonalt 4,6 4,6 4,6
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt - Fauske kommune 
skoleeier

4,7 4,9 4,9

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt - Nasjonalt 4,6 4,6 4,7

Samfunnsfag standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,6 4,6 4,7

Samfunnsfag standpunkt - Nasjonalt 4,5 4,5 4,6





Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Skoleporten - Standpunktkarakterer - 
Enhet: Fauske kommune skoleeier
Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Standpunktkarakterer, Offentlig, Trinn 10, Gutter
Indikator og nøkkeltall 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Engelsk skriftlig standpunkt - Fauske kommune skoleeier 3,2 3,4 3,7

Engelsk skriftlig standpunkt - Nasjonalt 3,8 3,8 3,9

Engelsk muntlig standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,1 4,4 4,3

Engelsk muntlig standpunkt - Nasjonalt 4,1 4,1 4,2

Fransk 1 standpunkt - Fauske kommune skoleeier 3,3

Fransk 1 standpunkt - Nasjonalt 3,9 3,9 4,1

Spansk 1 standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,1 5,0 5,5

Spansk 1 standpunkt - Nasjonalt 3,9 3,9 4,0

Tysk 1 standpunkt - Fauske kommune skoleeier 3,6 3,5 4,3

Tysk 1 standpunkt - Nasjonalt 3,9 3,9 4,0

Kunst og håndverk standpunkt - Fauske kommune skoleeier 3,7 4,0 4,3

Kunst og håndverk standpunkt - Nasjonalt 4,1 4,1 4,2

Kroppsøving - Fauske kommune skoleeier 4,7 4,6 4,7

Kroppsøving - Nasjonalt 4,7 4,7 4,7

Matematikk standpunkt - Fauske kommune skoleeier 2,9 3,0 3,2

Matematikk standpunkt - Nasjonalt 3,5 3,6 3,7

Mat og helse standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,0 3,9 3,8

Mat og helse standpunkt - Nasjonalt 4,2 4,2 4,2

Musikk standpunkt - Fauske kommune skoleeier 3,7 3,8 4,1

Musikk standpunkt - Nasjonalt 4,2 4,2 4,2

Naturfag standpunkt - Fauske kommune skoleeier 3,4 4,1 4,2

Naturfag standpunkt - Nasjonalt 3,9 3,9 4,0

Norsk hovedmål standpunkt - Fauske kommune skoleeier 3,4 3,4 3,2

Norsk hovedmål standpunkt - Nasjonalt 3,5 3,6 3,7

Norsk sidemål standpunkt - Fauske kommune skoleeier 3,3 3,3 3,2

Norsk sidemål standpunkt - Nasjonalt 3,4 3,4 3,6

Norsk muntlig standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,2 4,2 4,3

Norsk muntlig standpunkt - Nasjonalt 4,0 4,0 4,1
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt - Fauske kommune 
skoleeier

3,8 4,1 4,0

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt - Nasjonalt 4,0 4,0 4,1

Samfunnsfag standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,1 3,9 4,1

Samfunnsfag standpunkt - Nasjonalt 4,1 4,1 4,2





Kan inneholde data under publiseringsgrense.

Skoleporten - Standpunktkarakterer - 
Enhet: Fauske kommune skoleeier
Fauske kommune skoleeier, Grunnskole, Standpunktkarakterer, Offentlig, Trinn 10, Begge kjønn
Indikator og nøkkeltall 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Engelsk skriftlig standpunkt - Fauske kommune skoleeier 3,5 3,8 4,1

Engelsk skriftlig standpunkt - Nasjonalt 4,0 4,0 4,1

Engelsk muntlig standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,2 4,6 4,5

Engelsk muntlig standpunkt - Nasjonalt 4,3 4,3 4,4

Fransk 1 standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,0 4,4

Fransk 1 standpunkt - Nasjonalt 4,3 4,3 4,4

Spansk 1 standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,0 5,4 5,3

Spansk 1 standpunkt - Nasjonalt 4,2 4,2 4,3

Tysk 1 standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,2 4,0 4,7

Tysk 1 standpunkt - Nasjonalt 4,2 4,2 4,3

Kunst og håndverk standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,2 4,4 4,8

Kunst og håndverk standpunkt - Nasjonalt 4,4 4,5 4,5

Kroppsøving - Fauske kommune skoleeier 4,6 4,7 4,8

Kroppsøving - Nasjonalt 4,6 4,6 4,7

Matematikk standpunkt - Fauske kommune skoleeier 3,1 3,2 3,5

Matematikk standpunkt - Nasjonalt 3,7 3,7 3,8

Mat og helse standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,3 4,3 4,2

Mat og helse standpunkt - Nasjonalt 4,5 4,5 4,6

Musikk standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,0 4,1 4,5

Musikk standpunkt - Nasjonalt 4,5 4,5 4,5

Naturfag standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,0 4,4 4,5

Naturfag standpunkt - Nasjonalt 4,2 4,2 4,3

Norsk hovedmål standpunkt - Fauske kommune skoleeier 3,8 3,9 3,7

Norsk hovedmål standpunkt - Nasjonalt 3,9 3,9 4,0

Norsk sidemål standpunkt - Fauske kommune skoleeier 3,7 3,8 3,6

Norsk sidemål standpunkt - Nasjonalt 3,7 3,8 3,9

Norsk muntlig standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,5 4,5 4,7

Norsk muntlig standpunkt - Nasjonalt 4,3 4,3 4,4
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt - Fauske kommune 
skoleeier

4,2 4,5 4,4

Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) standpunkt - Nasjonalt 4,3 4,3 4,4

Samfunnsfag standpunkt - Fauske kommune skoleeier 4,4 4,2 4,4

Samfunnsfag standpunkt - Nasjonalt 4,3 4,3 4,4
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Faktagrunnlag innvandring i Fauske 2020 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Det opprettes internt nettverk med møter 2 ganger pr år som skal jobbe proaktivt for å følge opp 
bosatte.  
Følgende fokusområder prioriteres i nettverket 
· Utdanning og kvalifisering for både barn og voksne  
· Arbeid  
· Hverdagsintegrering, herunder bolig og formelle og uformelle møteplasser  

 

 
Vedlegg: 
09.11.2020 innvandring i Fauske kommune 2020 faktagrunnlag barometer 30.10.2020 1457554 

09.11.2020 integreringstilskudd-eldretilskudd-og-barnehagetilskudd-2020 1457555 

09.11.2020 regjeringens-integreringsstrategi-20192022 1457556 
 
Sammendrag: 
 
I forbindelse med behandling av anmodning bosetting av flyktninger for 2020 i K-sak 116/19 ble det 
vedtatt følgende  
 
1.          Fauske kommune bosetter 10 flyktninger i 2020. 

2.          Fauske kommune ber IMDI om en likelydende årlig anmodning om bosetting av 10 
flyktninger i perioden 2021, 2022 og 2023 

3.          Fauske kommune bosetter ingen enslige mindreårige flyktninger i samme periode. 
4.          I tillegg ønsker vi en oversikt fremlagt i forkant av neste budsjettfremlegg hvor man kan se 
tendenser for hva vi er gode på vedrørende integrering, og hva vi må jobbe videre med. 

 
Med bakgrunn i vedtaket punkt 4 legges det til grunn et faktagrunnlag som beskriver situasjon i Fauske 
kommune med tanke på bosetting og innvandring. Faktagrunnlaget inkluderer også tall som omhandler 
arbeidsinnvandring og familiegjenforeninger, og ikke bare tall knyttet til vedtak om bosetting av 
flyktninger. Faktagrunnlaget baserer seg på statistikk og oversikt fra IMDI (integrerings- og mangfolds-
direktoratet), BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), GSI (grunnskolenes 
informasjonssystem), kommunehelsa statistikkbank og SSB (statistisk sentralbyrå). I tillegg er det hentet 
ut data fra nullpunkts måling Fauske 2020 i forbindelse med fritidskortet. Det er ulik tidspunkt for når de 
ulike sentrale parter oppdaterer sitt faktagrunnlag, det fører til at data i oversikten ikke henviser til 
samme tidspunkt. Det er gitt opplysninger i oversikten for hvilket tidspunkt data er hentet fra. 
 
Saksopplysninger: 



 
Fauske kommune har lang erfaring som bosettingskommune, og det å ta imot flyktninger er et viktig 
samfunnsansvar Norge som nasjon har forpliktet seg til. Det moralske og etiske ansvaret til å bidra i 
forhold til mennesker som er i en langt vanskeligere livssituasjon skal og må være en del av vårt bidrag 
som kommune og nasjon.  
 
Introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger har siden 2004 vært Norges største og viktigste 
integreringstiltak. Flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge, skoleres slik at de kan delta i 
arbeidsmarkedet. Det politisk fastsatte målet er at minst 70 prosent av de tidligere deltakerne skal være 
i arbeid eller utdanning ett år etter endt introduksjonsprogram. 
 
Introduksjonsordningen er for personer som har kommet til Norge som flyktninger, eller har fått 
oppholdstillatelse på humanitært grunnlag. Programmet omfatter også familiegjenforente til disse 
gruppene, samt personer som har fått kollektiv beskyttelse eller oppholdstillatelse på selvstendig 
grunnlag etter samlivsbrudd pga. mishandling i samlivet. 
 
Det har vært forsket på hva som påvirket sjansen for et «vellykket» utfall av introduksjonsordningen – 
deltakelse i arbeid og/eller utdanning (Blom og Enes (2015)). Studien viste at det var de individuelle 
egenskapene kjønn, alder og landbakgrunn som i størst grad påvirket utfallet av 
introduksjonsordningen. Menn har større sjanse for å være i arbeid eller utdanning enn kvinner, og 
yngre gjør det bedre enn eldre. Dette innebærer at statistikken vil påvirkes av hvilket land flyktningene 
kommer fra, hvilket kjønn det er snakk om og alderen ved bosetting.  
 
Både forskere og politikere anser deltakelse i arbeidsmarkedet som den beste veien til integrering. 
Yrkesaktivitet antas å styrke sosial samhandling, bedre språkferdighetene og motvirke utviklingen av 
parallelle samfunn. Arbeid er dessuten viktig for selvfølelsen og for at hverdagen kan bli mest mulig lik 
den til majoritetsbefolkningen. Ikke minst er arbeid avgjørende for å kunne bli økonomisk selvhjulpen. 
Nye borgere som blir integrert i arbeidsmarkedet, vil også kunne fylle det store behovet for en større 
arbeidsstyrke etter hvert som den norske befolkningen blir eldre og landet trenger mer arbeidskraft 
(St.meld. nr. 30 (2015–2016), NOU 2017:2). 
 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Bakgrunn for hvor flyktningene kommer fra, skiftende sammensetning av deltakere og opplevelsene den 
enkelte har med seg til Norge utfordrer tjenesteapparatet i kommunen og det stilles store krav til dem 
som skal tilpasse programmet individuelt til hver deltaker. Utdanningsnivået, arbeidserfaring, språk, 
kulturell bakgrunn, og så videre, er svært forskjellig mellom de ulike flyktninggruppene. Noe som igjen 
påvirker muligheten for å ta videre utdanning og arbeid. Det finnes kjent statistikk fra SSB (statistisk 
sentralbyrå) som viser forskjellene basert på alder, kjønn og landbakgrunn, uten at denne statistikken er 
sett opp mot bosatte i Fauske. En slik sammenstilling vil kunne være identifiserbar og oppleves 
stigmatiserende.  
 
Gjennomgang av faktagrunnlaget og vurdering gjort i samråd med de ulike avdelingene viser at 
samhandling på tvers av ulike områder i kommunen kan bli bedre. Samhandlingen må ha som intensjon 
å sikre oppfølging av innvandrere og å utnytte handlingsrommet som ligger innenfor de ulike tjenestene. 
Vi skal levere tjenester som skal være best mulig og det må sees på hvordan ressursene kan utnyttes for 
å sikre god integrering.  
 
Språket oppleves som utfordrende, og tjenestene må i større grad ta i bruk tolk for å kommuniseres 
godt ved veiledning og gjennomgang av dokumenter. Det er utarbeidet rutiner for bruk av tolketjenester 



i kommunen, og disse må gjøres bedre kjent for tjenesteapparatet.   
 
Statistikk og forskning viser at det er en klar sammenheng mellom deltakelse i opplæring med en direkte 
tilknytning til arbeidslivet og graden av deltakelse i arbeidslivet året etter. De tiltak som settes inn for å 
sikre god integrering må være tilpasset den enkelte og felleskapet må ta mer ansvar for å bidra til jobb 
eller videre utdanning for de som bosettes i Fauske.  
 
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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1. Innledning 
I forbindelse med behandling av anmodning bosetting av flyktninger for 2020 i K-sak 116/19 ble det 
vedtatt følgende  

KOM- 116/19 Vedtak: 

1. Fauske kommune bosetter 10 flyktninger i 2020. 
2. Fauske kommune ber IMDI om en likelydende årlig anmodning om bosetting av 10 flyktninger i 

perioden 2021, 2022 og 2023 
3. Fauske kommune bosetter ingen enslige mindreårige flyktninger i samme periode. 
4. I tillegg ønsker vi en oversikt fremlagt i forkant av neste budsjettfremlegg hvor man kan se 

tendenser for hva vi er gode på vedrørende integrering, og hva vi må jobbe videre med. 
 

Med bakgrunn i vedtaket punkt 4 legges det til grunn et faktagrunnlag som beskriver situasjon i Fauske 
kommune med tanke på bosetting og innvandring. Faktagrunnlaget inkluderer også tall som omhandler 
arbeidsinnvandring og familiegjenforeninger, og ikke bare tall knyttet til vedtak om bosetting av 
flyktninger. Faktagrunnlaget baserer seg på statistikk og oversikt fra IMDI (integrerings- og mangfolds-
direktoratet), BUFDIR (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet), GSI (grunnskolenes 
informasjonssystem), kommunehelsa statistikkbank og SSB (statistisk sentralbyrå). I tillegg er det hentet 
ut data fra nullpunkts måling Fauske 2020 i forbindelse med fritidskortet. Det er ulik tidspunkt for når de 
ulike sentrale parter oppdaterer sitt faktagrunnlag, det fører til at data i oversikten ikke henviser til 
samme tidspunkt. Det er gitt opplysninger i oversikten for hvilket tidspunkt data er hentet fra.  

Følgende tjenester i Fauske kommune har vært involvert i utarbeidelse av faktagrunnlaget:  

Enhet skole og integrering 

Familiens hus 

NAV  

Boligkontoret  

Planavdelingen  

I tillegg til statistikk og fakta inneholder grunnlaget også vurderinger knyttet til oversikten. De områder 
rådmann anser må ha et særlig fokus i det videre arbeidet med integrering og bosetting i Fauske 
kommune er belyst i vurderingen.  
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2. Befolkning og bosetting  

2.1 Sammensetning av befolkning i Fauske kommune  

 

Figur 1Kilde SSB pr 01.01.2020 

Figuren viser antall personer fordelt etter bakgrunn i perioden 1986 til 2020 i Fauske. 
Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlands-fødte foreldre og fire utenlands-fødte 
besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge. Norskfødte med innvandrerforeldre 
er personer som er født i Norge av to foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire 
besteforeldre som er født i utlandet. Befolkningen utenom innvandrere gjenspeiler hele befolkningen, 
fratrukket innvandrere som definert her.  
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2.2 Aldersgruppe og kjønn  

 

Oversikten viser aldersinndeling for innvandrere og befolkningen unntatt innvandrere i Fauske etter 
funksjonell aldersinndeling og kjønn pr 01.01.2020 (Kilde: SSB). Funksjonell aldersinndeling er 0-5 år 
(barnehagealder), 6-15 år (grunnskolealder), 16-19 år (videregående skole-alder), 20-29 år (høyere 
utdanning/arbeid), 30-54 år (arbeidsfør alder), 55-66 år (arbeidsfør alder), 67 år + (pensjonsalder). 

2.3 Innvandringsgrunn og kjønn  

 

Statistikken viser antall personer med gitt innvandringsgrunn og kjønn som bodde i Fauske på 
måletidspunktet.   

Innvandringsgrunn er fordelt på arbeid, familie, flukt, utdanning og andre, samt uoppgitt. Statistikk over 
innvandringsgrunn fordeler alle personer som innvandret til Norge for første gang, etter grunn til 
innvandring. Nordiske borgere er inkludert i statistikken under innvandringsgrunnen uoppgitt. 
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Innvandringsgrunn: Grunn til første innvandring, slik grunnen framkommer i registreringer i 
utlendingsforvaltningens registre, og slik en ellers kan avlede den til ut fra ulike relevante variabler. 
Variabelen er altså laget i SSB for demografisk bruk, og avspeiler ikke direkte de juridisk orienterte 
registreringene i utlendingsforvaltningen. 

Arbeidsinnvandrere: Førstegangsinnvandrere som er registrert med arbeid som innvandringsgrunn. 

Flyktninger og deres familieinnvandrede: Førstegangsinnvandrere som er registrert som flyktninger, 
samt familiegjenforente med disse. 

Familieinnvandrede: Førstegangsinnvandrere som er registrert som familiegjenforente og 
familieetablerte. Familieinnvandrede til flyktninger er ikke inkludert i denne kategorien. 

Utdanning (inkl. au pair) eller andre grunner: Førstegangsinnvandrere som er registrert med andre 
innvandringsgrunner. Kategorien inneholder utdanning, au pair, og andre grunner. 

Uoppgitt: Statikken over innvandringsgrunn omfatter innvandrere som har flyttet til Norge første gang i 
1990 eller senere. Personer som flyttet til Norge før 1990 har dermed "uoppgitt" som 
innvandringsgrunn.  
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2.4 Opprinnelse og land  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sirklene viser opprinnelseslandene til innvandrere i Fauske pr 01.01.2020. Dersom det er mindre enn 
fire personer fra et land vil disse samles i kategorien "Andre". Statistikken bygger på opplysninger fra 
folkeregisteret (DSF). Asylsøkere, personer på korttidsopphold i Norge og personer uten lovlig grunnlag 
for opphold i Norge er ikke med i statistikken. Se også vedlegg 1 for antallet fra hvert land.  
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2.5 Vedtak, anmodning og faktisk bosetting  
 

 

 

 

Oversikten viser antall flyktninger (inkludert enslige mindreårige) som: 

 IMDi har anmodet Fauske kommune om å bosette 
 Fauske kommune har vedtatt å bosette 
 Antall som faktisk ble bosatt 

 

2.6 Vurderinger knyttet til befolkning og bosetting  
Innvandring i Fauske utgjorde i 2020 7,6 % av befolkningen. Sammenlignet med Norge er tallet 14,7 %. 
Ut fra sammenligningen bosettes det i gjennomsnitt færre i Fauske kommune enn landet for øvrig. 

Innvandring er en sammensatt gruppe, der bakgrunn for bosetting både i Norge og Fauske har ulik 
bakgrunn.  Det er blant annet flere menn enn kvinner som kommer til Fauske som enten 
arbeidsinnvandrer eller flyktning j.fr. oversikt over innvandringsgrunn og kjønn. Ser vi på statistikken 
for familieinnvandring er det derimot flere kvinner enn menn som bosettes i kommunen. Bakgrunnen er 
mangfoldig, der noen har kommet for kjærlighet, utdanning og arbeid, mens andre har flyktet fra krig og 
forfølgelse.  

Anmodning, vedtak og faktisk bosetting er blitt redusert de siste årene. Oversikten viser at det faktisk 
ikke bosettes like mange (faktisk bosetting) som det er vedtak på å bosette. Det fører til avvik i forhold 
til budsjettering av integreringstilskudd, som beregnes ut fra gjeldende vedtak. Når kommunen bosetter 
færre enn det vedtaket tilsier, vil kommunen motta mindre i overføringer fra staten.  De årene 
kommunen har bosatt færre enn vedtaket, så er det med bakgrunn i at vi har fått tildelt færre bosettinger 
enn det vedtaket sier.  
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3. Skole og utdanning  

3.1 Høyeste utdanningsnivå  

 

Oversikten viser andel personer mellom 30-66 år fordelt på høyeste registrerte utdanningsnivå pr 
01.10.2019. Andelene i denne figuren viser hvor stor andel som er registrert med det aktuelle 
utdanningsnivået av alle personer mellom 30 og 66 år i Fauske. Oversikten viser andel for innvandrere 
og befolkningen unntatt innvandrere.  

3.2 Innvandrere og barnehagedeltakelse 
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Oversikten viser antall barn i Fauske som går i barnehage. Det kan være feilregistreringer på 
språkbakgrunn, eksempelvis kan et barn med dansk som morsmål feilaktig ha blitt registrert som 
minoritetsspråklig. Det rapporteres årlig fra barnehagene gjennom BASIL, barnehagenes 
informasjonssystem.  

3.3 Personer mellom 16-25 som verken er i opplæring 
eller har fullført videregående utdanning  

 

Figuren viser andel personer i alderen fra og med 16 – til og med 24 år som ikke er i opplæring eller har 
fullført/bestått videregående av gruppen fordelt etter bakgrunn og kjønn i 2019 i Fauske. (Kilde SSB, 
sist målt 01.10.2019)  

3.4 Vurderinger knyttet til skole og utdanning  
Oversikt over høyeste utdanningsnivå viser at prosentvis er det flere innvandrere med høyere utdanning 
enn befolkningen i Fauske for øvrig. På samme tid er det en betydelig høyere andel av innvandrere som 
enten mangler utdanning eller har kun grunnskoleutdanning. Det er flere minoritetsspråklige barn som 
går i barnehage i 2019, på samme tid vil det ut fra den demografiske sammensetningen i Fauske være 
kullvariasjon i hvor mange med minoritetsspråklig bakgrunn som benytter barnehageplass. 
Begrepsnivået og ordforrådet hos barn når de startet på skole har betydning for hvordan barna klarer seg 
videre i skoleløpet, og det ansees som viktig at barn med minoritetsspråklig bakgrunn starter tidlig i 
barnehage for at barnehagen skal kunne bistå i norsk språkutvikling hos barnet.  

Andelen innvandrere i aldersgruppen 16-25 år som verken er i opplæring eller har fullført videregående 
skole er urovekkende høyt, spesielt blant menn. Utdanning er en viktig kilde til å forstå sin omverden og 
til å forbedre sin livssituasjon. Det norske arbeidsmarkedet har utviklet seg slik at det har blitt færre 
jobber med lave kvalifikasjonskrav, og større risiko for å falle utenfor arbeidsmarkedet dersom man ikke 
gjennomfører videregående opplæring. Frafall fra videregående opplæring forstås som et problem både 
på et individuelt og et samfunnsøkonomisk plan, og det er et mål med bred oppslutning at flest mulig 
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skal fullføre videregående opplæring. Utdanning er i flere sammenhenger løftet frem som en nøkkel til 
integrering. Statistikk viser at unge innvandrere har lavere sannsynlighet for å gjennomføre videregående 
opplæring enn jevnaldrende med norske foreldre. Norskfødte med innvandrerforeldre gjennomfører 
derimot i nesten like stor grad som den øvrige befolkningen, og i enkelte grupper er det flere som 
fullfører videregående enn foreldrenes utdanningsnivå skulle tilsi. Forskere har også identifisert en egen 
utdanningsdriv blant enkelte grupper av minoritetselever.  

Det er dokumentert at foreldrenes sosioøkonomiske posisjon har mye å si for hvordan det går med barna 
i utdanningssystemet. Det er viktig å fange opp og følge opp spesielt unge menn av innvandrere for å 
sikre at de tar utdanning og kan integreres i det norske samfunnet. Fauske kommunens satsning på TIMS 
minoritet er i så måte et av våre tiltak for å forsterke oppfølging av målgruppen.  

 

4. Kvalifisering og introduksjonsprogram i 
Fauske  

4.1 Antall deltakere på introduksjonsprogram  

 

Figuren viser antall deltakere i introduksjonsprogrammet i løpet av året i perioden 2005 til 2019 i 
Fauske. Kilde: SSB og IMDi, sist målt: 31.12.2019 

Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram for flyktninger og familiegjenforente med 
flyktninger. I hovedsak består programmet av fagene norsk og samfunnskunnskap, samt yrkesrettet 
språkpraksis eller andre tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet. Målet 
er at deltakerne skal delta i arbeids- og samfunnslivet, og hjelpe dem til å bli økonomisk selvstendige. 
Den primære målgruppen for introduksjonsprogrammet er nyankomne flyktninger og familiegjenforente 
til flyktninger, i alderen 18 til 55 år. 
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4.2 Status ett til fem år etter avsluttet 
introduksjonsprogram 

 

 

 

Figuren viser andel tidligere deltakere som avsluttet eller avbrøt introduksjonsprogrammet for ett til fem 
år siden fordelt etter arbeidssituasjon etter avsluttet/avbrutt introduksjonsprogram i 2018 i Fauske. 
(Kilde SSB, sist målt november 2018)  

I arbeid eller utdanning: Personer som har avsluttet eller avbrutt introduksjonsprogrammet i løpet av det 
aktuelle året, som i referanseuka var i arbeid eller utdanning. Som utdanning regner IMDi ordinær 
utdanning utover grunnskole: videregående skole, universitet eller høyskole. 

Arbeidsledig eller på tiltak: Personer som er registrert arbeidsledige hos NAV og dem som deltar på 
ordinære arbeidsmarkedstiltak. 

Annet, eller ingen registrering: Personer som inngår i en samlebetegnelse for den svakeste graden av 
tilknytning til arbeidsmarkedet. Annen status innebærer blant annet personer med nedsatt arbeidsevne 
som er på tiltak i regi av NAV, langstidssykemeldte og mottakere av økonomisk sosialhjelp. Ukjent 
status vil si at personene ikke er sysselsatt, under utdanning, registrert ledige eller på 
arbeidsmarkedstiltak. 
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4.3 Tiltak i introduksjonsprogrammet  
 

 

Oversikten viser antall deltakere som har hatt tiltaksgruppen i introduksjonsprogrammet i løpet av året 
fordelt etter tiltak i introduksjonsprogrammet i Fauske. Kilde IMDI, sist målt 31.12.2019 

Tiltak i introduksjonsprogram 

Tiltakene i introduksjonsprogrammet delt i fire kategorier: 

Grunnleggende norsk og samfunnskunnskap: Denne kategorien består av norskopplæring med 
samfunnskunnskap og språkpraksis. 

Tiltak rettet mot deltakelse i arbeidsliv: Dette er arbeidspraksis i NAVs regi, hospitering på 
arbeidsplass i kommunal regi (voksenopplæring og flyktningkontoret), hospitering på arbeidsplass i regi 
av andre, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift i kommunal regi, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift i NAVs regi, 
arbeidsmarkedsopplæring (AMO-kurs), arbeid, arbeidstrening, sertifiseringskurs i regi av andre og 
yrkesrettet kurs i regi av andre. 

Tiltak rettet mot samfunnsliv: Består av helsefremmende tiltak/fysisk fostring, tiltak som fremmer 
sosial nettverk og frivillig virksomhet/ord. kultur- og fritidstilbud. 

Utdanning/kurs og godkjenning av kompetanse: Kategorien består av grunnskoleopplæring/fag i 
grunnskolen, fag i videregående skole, godkjenning/vurdering av formal kompetanse og 
realkompetansevurdering, herunder yrkesprøving. 
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4.4 Elever i grunnskolen 

 

Oversikten viser antall voksne elever som har fått grunnskoleopplæring i regi av voksenpedagogisk 
senter i Fauske. I 2019 ble andelen voksne med rett til grunnskoleopplæring så lav, at tilbudet i Fauske 
ble avsluttet. Fauske kommune har fortsatt plikt til å gi slik opplæring. Voksne som mangler 
grunnskoleopplæring eller har for svake grunnleggende ferdigheter til at de kan klare seg i 
utdanningssystemet eller i arbeidslivet, har rett på grunnskoleopplæring (opplæringsloven §4-1A). Det 
er kommunen som er ansvarlig for opplæringen. Opplæringen skal være tilpasset den enkeltes behov og 
være gratis. Grunnskoleopplæring kan inngå i deltakerens introduksjonsprogram. 

Fauske kommune har de 2 siste årene kjøpt grunnskoleplass i Bodø og Saltdal kommune for elever som 
har rett til det.  

4.5 Voksne elever i videregående opplæring  

 

Oversikten viser antall voksne, fordelt etter bakgrunn i perioden 2013-2019, i Fauske som er elever i 
videregående skole (Kilde SSB, sist målt 01.10.2019). Det skilles mellom innvandrere og befolkningen 
utenom innvandrere. Deltagelse i videregående skole er en samlebetegnelse for antall elever i 
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videregående skole, lærlinger, lærerkandidater, elever på folkehøyskoler, og elever på 
arbeidsmarkedskurs.  

Voksne elever i videregående opplæring: Voksne elever i ordinære løp og i opplæringstilbud tilpasset 
voksne. Det er elevens bosted som registreres. Voksne i videregående skole omfatter voksne (25 år og 
over) elever, lærlinger og lærekandidater i ordinære løp og i opplæringstilbud tilpasset voksne, registrert 
enten per 1.10 eller med oppnådd resultat ved slutten av skoleåret. Voksne som har fullført grunnskole 
eller lignende men ikke videregående opplæring, har rett til videregående opplæring for voksne 
(opplæringsloven § 4A-3). Det samme gjelder de som har fullført videregående opplæring i et annet 
land, men som ikke får godkjent opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i 
Norge. Retten inntrer fra og med det året de fyller 25 år. Videregående opplæring kan inngå i deltakeren 
introduksjonsprogram. Det er også anledning til å ta fag. 

4.6 Vurderinger kvalifisering og introduksjonsprogram  
I 2015 ble det bosatt mange innvandrere i Fauske, uten at støtteapparatet og arbeidsmarkedet var 
dimensjonert for å håndtere en slik mengde etter endt introduksjonsprogram, man kan anta at det er en 
sammenheng når det sees på status fem år etter avsluttet introduksjonsprogram der 50 % er i arbeid eller 
utdanning. Andelen personer som inngår i en samlebetegnelse for den svakeste graden av tilknytning til 
arbeidsmarkedet var 31 % i 2017. Bakgrunnen for den økte andelen kan være sammensatt. Statistikk 
viser at innvandrere har betydelig større sannsynlighet for å være arbeidsledig enn befolkningen ellers, 
pr 4 kvartal i 2019 var dette 5 % for innvandrere og 1,5% for befolkningen forøvrig. Den opprinnelige 
årsaken til at en person har innvandret til Norge, har mye å si for sannsynligheten for sysselsetting. 
Mens mange arbeidsinnvandrere har en arbeidstilknytning fra dag én, er det mange grunner til å forvente 
at veien til (varig) sysselsetting kan være lengre og mer krevende for mange flyktninger. Det er 
variasjon mellom kvinner og menn og på landsbasis i 2018 var kun 46 % av kvinner med fluktbakgrunn 
sysselsatt. Det er også en sammenheng mellom botid og sysselsetting, og den store andelen flykninger 
som Fauske kommune mottok i perioden 2014-2015 gir i så måte utslag på statistikken for 2017.  

Andelen som deltar i tiltak rettet mot deltakelse i arbeidsliv kunne med fordel ha vært høyere i Fauske 
og Fauske kommune kunne blant annet hatt flere deltakere i arbeidspraksis for å øke deltakelse mot 
arbeidsliv.  

Den norske velferdsmodellen bygger blant annet på et mål om høy yrkesdeltakelse. Arbeidsledighet får 
følger for både samfunn og den enkelte. For samfunnet betyr det tap av skatteinntekter og nedgang i 
produksjon av varer og tjenester. Det gir også økte utgifter til dagpenger og andre stønader til 
arbeidsledige. Den arbeidsledige taper inntekt og kompetanse, men mister også en viktig sosial arena. 
For innvandrere har arbeid også en viktige funksjon ved å gi praktisk trening i norsk. 
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5. Arbeid og levekår i Fauske  
 

5.1 Sysselsatte  

 

 

Figuren viser andel sysselsatte fordelt etter bakgrunn i perioden 2006 til 2019 i Fauske. Kilde: SSB, sist 
målt: 31.12.2019. Med sysselsatte menes personer som hadde inntektsgivende arbeid i minst én time i 
den uken målingen ble foretatt, samt de som har inntektsgivende arbeid men som var midlertidig 
fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon eller lignende. Personer som er inne til førstegangs 
militærtjeneste eller personer i sysselsettingstiltak som får lønn fra arbeidsgiver regnes også som 
sysselsatte. (For sysselsatte med flere arbeidsforhold, fastsettes ett som det viktigste.) Arbeidsstyrken er 
summen av de sysselsatte og de arbeidsledige, det vil si personer med tilknytning til arbeidsmarkedet. 

5.2 Sysselsetting etter alder 

 

Figuren viser andel sysselsatte fordelt etter bakgrunn i 2019 i Fauske. Kilde: SSB, sist målt: 31.12.2019 

Her ser man hvor mange personer som bor i Fauske, som er sysselsatt. Grafen viser også hvor stor andel 
av alle i befolkningen som er sysselsatt. Befolkningen er delt i fem aldersgrupper: 15-17 år, 18-29 år, 
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30-54 år, 55-69 år og 70-74 år. Det skilles mellom tall for innvandrere og befolkningen unntatt 
innvandrere. Skjult av personvernhensyn: Opplysningene er skjult av hensyn til personvern. Det vil si at 
det finnes tall, men at de er for små til å vises frem. Som regel gjelder dette data om 4 personer eller 
færre, men det kan også gjelde data som gjør det mulig å regne seg fram data om 4 personer eller færre. 

5.3 Sysselsetting etter innvandringsgrunn  

 

Figuren viser andel sysselsatte fordelt etter innvandringsgrunn og kjønn i 2019 i Fauske. Kilde: SSB, sist 
målt: 31.12.2019 

Oversikten viser sysselsettingen blant ulike innvandrergrupper i Fauske. Innvandrere er delt etter seks 
innvandringsgrunner: arbeidsinnvandrere, familieinnvandrede (unntatt familieinnvandrede til 
flyktninger), flyktninger og deres familieinnvandrede, samt utdanning (inkludert au-pair), uoppgitt 
innvandringsgrunn og andre grunner. Figuren viser hvor stor andel de utgjør av alle personer mellom 15 
og 74 år i den enkelte gruppen.  

 

5.4 Sysselsatte innvandrere etter botid  

 

Oversikten viser innvandrere i Fauske som er sysselsatt, delt etter tre kategorier av botid i Norge. Kilde: 
SSB, sist målt: 31.12.2018 



Fauske kommune // innvandring i Fauske kommune 2020 - Faktagrunnlag // Side 18 

 

5.5 Ikke i arbeid eller utdanning  

Figuren viser andel personer som ikke er i arbeid eller utdanning fordelt etter bakgrunn og 
verdensregion i 2019 i Fauske. Kilde: SSB, sist målt: 31.12.2019 

Oversikten viser hvor mange personer mellom 16 og 66 år i Fauske som er verken i arbeid eller 
utdanning. Det skilles mellom tall for innvandrere og befolkningen unntatt innvandrere. For innvandrere 
er landbakgrunn delt i to kategorier: den ene omfatter EU/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New 
Zealand, og den andre omfatter Øst-Europa utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Sør- og Mellom-Amerika 
og Oseania utenom Australia og New Zealand. Figuren viser både antall personer i hver av gruppene, og 
hvor stor andel de utgjør av befolkningen i hver av gruppene. 
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Figuren viser andel personer som ikke er i arbeid eller utdanning fordelt etter aldersinndeling og 
bakgrunn i 2019 i Fauske. Kilde SSB, sist målt 31.12.2019 

 

5.6 Inntektsnivå – medianinntekt  
 

 

Figuren viser median inntekt etter skatt for innvandrere og befolkningen unntatt innvandrere i Fauske 
(Kilde SSB, sist målt 31.12.2018). For innvandrere er landbakgrunn delt i to kategorier: den ene 
omfatter EU/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand, og den andre omfatter Øst-Europa 
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utenom EU, Asia (inkl. Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika og Oseania utenom Australia og New 
Zealand. Studenter er ikke inkludert i tallene. 

5.7 Personer i husholdningen med vedvarende 
lavinntekt  

 

Oversikten viser hvor stor andel av innvandrere og befolkningen unntatt innvandrere som bor i 
husholdninger med vedvarende lavinntekt i Fauske i 2018 (Kilde SSB, sist målt 31.12.2018). For å ha 
vedvarende lavinntekt må husholdningen ha lav inntekt i en treårsperiode. Lavinntekt måles som 
gjennomsnittlig inntekt for hele husholdningen etter skatt på 60 prosent av (median)gjennomsnittet over 
en treårsperiode. 
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Denne indikatoren viser barn 0-17 år i husholdninger med lavinntekt siste år, hvor hovedinntektstakeren 
kommer fra innvandrerhusholdninger med lavinntekt, fra Afrika, Asia, Latin-Amerika, Europa utenom 
EU/EFTA og Oseania utenom Australia og New Zealand (2017). Barn med innvandrerbakgrunn utgjør 
en økende andel av barn i lavinntektshusholdningene, og er overrepresentert i lavinntektsstatistikken: 53 
prosent av barn i lavinntektshusholdninger har innvandringsbakgrunn (SSB 2016). 

Det er særlig barn med innvandringsbakgrunn fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa, som bor i 
husholdninger med lav inntekt. Barn med innvandringsbakgrunn fra Somalia, Syria, Afghanistan, Irak 
og Eritrea er en særlig utsatt gruppe (Fløtten 2009, Epland og Kirkeberg 2016). 

 

5.8 Personer som mottar sosialhjelp  

 

Oversikten viser hvor stor andel av innvandrere og befolkningen unntatt innvandrere i alderen 15-74 år i 
valgt område som mottar sosialhjelp. For å bli registrert som mottaker av sosialhjelp må man ha mottatt 
sosialhjelp en gang i løpet av en bestemt periode. 

5.9 Vurdering arbeid og levekår i Fauske  
Å vokse opp med lav inntekt kan gjøre det vanskeligere for barna å bli integrert i Norge, fordi mange 
sosiale aktiviteter for barn koster penger. Overrepresentasjonen av innvandrerbarn i 
lavinntektsstatistikken, forklarer også mye av de geografiske forskjellene for barnefattigdom i Norge 
(Fløtten 2009: 57) fordi foreldrene med utenlandsk landbakgrunn oftere har svakere yrkestilknytning 
sammenlignet med resten av befolkningen. 

Det er viktig å huske at innvandring i seg selv ikke er årsaken til at disse barna vokser opp i familier 
med lav inntekt. Det kan være flere årsaker til at disse husholdningene har lav inntekt: foreldre med 
innvandringsbakgrunn har ofte lavt utdanningsnivå, noe som gjør det vanskelig å komme inn på 
arbeidsmarkedet i Norge. Svak yrkestilknytning kan også ha sammenheng med at foreldrene ikke 
behersker norsk godt nok. Det er ofte flere å forsørge i husholdningen på grunn av store familier (Fløtten 
2009: 58-68). 
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tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er tilskudd alle kommuner 
som bosetter flyktninger mottar basert på bosetting og deltakelse i opplæringen. 

Formålet med integreringstilskuddet er at kommunene skal gjennomføre et planmessig og aktivt 
bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene kan forsørge seg selv og ta del i 
samfunnet. Tilskuddet skal i hovedsak dekke de gjennomsnittlige utgiftene kommunen har til arbeidet i 
bosettingsåret og de fire neste årene. Integreringstilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den 
enkelte flyktning har for oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen. Vedlagt ligger rundskriv som 
beskriver tildeling av tilskudd (vedlegg2).  

6.1 Vurdering tilskudd 
Det kan være utfordrende å direkte identifisere alle kostnadene knyttet til bosetting i en kommune. 
Utgifter til voksenopplæring og flyktningkontor (integreringsavdelingen) i Fauske er lett identifiserbar, 
de øvrige utgiftene knyttet til blant annet helseoppfølging, bolig, reduserte foreldrebetalinger i SFO og 
barnehage, opplæring i norsk som andrespråk i grunnskole mv fremkommer ikke i like stor grad isolert 
sett til gruppen flyktninger.  Beregningsutvalgets rapport for 2019 viser at kommunene på landsbasis får 
full dekning av sine utgifter til bosetting og integrering gjennom integreringstilskuddet, mens tilskuddet 
for norskopplæringen til voksne innvandrere ikke dekker utgiftene like godt. 

 

7. Bolig  
Kommuner som bosetter flyktninger må finne en egnet bolig. Kommunen bestemmer selv hvilke boliger 
som kan brukes til å bosette flyktninger, hvilken standard de skal ha, og hvilken leiepris som godtas. Å 
skaffe boliger til flyktninger er en del av kommunens boligsosiale arbeid. De aller fleste kommuner 
kombinerer bruk av kommunale boliger og det private utleiemarkedet, noe som også gjennomføres i 
Fauske. Når flyktningen kommer til kommunen skal boligen de bor i være et midlertidig tilbud, og målet 
er at flyktningen kommer videre i egen bolig så snart det lar seg gjøre. Kommunen jobber derfor aktivt 
for at flyktninger skal få mulighet til å leie eller kjøpe egen bolig. 

Den høye andel bosetting i Fauske i perioden 2014-2016 førte til mangel på kommunale boliger, der 
kommunen måtte inngå leieavtaler på det private leiemarkedet for å sikre boliger til de som ble bosatt.  

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lave inntekter og høye boutgifter. 
Formålet med bostøtten er å bidra til at alle med svak økonomi skal kunne anskaffe eller bli boende i en 
god bolig. Ordningen kan bidra til å gjøre flyktninger uavhengig av sosialhjelp for å dekke boutgifter. 
Også personer som deltar i introduksjonsprogrammet har rett til bostøtte, i de tilfeller der brutto inntekt 
er lavere enn inntektstaket på bostøtte. Bostøtten er behovsprøvd, og det som avgjør om husstanden kan 
motta bostøtte er husholdningens økonomiske situasjon, det vil si forholdet mellom brutto inntekt og 
boutgifter. 
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7.1 Vurdering bolig  
Å bo trygt og godt er en forutsetning for et godt og verdig liv og utgjør grunnlaget for integrering og 
deltakelse i samfunnsliv. Mange flyktninger er avhengig av offentlig bistand for å ha en plass å bo, og 
også for å skaffe seg en egen bolig. En del innvandrere som er i arbeid og har vært i Norge en stund har 
problemer med å få lån til bolig i det private markedet, og er dermed i større grad avhengig av hjelp fra 
det offentlige gjennom støtteordninger og kommunens arbeid og hjelp med boligetablering. Flere av 
innvandrerne i Fauske har ikke tilgang til bil, og erfaring viser at det da blir utfordringer med logistikken 
i hverdagen. Det er derfor viktig at det legges til rette for leie av kommunale boliger sentralt, der 
foreldre vil ha mulighet til å gå med barna i barnehage/skole og selv komme seg til skole eller arbeid 
innenfor en tidsramme som er rimelig å forvente. Etableringer av boliger i sentrale områder bør være en 
del av kommunens boligsosiale handlingsplan, for å sikre en langsiktig håndtering av bosetting.  

Fauske kommune arbeider også aktivt med å avslutte tidligere inngåtte leieforhold med private utleiere 
som er uforholdsmessig kostbar, og på samme tid skaffe seg en fleksibilitet og elastisitet i egne boliger 
som sikrer at vi har funksjonelle boliger å leie ut ved bosetting av flytninger i kommunen.  

8. Elever i grunnskolen 

 

I følge opplæringsloven § 2-8 har elever med annet morsmål enn norsk og samisk rett til særskilt 
norskopplæring til de har tilstrekkelig kompetanse i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. 
Om nødvendig har slike elever også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge 
deler. Oversikten over viser andel elever som får undervisning etter enkeltvedtak j.fr. opplæringsloven § 
2-8 i Fauske i perioden 2017/18 – 2019/20 sammenlignet med landet forøvrig.  

8.1 Vurdering elever i grunnskolen  
Andelen elever med særskilt norsk opplæring er lavere i Fauske enn landet for øvrig. Det henger 
sammen med at Fauske prosentvis har færre innvandrere enn landet ellers. For å lykkes med integrering 
er god norskopplæring viktig både for foresatte og elever i grunnskolen. Vestmyra skole har en egen 
avdeling og har opparbeidet seg en god kompetanse som sikrer opplæring i norsk som andrespråk for 
elever med annet morsmål enn norsk.  
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9. Oppsummering  
For å lykkes med integreringsarbeidet i en kommune er det viktig med en god strategi som sikrer et 
målrettet arbeid på området. Fauske kommune har lang erfaring med bosetting av flyktninger, og har 
alle muligheter for å lykkes med bosetting og en god integrering. Norskferdigheter, utdanning og 
kunnskap er de viktigste redskapene for at hver enkelt kan skape det livet hun eller han ønsker seg. 

Ut fra faktagrunnlaget er det viktig å ha fokus på følgende punkter fremover:  

 Utdanning og kvalifisering for både barn og voksne  
 Hverdagsintegrering, herunder bolig og formelle og uformelle møteplasser  
 Arbeid 

 

  



Fauske kommune // innvandring i Fauske kommune 2020 - Faktagrunnlag // Side 26 

10. Vedlegg   

1 oversikt over opprinnelsesland for bosatte i Fauske pr 
01.01.2020 

Landbakgrunn Fauske 
Syria 80 
Eritrea 71 
Andre 61 
Sverige 48 
Polen 47 
Bulgaria 45 
Thailand 34 
Russland 32 
Tyskland 25 
Serbia 24 
Afghanistan 22 
Danmark 22 
Filippinene 20 
Sudan 19 
Romania 18 
Tyrkia 16 
Bosnia-Hercegovina 15 
Brasil 14 
Somalia 11 
Kroatia 11 
Estland 11 
Iran 9 
Ukraina 9 
Nederland 9 
Irak 8 
Moldova 8 
Latvia 8 
Kongo 7 
Frankrike 7 
Israel 5 
Slovakia 5 
Litauen 5 
Ecuador 4 
Libanon 4 
Etiopia 4 
Finland 4 
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2 integreringstilskudd, eldre-tilskudd og 
barnehagetilskudd 2020 

Se vedlegg 

3 regjeringens integreringsstrategi 2019 – 2022  
Se vedlegg 

11. Kilder:  
Bufdir 14.09.2020 statistikk og analyse 

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Barnefattigdom/#/1841&00&18/efta-og-oseania-utenom-
australia-og-new-zealand-(2017) 

IMDI tall og statistikk Fauske kommune 

https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K1841  

Kunnskapsoversikt innvandrere i arbeidslivet: https://www.imdi.no/om-integrering-i-
norge/kunnskapsoversikt/innvandrere-i-arbeidslivet  

SSB 

https://www.ssb.no/statbank/list/folkemengde/ 

GSI  

https://gsi.udir.no/ 

Nullpunkts måling Fauske 2020 i forbindelse med fritidskortet  

Kommunehelsa statistikkbank  

http://khs.fhi.no/webview/  

Forsidebilde:  

https://pixabay.com/photos/people-refugee-children-girls-3935983/  

Novarapport 1/18 Trivsel og utdanningsdriv bland minoritetselever i videregående  
https://digib.no/wp-content/uploads/2020/03/nova-rapport-1-18-trivsel-og-utdanningsdriv-blant-
minoritetselever-i-videregaende.pdf  
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Integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd for 2020, 
kap. 291 post 60 
     

Rundskrivet er utarbeidet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og er basert på 
retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18.12.2019, i henhold til § 8 i Reglement for 
økonomistyring i staten og kapittel 6 i Bestemmelser om statlig økonomistyring. 
 
IMDi har ansvar for å forvalte tilskuddsordningen.  
 
1. Mål for ordningen  
 
Integreringstilskuddet skal bidra til rask bosetting og overgang til arbeid og/eller utdanning. 
Tilskuddet skal en gi en rimelig dekning av de merutgiftene kommunene har til arbeidet i 
bosettingsåret og de neste fire årene.  

Integreringstilskuddsordningen skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og 
aktivt bosettings- og integreringsarbeid, slik at flyktningene kan forsørge seg selv og ta del i 
samfunnet.  

Tilskuddet skal også bidra til rask bosetting av eldre og flyktninger med alvorlige, kjente 
funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker.  

1.2 Hvem kan søke tilskudd? 
 
Kommuner som bosetter personer i målgruppen kan søke om integreringstilskudd, eldretilskudd og 
barnehagetilskudd.   

1.3 Hvem er i målgruppen?  
 

A) Personer med en oppholdstillatelse som gir rett til fornyet opphold og/eller permanent 
opphold og som  

 har fått beskyttelse med flyktningstatus (asyl) i Norge 
 har fått oppholdstillatelse på humanitært grunnlag (asyl) 
 har fått kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon 
 er overføringsflyktninger  

 
B) Personer som innvilges familieinnvandring med gruppene nevnt i punktet ovenfor  

 dette gjelder enten de kommer samtidig med hovedpersonen til Norge, eller får 
familieinnvandring på et senere tidspunkt, men bare så lenge hovedpersonen er omfattet 
av integreringstilskuddsordningen  

 kommunene får utbetalt integreringstilskudd i tre år for personer som kommer til landet i 
familieinnvandring med personer som har opphold på humanitært grunnlag  

 
 

C) Følgende grupper som blir bosatt etter avtale med kommunen og IMDi, utløser 
integreringstilskudd selv om de som bor her ikke har en tillatelse som gir grunnlag 
for permanent oppholdstillatelse: 

 personer som har fått en fornybar, begrenset oppholdstillatelse på bakgrunn av 
søknad om asyl, som medlem i en barnefamilie 

 personer som har fått en fornybar, begrenset oppholdstillatelse på grunnlag av 
søknad om asyl, som enslig mindreårig flyktning 
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D) Personer som har fått opphold på bakgrunn av en eller flere av følgende forhold utløser 
integreringstilskudd: 

 fordi de har blitt mishandlet i samlivsforhold 
 fordi de ikke kan returnere til hjemlandet på grunn av sosiale eller kulturelle 

forhold  
 fordi de har vært utsatt for tvangsekteskap 

 
Disse personene har rett og plikt til introduksjonsprogram.  
 
E) Barn som blir født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt i en kommune, er omfattet av 

målgruppen for integreringstilskudd. Ordningen gjelder i de tilfellene mor er bosatt med 
offentlig hjelp. 

 
Barn født i Norge med en oppholdstillatelse som familieinnvandret der referansepersonen 
har fått beskyttelse med flyktningstatus (asyl) og barnet har fått avledet flyktningstatus, jf. 
utf § 7-2 (1), utløser også integreringstilskudd. Det er en forutsetning av: 
 Barnet er født inntil 6 måneder etter at mor er bosatt i en kommune 
 Mor er bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi 

 
Personer som bosettes fra mottak selv om de ikke har oppholdstillatelse på grunnlag av asyl,  
er overføringsflyktninger eller har fått kollektiv beskyttelse, utløser integreringstilskudd hvis de blir 
bosatt etter avtale mellom kommunen og IMDi.   
 
2. Vilkår for å få tilskudd 
 
For å få utbetalt integreringstilskudd, må kommunen gjennomføre aktiviteter/tiltak som har som 
formål å medvirke til at mål for ordningen blir nådd.  

Integreringstilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning måtte ha for 
oppfølgning, tiltak og tilrettelegging i kommunen. 
 
Integreringstilskuddet finansierer kommunens merutgifter til blant annet:  

 innvandrer- og flyktningkontortjenester  
 bolig- og boligadministrasjonstjenester  
 introduksjonsprogram/introduksjonsstønad  
 sysselsettingstiltak  
 yrkeskvalifisering og arbeidstrening  
  NAV (statlig og kommunal del)  
 barne- og ungdomsverntjenester  
 tolketjenester  
 barnehagetjenester  
 integreringstiltak i grunnskolen  
 kultur- og ungdomstiltak  
 utgifter til den kommunale helsetjenesten  
 omsorg for personer med rusproblem  
 støttekontakt  

 
Integreringstilskuddet og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere finansierer introduksjonsprogrammet i kommunene.  
 
 
3. Dette får kommunen i tilskudd 
 
 
Alle kommuner som bosetter flyktninger får tilskudd etter samme satsstruktur og nivå. Det er ulike 
satser for hvert år kommunen mottar integreringstilskudd for en person. Tilskuddet blir som regel 
utbetalt i fem år.  
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Integreringstilskuddsordningen omfatter tilskudd for år 1 (bosettingsåret), tilskudd for år 2-5, 
ekstra engangstilskudd for personer over 60 år (eldretilskudd), ekstra engangstilskudd for barn 0-5 
år (barnehagetilskudd) og tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller 
atferdsvansker. Les mer om denne ordningen i rundskriv 05/2020.  
 
Kommunene får et høyere tilskudd det første året for enslige voksne. 
 
Satser for integreringstilskudd i 2020:  
Tilskudd Bosettingsår Sum 
Integreringstilskudd År 1 (2020) 241 000 kroner (enslige voksne) 
Integreringstilskudd År 1 (2020) 194 300 kroner (voksne)* 
Integreringstilskudd År 1 (2020) 187 000 kroner (enslige 

mindreårige)** 
Integreringstilskudd År 1 (2020) 194 300 kroner (barn)* 
Integreringstilskudd År 2 (2019) 246 000 kroner 
Integreringstilskudd År 3 (2018) 174 000 kroner 
Integreringstilskudd År 4 (2017)   86 000 kroner 
Integreringstilskudd År 5 (2016)   72 000 kroner 
   
Barnehagetilskudd År 1 (2020)   26 600 kroner 

(engangstilskudd) 
Eldretilskudd År 1 (2020) 173 800 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.  
 
3.1 Integreringstilskudd for år 1 (bosettingsåret) 
 
Med år 1 mener vi året for første bosetting av flyktninger som har fått oppholdstillatelse:  
 

 For personer som får beskyttelse (asyl) eller som får opphold på humanitært grunnlag, 
utbetales integreringstilskudd for år 1 fra datoen de bosettes i en kommune første 
gang.  

 Hvis familiemedlemmer får familieinnvandring med disse personene, får kommunen 
tilskudd for disse fra de kommer til kommunen (førstegangs oppholdstillatelse). 
Hovedregelen er at søknad om familieinnvandring skal innvilges før familien kommer 
til Norge. I enkelte tilfeller kommer familien til landet før søknaden om 
familieinnvandring er innvilget. I de tilfellene er det året for innvilgelsen som gjelder 
som år 1 

 For personer som har fått innvilget familieinnvandring allerede før de kommer til 
Norge, vil integreringstilskudd for år 1 bli utbetalt fra den datoen de har kommet til 
kommunen, jf. registrert adresse i DSF. Ved utbetaling av tilskudd er det er en 
forutsetning at de har blitt registrert hos politiet, (at deres oppholdsvedtak er 
underrettet).    
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3.2 Integreringstilskudd år 2-5 
 
Integreringstilskudd for år 2–5 omfatter personer som har utløst integreringstilskudd for år 1 i 
årene 2016–2019. Kommunen mottar ved hver utbetaling av integreringstilskudd år 2-5 et 
tilskuddsbrev vedlagt en personliste fra Det sentrale folkeregistret (DSF) som viser grunnlaget for 
utbetalingen. Tilskuddet for 2020 blir utbetalt i fire terminer. En fjerdedel av tilskuddet for 
personene på listen fra DSF blir utbetalt medio mars, medio juni, medio september og ultimo 
november. 
 
Tilskuddet utbetales på grunnlag av samkjøring mellom Datasystem for utlendings- og 
flyktningsaker (DUF) og DSF. DUF viser hvem som er registrert bosatt i det enkelte år, mens DSF 
gir en oversikt over hvor disse personene er registrert per 1. januar 2020. En viktig forutsetning 
for at integreringstilskuddet for en person skal bli utbetalt til riktig kommune, er at personen har  
meldt flytting til folkeregisteret (via Skattekontoret). Den kommunen hvor personen er registrert 
bosatt per 1. januar 2020 vil få utbetalt integreringstilskudd for 2020.                                                           
 
DSF benytter både flyttedato og registreringsdato. Det kan derfor hende at en person har flyttet i 
2019, men at flyttingen først blir registrert i 2020. I slike tilfeller vil fraflyttingskommunen få 
utbetalt beløpet i terminutbetalingene, siden flyttingen ennå ikke var registrert per 1. januar 2020. 
I de tilfellene der det er klart av flyttingen skjedde før årsskiftet, skal fraflyttingskommunen 
overføre hele integreringstilskuddet for 2020 til tilflyttingskommunen. 

Hvis en person har flyttet til en annen kommune, er hovedregelen at det ikke er nødvendig å 
melde fra til IMDi om dette. Når tilflyttingskommunen sender inn krav om å få utbetalt 
integreringstilskudd (korrigeringskrav) vil IMDi opplyse hvilken fraflyttingskommune som har 
mottatt beløpet. De to kommunene er ansvarlige for å dele tilskuddet seg imellom,  
se pkt. 3.2.6 «Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting».  
 
 

3.2.1 Engangstilskudd for barn 0-5 år (barnehagetilskudd) – år 1  
Tilskuddet blir utbetalt per barn i aldersgruppen 0-5 år. For 2020 vil barn født 1. januar 2015 eller 
senere gi rett til tilskudd. Tilskuddet utbetales samtidig med integreringstilskudd år 1.  
Tilskuddet skal bidra til særskilt tilrettelegging i barnehage for nyankomne flyktninger, for 
eksempel med tospråklige assistenter. Engangstilskuddet omfatter også barn født inntil 6 måneder 
etter at mor er bosatt med offentlig hjelp i en kommune. Se pkt. 1.3.  
 

3.2.2. Ekstra engangstilskudd for personer over 60 år (eldretilskudd) – år 1  
Tilskuddet blir utbetalt for personer som har fylt 60 år ved bosetting i 2020. Tilskuddet utbetales 
samtidig med integreringstilskudd år 1.  
 
      3.2.3   Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger  
Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger mottar i tillegg til det ordinære 
integreringstilskuddet et særskilt tilskudd for enslige mindreårige.  
 
Særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger for år 1 blir utbetalt fra måneden den enslige 
mindreårige blir bosatt. Tilskudd fra og med år 2 og videre blir utbetalt i sin helhet hvert år ut det 
året den enslige mindreårige fyller 20 år. Enslige mindreårige flyktninger som fyller 18 år ved 
bosetting utløser integreringstilskudd med sats for enslige mindreårige.  
Les mer om denne ordningen i rundskriv 02/2020.  
 
       
      3.2.4 Tilskudd ved bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller  
                          atferdsvansker  
Ved bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker, kan kommunene 
søke om tilskudd fra IMDi for å dekke ekstraordinære utgifter de har som følge av bosettingen.  
Les mer om denne ordningen i rundskriv 05/2020.  
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      3.2.5 Integreringstilskudd for barn etter omsorgsovertakelse  
Barneverntjenesten kan i noen tilfeller plassere barn institusjon eller fosterhjem etter 
barnevernloven i en annen kommune enn der barnet ble bosatt. Dersom en annen kommune enn 
bostedskommunen har omsorgen og bærer utgiftene knyttet til omsorgstiltaket, vil kommunen 
som har omsorgsansvaret ha krav på å få hele integreringstilskuddet. I slike situasjoner må: 
 

 Bosettingskommunen informere IMDi om hvilken kommune som har kostnadene og den 
automatiske utbetalingen av tilskuddene til bostedskommunen stoppes. 

 Kommunene det gjelder må inngå en skriftlig avtale om hvilken kommune som har 
kostnadene og skal motta tilskuddet. 

 Kommunen som har kostnadene må hvert år søke IMDi om tilskuddet innen utgangen av 
februar. 

 Kopi av avtalen mellom kommunene må legges ved søknaden. 
 

Hvis tilskuddene er utbetalt til bostedskommunen, kan kommunen som har omsorgen og 
kostnadene kreve å få hele tilskuddet overført fra bostedskommunen. 
 

    3.2.6 Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting   
Dersom en person i målgruppen for tilskuddet flytter mellom kommuner i tilskuddsåret, må 
personen melde flytting til folkeregisteret via Skattekontoret for at adressen skal oppdateres i DSF. 
Personer er pliktig å melde adresseendringen innen åtte dager etter flytting, jf. folkeregisterloven § 
6-1.  

Følgende firedelte ordning gjelder for deling av integreringstilskudd og barnehagetilskudd i 
flytteåret: 

 
  
Tabell I  
Flytting i 
perioden 

                     
      Andel av integreringstilskudd og              
      barnehagetilskudd i flytteåret 

 Fraflyttingskommune Tilflyttingskommune 
   
01.01.- 31.03. 1/8 7/8 
01.04.- 30.06. 3/8 5/8 
01.07.- 30.09. 5/8 3/8 
01.10.- 31.12. 7/8 1/8 
   

 
 
 
Unntak fra ovennevnte regel om firedeling: Hvis en person blir førstegangsbosatt i en kommune i 
annet halvår 2020 og flytter videre til en ny kommune innen årsskiftet, skal de to kommunene dele 
integreringstilskuddet og barnehagetilskuddet likt mellom seg. 

Dersom flytting skjer innen ett år etter at en person ble førstegangsbosatt og det er utbetalt 
barnehagetilskudd og/eller ekstra engangstilskudd på grunn av at personen er over 60 år, skal 
fraflyttingskommunen og tilflyttingskommunen dele tilskuddet mellom seg etter følgende 
delingsnøkkel:  

 
 

 
Tabell II
  
Flytting etter 
førstegangsbosetting 

                     
Andel av 

barnehagetilskudd/ 
eldretilskudd 
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 Fraflyttingskommune Tilflyttingskommune 
   
Innen 3 mnd. 1/8 7/8 
Etter 3, innen 6 mnd. 3/8 5/8 
Etter 6, innen 9 mnd. 5/8 3/8 
Etter 9, innen 12 mnd. 7/8 1/8 
   

 
       
 
     3.2.7 Tvist om deling av tilskudd ved flytting 
 
Tilflyttingskommunen har i perioden det utbetales integreringstilskudd bare ansvar for å yte sosiale 
tjenester til den som flytter dit hvis flyttingen er eksplisitt avtalt med 
fraflyttingskommunen/bosettingskommunen (eller det er åpenbart urimelig å avslå søknaden), jf. 
Lov om sosiale tjenester. 
 
Hvis det oppstår tvister om deling av tilskudd mellom kommuner, avgjør IMDi tvisten. Dersom det 
er uenighet mellom fraflyttingskommune og tilflyttingskommune om hvilken kommune som er 
ansvarlig for introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter 
introduksjonsloven, samt økonomisk sosialhjelp etter Lov om sosiale tjenester, er det 
Fylkesmannen som avgjør dette. IMDi vil legge denne avgjørelsen til grunn for deling av 
tilskuddene.  

    3.2.8 Tilskudd ved dødsfall, tilbakevending til opprinnelseslandet eller reise ut av landet av 
andre grunner 
Kommunen skal melde fra til IMDi hvis den får kjennskap til at personer som utløser 
integreringstilskudd er døde eller har forlatt landet, slik at IMDi kan stoppe automatisk utbetaling 
av tilskudd. Tilskudd utbetales til bosettingskommunen til og med påfølgende termin. 

    3.2.9 Tilskudd for tilbakevendte som gjeninnvandrer til landet                                            
Dersom en flyktning eller en person med opphold på humanitært grunnlag vender tilbake til 
hjemlandet, og så kommer tilbake til Norge, vil kommunen få integreringstilskudd dersom 
personen fortsatt er i målgruppen. Hovedprinsippet er at det blir utbetalt integreringstilskudd for 
den tiden personen reelt er bosatt, men ikke for mer enn totalt 5 år.  

     3.2.10 Tilskudd for personer som flytter inn i mottak etter å ha vært bosatt i en kommune                         
Dersom en person flytter inn i mottak igjen etter å ha vært bosatt i en kommune, stanses 
integreringstilskuddet fra og med kvartalet etter at personen flyttet inn i mottak. Hvis personen 
bosettes på nytt, blir tilskuddet reaktivert fra der det ble stoppet, og gjeldende beløp for året blir 
utbetalt til den kommunen som bosetter personen på nytt. Hovedprinsippet er at det blir utbetalt 
integreringstilskudd for den tiden personen reelt er bosatt, men ikke for mer enn totalt 5 år.  
 
    
    3.2.11 Presiseringer og definisjoner 
 
Enslige voksne  
Enslige voksne bosettes alene i egen boenhet uten familie. Voksne personer som bosettes sammen 
med andre familiemedlemmer i én og samme boenhet, er ikke å anse som enslige voksne når det 
gjelder utbetaling av integreringstilskudd. Dette gjelder også enslige voksne søsken som bor i 
samme bokollektiv, og samboere/partnere som bor i samme boenhet.  
 
Familieinnvandring  
En forutsetning for at familieinnvandrede skal utløse integreringstilskudd er at herboende (den 
som bor her) har flyktningstatus eller opphold på humanitært grunnlag. Ved familieinnvandring må 
herboende ikke ha lengre botid enn at personen fortsatt omfattes av 
integreringstilskuddsordningen, vanligvis fem år etter herboendes førstegangsbosetting, for at 
familieinnvandring skal omfattes av integreringstilskuddsordningen. Det er søknadstidspunktet for 
den saken hvor familieinnvandring innvilges, som legges til grunn ved beregning av tidsfristen.  
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Personer som får vedtak om familieinnvandring med en person som har opphold på humanitært 
grunnlag, utløser integreringstilskudd i tre år. Ordningen med integreringstilskudd i tre år omfatter 
bare personer som det søkes familieinnvandring for, etter at hovedpersonen har fått innvilget 
oppholds- eller arbeidstillatelse på humanitært grunnlag. Regelen har ikke betydning for 
situasjoner der familien ankommer landet samtidig, eller i perioden før hovedpersonen har fått 
innvilget oppholds- eller arbeidstillatelse, og familieinnvandring innvilges samtidig med 
hovedpersonens oppholds- eller arbeidstillatelse.   

Det utbetales ikke integreringstilskudd for familieinnvandring:  

 hvis herboende er norsk eller nordisk statsborger når det søkes om familieinnvandring  
 hvis herboende er norsk eller nordisk statsborger på vedtakstidspunktet for 

familieinnvandring  
 for personer som får vedtak om familieinnvandring med person som selv kom til Norge på 

grunnlag av familieinnvandring  
 hvis personen har fått midlertidig oppholdstillatelse som ikke kan fornyes, og som ikke gir 

grunnlag for permanent oppholdstillatelse  
 

I de tilfellene familieinnvandrede personer senere får en oppholdstillatelse som gir grunnlag for 
permanent oppholdstillatelse, kan integreringstilskudd utløses.  

4. Slik får kommunen tilskudd 
Søknad om integreringstilskudd må inneholde følgende opplysninger: 

 Kommunens navn, kommunenummer og postadresse 
 Telefonnummer og e-postadresse til saksbehandler 
 Kontonummer for utbetaling av tilskudd 
 DUF-nummer, navn og fødselsdato for hver person det søkes tilskudd for  

Søknaden signeres av kommunen og sendes på papir per post eller elektronisk via Altinn.  
Tildeling av tilskudd skjer fortløpende etter mottak av søknad. Søknader blir bekreftet med 
tilskuddsbrev fra IMDi. 

          4.1. Integreringstilskudd i bosettingsåret 
Kommunen må sende inn søknadskjema for krav år 1 for å få integreringstilskudd for 

personer i målgruppen som de bosetter.  Søknaden kan ikke sendes som faktura. 

Ved søknad om integreringstilskudd år 1 for familieinnvandrede med overføringsflyktninger, 
personer som har fått beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag, er det viktig å opplyse 
om hvem de nyankomne gjenforenes med. Dette gjøres ved at herboende føres på 
søknadskjemaet med 0 i beløpsfeltet. 

                  4.2 Integreringstilskudd i etterfølgende år 

Kommunen vil ved hver terminutbetaling motta et brev med et DSF-vedlegg som viser hvilke 
personer som har utløst integreringstilskuddet for år 2–5. DSF-listene er utgangspunkt for 
beregning av integreringstilskudd for personer som ble bosatt i 2016, 2017, 2018 og 2019. 

Kommunen må gjennomgå DSF-listene og sende eventuelle korrigeringskrav på skjemaet 
«Korrigeringskrav år 2-5». Korrigeringskravet skal inneholde krav for personer som faktisk er 
bosatt i kommunen, men som ikke står oppført på DSF-listen. Kommunen skal også rapportere 
personer som står på DSF-listen, og som kommunen dermed får utbetalt tilskudd for, men som 
ikke oppholder seg i kommunen per 1.1.2020. Dette fordi de enten kan ha reist ut av landet, er 
døde eller ukjente for kommunen.   
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Kommunen skal kontrollere DSF-listene og sende inn korrigeringsskjema så snart som mulig. 
Korrigeringskrav vil bli behandlet fortløpende. Kommunen kan ikke regne med å få ferdigbehandlet 
sine korrigeringskrav i 2020 hvis IMDi mottar dem etter 1. oktober.  

Søknadskjema for år 1 og skjema for korrigeringskrav er tilgjengelig på www.imdi.no 

5. Utbetaling av tilskudd til kommunen  
Utbetalingen av tilskuddet skal skjer i henhold til IMDis interninstruks for økonomiforvaltning, og 
på det tidspunkt som er angitt i tilskuddsbrevet til kommunen. 

Integreringstilskudd år 1 utbetales i sin helhet for det bosettingsåret tilskuddet innvilges for. 
Integreringstilskudd fra og med år 2 skal som hovedregel utbetales i fire terminer. 
Utbetalingstidspunktene er medio mars, medio juni, medio september og ultimo november.   

6. Oppfølging og kontroll  
Kommunene skal ikke legge fram særskilt regnskap og rapport for bruk av integreringstilskudd.  
 
Kartlegging av kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger gjennomføres årlig 
av et beregningsutvalg hvor både staten og kommunesektoren er representert.  
 
IMDi og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen, jf. 
Bevilgningsreglementets § 10 annet ledd og Riksrevisjonlovens § 12 tredje ledd. 

  
7. Foreldelsesfrist  
Den alminnelige foreldelsesfrist er tre år regnet fra den dag da fordringshaver tidligst har rett til å 
kreve å få oppfyllelse, eller for utbetaling av integreringstilskudd, fra det tidspunkt kommunen 
tidligst har rett til å kreve tilskuddet utbetalt, jf. foreldelsesloven § § 2 og 3. 

8. Klageregler 
Tildelingen av tilskudd og krav om tilbakebetaling av integreringstilskudd, er ikke et enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på 
verken tildeling av tilskudd eller krav om tilbakebetaling av tilskudd jf. fvl § § 3 første ledd og 28. 
Utover det gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.  

 
9. Kontaktpersoner 
 
Spørsmål om integreringstilskudd kan rettes til: 
 

  
Veslemøy Standnes, vst@imdi.no Tlf. 97 00 29 40  
Karoline Opsal Marøy, karm@imdi.no Tlf. 46 74 78 27 
Emilie Kristine Christoffersen, ech@imdi.no Tlf. 41 26 57 88 
Pauliina T. Brynhildsen, ptb@imdi.no Tlf. 40 60 07 14 
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Forord
Et av regjeringens hovedprosjekter er å 
gjennomføre et integreringsløft. Målet er 
at innvandrere i større grad skal delta i 
arbeids- og samfunnsliv. De som skal leve og 
bo i Norge, må være en del av store og små 
fellesskap i samfunnet vårt.

Det viktigste målet for integreringsstrategien 
er at flere innvandrere kommer i jobb, slik 
at de kan forsørge seg selv og sine. Arbeid 
gir også fellesskap, frihet og selvstendighet. 
Innvandrere må bidra med sin arbeidsinnsats 
til verdiskaping og utvikling, slik at vi kan sikre 
et økonomisk bærekraftig velferdssamfunn. 

Det norske velferdssamfunnet er bygget på 
tillit, samhold, små forskjeller og muligheter 
for alle. For å ta vare på dette, må vi sørge 
for et fellesskap med rom for mangfold, 
og respekt for grunnleggende verdier og 
normer som samfunnet vårt er bygget på. 
Vi må forhindre segregering, og fremme 
fellesskap. Dette er viktig for å sikre den 
sosiale bærekraften i samfunnet. En restriktiv 
og rettssikker innvandringspolitikk er også 
nødvendig for å lykkes med god integrering. 

Regjeringens integreringsstrategi staker ut 
kursen for hvordan vi skal nå målet om større 
deltakelse i arbeids- og samfunnsliv blant 
innvandrere i Norge. Strategien konkretiserer 
hovedgrep og de viktigste tiltakene.

Vi skal verken skjønnmale eller svartmale 
situasjonen på integreringsområdet. Vi 
har klare utfordringer med integrering, 
men vi ser også at mye går i riktig retning. 
Hovedutfordringen er for lav sysselsetting, 
som også fører til utenforskap og at barn 
lever i fattigdom. En sentral forklaring 
på dette, er at mange, særlig flyktninger, 
mangler den kompetansen som det norske 
arbeidslivet etterspør.

Samtidig ser vi at nettopp utdanning er en 
kilde til sterk sosial mobilitet, særlig blant 
norskfødte med innvandrerforeldre. Mange 
barn og unge med innvandrerbakgrunn gjør 
en imponerende sosial reise, gjennom et 
sterkt driv mot utdanning.

Et hovedgrep i strategien er derfor en sterk 
og tydelig satsing på utdanning, kvalifisering 
og kompetanse. Dette vil bidra til at flere 
innvandrere får den kompetansen som de 
selv og samfunnet trenger, slik at de kan 
komme i arbeid og bidra til verdiskaping og 
velferd.

Strategien innebærer også en forsterket 
innsats mot segregering og utenforskap. Vi 
vil fremme deltakelse og felleskap. Det er de 
små, nære fellesskapene som er de viktigste 
for å leve gode liv. Det er særlig viktig at barn 
og unge med innvandrerbakgrunn kan delta 
i aktiviteter og på sosiale arenaer på lik linje 
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Innledning

Integreringsløftet er et av regjeringens seks 
hovedsatsingsområder. Hovedutfordringene 
på området er for lav sysselsetting blant 
innvandrere, kompetansegap og utenforskap 
langs økonomiske, sosiale og kulturelle 
skillelinjer. Målsettingen med strategien er 
økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv, 
gjennom en samordnet og helhetlig innsats. 
Integreringsløftet og strategien er viktig 
for å sikre økonomisk og sosial bærekraft, 
muligheter for alle og et velferdssamfunn 
med tillit, samhold og små forskjeller.

Integreringspolitikken må ses i sammenheng 
med innvandringspolitikken. Regjeringen 
fører en restriktiv, ansvarlig og rettssikker 
innvandringspolitikk. Dette gir grunnlag 
for god integrering. Regjeringens mål 
er en bærekraftig innvandrings- og 
integreringspolitikk.

Hovedutfordringene
Kunnskapsgrunnlaget i integreringspolitikken 
er solid med blant annet statistikk som følger 
utviklingen på en rekke viktige indikatorer 
over år, utvalgsarbeid de senere årene og en 
rekke utredninger om utvalgte tema. I det 
følgende presenteres regjeringens analyse av 
hovedutfordringene.

Lav sysselsetting og kompetansegap
Hovedutfordringen i integreringspolitikken er 
at for mange innvandrere, særlig flyktninger 
og kvinner, står utenfor arbeidslivet. 
Sammenliknet med befolkningen for øvrig 
har innvandrere lavere sysselsetting, lavere 
jobbsikkerhet, flere deltidsansatte og 
korttidsengasjementer, høyere ledighet og 
flere som står utenfor arbeid og utdanning. 
Innvandrere er også utsatt for diskriminering 
i arbeidslivet, de er oftere overkvalifisert for 
stillingene de har og de har større avgang fra 
arbeidslivet før pensjonsalder. Det er store 
variasjoner i sysselsetting og selvforsørgelse 
mellom ulike grupper av innvandrere. Særlig 
blant flyktninger er en betydelig lavere andel 
sysselsatt og selvforsørget, enn i befolkningen 
for øvrig. Sysselsettingen øker med botid, 
men avtar etter noen år for enkelte grupper.

En hovedårsak til lav sysselsetting, særlig 
blant flyktninger, er mangel på den formelle 
kompetansen som det norske arbeidslivet 
etterspør. Om lag 70 prosent av flyktningene 
som kom til Norge i 2015 og 2016 hadde 
ingen utdanning eller kun grunnskole som 
fullført utdanning. Slik både NOU 2017:2 
Integrasjon og tillit (Brochmann 2-utvalget) 
og evalueringen Introduksjonsprogram og 
norskopplæring. Hva virker – for hvem? (Fafo-
rapport 2017:31) viser, lykkes vi ikke i å fylle 
dette kompetansegapet gjennom dagens 
ordninger. Det er for store variasjoner i 
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resultatene av introduksjonsordningen i 
kommunene. I noen kommuner kommer 8 
av 10 i utdanning og arbeid etter avsluttet 
introduksjonsprogram, mens det for andre 
gjelder bare 3 av 10 deltakere. Det er store 
variasjoner mellom resultatene for kvinner 
og menn. Det er også store variasjoner 
i innholdet i kvalifiseringstilbudet, og få 
kommuner tilbyr formell kvalifisering som en 
del av introduksjonsprogrammet.

Tilbudet om norskopplæring er varierende, 
og resultater av norskprøver ligger i mange 
kommuner under ambisjonene på området, 
selv om den nasjonale målsettingen nås på 
landsbasis. Mange lever lenge i det norske 
samfunnet uten å kunne tilfredsstillende 
norsk, og blir derfor stående utenfor både 
utdanning, arbeidsliv og andre fellesskap. 
Uten norskkunnskaper blir man også sårbar 
og avhengig av andre.

Som følge av digitalisering og modernisering i 
samfunnet vil kravene til formell kompetanse 
øke framover. Samtidig er det behov for 
flere faglærte. Framskrivninger viser at vi vil 
mangle om lag 70 000 fagarbeidere i 2030. 
Dersom vi lykkes med å gi flere innvandrere 
den kompetansen som det norske 
arbeidslivet etterspør, vil de både kunne bidra 
til å løse viktige samfunnsoppgaver og bli 
selvforsørgende.

Blant norskfødte med innvandrerforeldre ser 
vi en betydelig høyere sysselsetting enn blant 
dem som selv har innvandret. Norskfødte med 
innvandrerforeldre har også høyere utdanning 
og inntekt enn sine foreldre, og er generelt sett 
godt integrert i det norske samfunnet.

Det er likevel utfordringer. En del 
minoritetsspråklige barn kan ikke godt 
nok norsk når de begynner på skolen. 
Barnehagedeltakelsen har økt, men er 
fortsatt lavere for minoritetsspråklige barn 
enn for andre barn. Særlig gjelder det de 
yngste barna. Elever som har innvandret 
har færre grunnskolepoeng enn norskfødte 

med innvandrerforeldre og øvrige elever, 
spesielt gjelder det dem med kort botid. 
Mange som har innvandret sent i skoleløpet 
har dårlige forutsetninger for å gjennomføre 
videregående opplæring, og de har et 
bekymringsfullt høyt frafall, særlig guttene.

Utenforskap
SSBs levekårsundersøkelse i 2016 viser at 
sett under ett har innvandrere dårligere 
levekår og lavere sosial og demokratisk 
deltakelse enn befolkningen for øvrig. Barn 
med innvandrerbakgrunn, altså både barn 
som har innvandret og norskfødte med 
innvandrerforeldre, er sterkt overrepresentert 
i husholdninger med vedvarende lavinntekt. 
I 2016 hørte nærmere 37 prosent av barn 
med innvandrerbakgrunn til hushold med 
vedvarende lavinntekt, mot i overkant av 
5 prosent av barn uten innvandrerbakgrunn. 
En av fire kvinner og en av fem menn 
har sammensatte levekårsproblemer. 
Innvandrere, store barnefamilier og enslige 
forsørgere er mer utsatt enn andre grupper på 
boligmarkedet. Levekår, sosial og demokratisk 
deltakelse blant innvandrere bedres imidlertid 
med botid, og fra en generasjon til den neste.

Negativ sosial kontroll
Det finnes jenter og gutter, kvinner og menn, 
som lever i det norske samfunnet i dag, 
som ikke har frihet til å ta egne livsvalg. De 
rammes av det vi kaller negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 
Negativ sosial kontroll er ulike former for 
oppsyn, press, trusler og tvang som utøves 
systematisk for å sikre at enkeltpersoner lever 
i tråd med familiens eller gruppens normer. 
Det kan dreie seg om alvorlige overgrep 
i strid med norsk lov og internasjonale 
menneskerettighetskonvensjoner. Det kan 
også dreie seg om mer skjulte former for 
kontroll som ikke rammes av lovverket, men 
som like fullt utgjør alvorlige begrensninger 
på den enkeltes liv og frihet. Negativ sosial 
kontroll springer ut av miljøer hvor ære 
og skam står sentralt. En ny generasjon 
innvandrere og deres etterkommere har tatt 
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tydelige oppgjør og avstand fra negativ sosial 
kontroll, tvang og overgrep. Både offentlige 
myndigheter og sivilsamfunn må støtte 
kampen og arbeide for at alle får leve et fritt 
liv.

Strategien
Hovedmål for strategien er: Høyere 
deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.

Integreringsstrategien har fire innsatsområder:

1. 

2. Arbeid

3. 

4. Retten til å leve et fritt liv

Den sosiale reisen som barn og unge 
med innvandrerbakgrunn gjør gjennom 
utdanningssystemet viser det kraftfulle 
verktøyet utdanning er for sosial mobilitet. 
Kunnskap, utdanning og norskferdigheter er 
det viktigste grunnlaget for å komme i arbeid 

og for å skape et godt liv. Kunnskap gir innsikt 
og forståelse for samfunnet. Kunnskap og 
gode norskferdigheter er en forutsetning for 
å bli kjent med det norske samfunnet, mestre 
hverdagslivet, bli uavhengig og etablere tillit 
og tilhørighet.

Kunnskap og høy kompetanse i befolkningen 
er også avgjørende for omstilling og framtidig 
verdiskapning, og for velferdssamfunnets 
bærekraft. Derfor er satsingen på kunnskap, 
kompetanse og kvalifisering det viktigste 
grepet i regjeringens integreringsstrategi. 
Dette vil bidra til at innvandrere og deres 
etterkommere kan få den kompetansen som 
de selv og samfunnet trenger, slik at de kan 
komme i jobb og bli selvstendige og aktive 
deltakere i samfunnet.

Gjennom tidlig innsats vil regjeringen sørge 
for at barn og unge med innvandrerbakgrunn 
får et godt og likeverdig utdanningstilbud, 
som gir gode muligheter for arbeid, 
selvstendighet og deltakelse. Deltakelse 
i barnehage og god oppfølging fra 
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starten av skoleløpet er avgjørende. Det 
foreslås betydelige reformer for å sikre 
at unge med kort botid i Norge får bedre 
grunnskoleopplæring, slik at de kan 
gjennomføre videregående opplæring.

Alle som bor i Norge må kunne snakke 
og forstå norsk. Språket er den viktigste 
nøkkelen inn i store og små fellesskap i det 
norske samfunnet. Uten å kunne norsk blir 
man stående utenfor, der man også er sårbar, 
utsatt og avhengig av andre. Det er vanskelig 
å komme i jobb, delta i samfunnet og å være 
en god støtte for sine barn, dersom man ikke 
kan norsk. Regjeringen vil fornye og forbedre 
norskopplæringen, med tydeligere krav både 
til kommuner og til deltakelse i opplæring for 
den enkelte. Det vil bidra til at flere kan finne 
veien inn i arbeidsliv og andre fellesskap, slik 
at de bli mer selvstendige og aktive deltakere 
og bidragsytere i samfunnet.

For å sikre høyere overgang til arbeid eller 
utdanning for nyankomne innvandrere, er 
det avgjørende at det er god sammenheng 
mellom kartlegging av den enkeltes 
kompetanse, bosetting, kvalifisering og 
regionalt arbeidskraftsbehov. Hovedgrep 
og tiltak innenfor flere innsatsområder i 
denne strategien skal bidra til å forsterke 
sammenhengen i denne kjeden.

Brochmann 2-utvalgets beregninger viser 
at det med gitte betingelser er samfunns-
økonomisk lønnsomt å investere i utdanning 
for flyktninger, fordi det gir betydelig gevinst 
i form av økt sysselsetting. Eksempelvis vil et 
femårig opplæringsløp for å gi videregående 
opplæring til en flyktning med grunnskole 
eller mindre, gi inntil fire ganger høyere 
avkastning enn det investeringen koster. 
I tillegg kommer den sosiale effekten i 
form av selvforsørgelse, selvstendighet og 
deltakelse. Både introduksjonsprogrammet 
og andre kvalifiseringstiltak skal i større 
grad innrettes mot å gi formell kompetanse 
og utdanning, slik at innvandrere som skal 
bo og leve i Norge kan bidra til å dekke 

behovet for arbeidskraft og løse viktige 
samfunnsoppgaver i framtiden. Bedre 
utdanning og økt sysselsetting er de viktigste 
verktøyene for økt deltakelse, bedre levekår 
og mindre utenforskap blant innvandrere.

Regjeringen vil legge vekt på å fremme de 
positive effektene av mangfold i arbeidslivet, 
for å bidra til innovasjon, utvikling og vekst.

Hverdagsintegrering handler om hvordan 
vi alle bidrar til integrering gjennom daglig 
kontakt på formelle og uformelle møteplasser 
i samfunnet. Innvandrere med norske 
venner har bedre utsikter til å være i jobb 
og til å delta på andre formelle og uformelle 
samfunnsarenaer. Regjeringen vil legge mer 
vekt på tiltak som fremmer deltakelse og 
fellesskap, og motvirker segregering. Dette 
følges opp blant annet i tiltak for å øke barn 
og unges deltakelse i aktiviteter, gjennom 
bosettingspolitikk, boligpolitikk og samarbeid 
med frivillighet og det sivile samfunn.

I Norge eier de fleste sin egen bolig. Også 
blant innvandrere er det høy eierandel, selv 
om denne er lavere enn i befolkningen for 
øvrig. Regjeringen mener dette bidrar til 
stabilitet, tilhørighet og gode bomiljø, og vil 
derfor prioritere tiltak som kan bidra til at 
flere går fra leie til eie.

Regjeringen vil styrke arbeidet for å øke 
forståelse for og oppslutning om felles, 
grunnleggende normer og verdier som det 
norske samfunnet bygger på. Dette er viktig 
for å bevare et samfunn med tillit, samhold 
og små forskjeller. Noen konkrete tiltak her 
er å innføre obligatorisk foreldreveiledning 
i introduksjonsprogrammet og krav 
om deltakelse i opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap.

For å sikre at alle kan leve et fritt liv, 
vil regjeringen forsterke innsatsen for 
å forebygge negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Tiltak 
rettes mot å endre holdninger og praksis i 
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berørte miljøer, sikre bedre hjelp og rettsvern 
til utsatte samt bidra til mer kunnskap blant 
hjelpetjenester og andre.

Strategien har en varighet fra 2019 til 
2022. Innsatsen vil derfor gå over flere 
år. I de neste kapitlene presenteres de 
viktigste tiltakene for å nå målsettingene 
på hvert innsatsområde og hovedmålet for 
strategien. En del av tiltakene er forankret i 
budsjettforslaget for 2019. I tillegg vil andre 
tiltak bli vurdert i strategiperioden, og inngå 
i Integreringsløftet. Tiltak vil bli vurdert i 
forbindelse med pågående og nye prosesser 
i regjeringen, som for eksempel meldinger 
til Stortinget, budsjettforslag og lovarbeid. 
Iverksettingen av de ulike tiltakene vil skje på 
ulike tidspunkt gjennom strategiperioden, 
noen kan iverksettes allerede i 2019, andre 
kan først implementeres etter ytterligere 

utredning. For noen vil eventuell iverksetting 
avhenge av budsjettforslag i årene framover.

Strategien er organisert i fire innsatsområder, 
men dette er områder som i det daglige 
livet for enkeltmennesker er gjensidig 
forbundet med hverandre. De ulike 
innsatsområdene henger tett sammen, 
og flere av tiltakene i strategien er omtalt 
flere steder fordi de bidrar til å oppfylle 
mål i flere av innsatsområdene. Det er nær 
sammenheng mellom likestilling, deltakelse 
i arbeidsmarkedet og gode levekår for 
familiens barn. Det er også nær sammenheng 
mellom hverdagsintegrering, tillit til offentlige 
hjelpetjenester, trygge lokalsamfunn og 
skoleresultater. Grunnleggende kunnskaper, 
i norsk og om det norske samfunnet, er 
avgjørende for deltakelse i arbeids- og 
samfunnsliv både for barn og voksne.

1. 

Gi barn og unge med innvandrerbakgrunn 
gode norskkunnskaper, grunnleggende 
ferdigheter og faglig kompetanse, gjennom 
likeverdige utdanningsløp fra barnehage 
til og med videregående opplæring

Økt arbeidsdeltakelse blant innvandrere 
gjennom bedre kvalifisering og utdanning

2. Arbeid

Flere innvandrere med godt og stabilt fotfeste 
i arbeidslivet 

3. 

Innvandrere skal oppleve økt tilhørighet og 
deltakelse i samfunnslivet 
 
 

 
 

4. Retten til å leve et fritt liv

Forebygge negativ sosial kontroll og bygge 
ned barrierer for den enkeltes frihet  

MER EFFEKTIV BRUK AV TILSKUDDSMIDLER FOR BEDRE MÅLOPPNÅELSE

Herunder forenkle tilskuddene og vurdere økt bruk av økonomiske 
insentiver i kommunenes bosettings- og integreringsarbeid

HOVEDMÅL: HØYERE DELTAKELSE I ARBEIDS- OG SAMFUNNSLIV
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1.1. 

MÅL: Gi barn og unge med innvandrerbakgrunn gode norskkunnskaper, grunnleggende 
ferdigheter og faglig kompetanse, gjennom likeverdige utdanningsløp fra barnehage til og 
med videregående opplæring

Hovedgrep 1: Styrke tidlig innsats 
for utvikling av norskkunnskaper, 
grunnleggende ferdigheter og faglig 
kompetanse 

Hovedgrep 2: Øke kompetansen blant 
ansatte i barnehage, grunnskole og 
videregående opplæring, for å ivareta 
minoritetsspråklige barn og unge i hele 
utdanningsløpet

Mange barn og unge med innvandrer-
bakgrunn klarer seg godt i opplæring og 
har stort utdanningsdriv. Norskfødte med 
innvandrerforeldre har nesten like høy 
gjennomføring i videregående opplæring som 
elever uten innvandrerbakgrunn. Norskfødte 
jenter med innvandrerforeldre gjør det særlig 
bra. I 2017 hadde de høyest gjennomføring i 
videregående opplæring av alle grupper, og de 
er også overrepresentert i høyere utdanning.

Likevel er det utfordringer med veien 
gjennom utdanningsløpet. Det er for 
mange som henger etter og faller fra. 
En del minoritetsspråklige barn kan 
ikke godt nok norsk når de begynner på 
skolen (i skolesammenheng defineres 
minoritetsspråklige barn som barn med 
annet morsmål enn norsk og samisk). 
Barnehagedeltakelsen har økt, men er 
fortsatt lavere for minoritetsspråklige 
barn enn for andre barn. Det gjelder 
særlig for de yngste barna. Internasjonal 
forskning viser at deltakelse i barnehage 
har positive effekter på utdanningsnivå og 
arbeidsmarkedstilknytning i voksen alder, 
og har dermed stor samfunns økonomisk 
gevinst. De to første delrapportene fra en 
studie som følger barna over år, viser at 
barn med innvandrerbakgrunn i bydeler 
med gratis kjernetid, skårer bedre på 
kartleggingsprøver i lesing og regning på 1., 
2. og 3. trinn i grunnskolen og på nasjonale 
prøver på 5. trinn, sammenliknet med barn 

med innvandrerbakgrunn som ikke har hatt 
tilbudet (SSB). De gode resultatene gjelder 
særlig for barn fra familier med lavinntekt 
og familier der mor ikke er i arbeid utenfor 
hjemmet.

Det er en sterk sammenheng mellom 
skoleresultater og foreldres utdanningsnivå. 
En større andel av personer med 
innvandrerbakgrunn er representert blant 
dem med lav utdanning og inntekt. For dem 
som ikke lykkes så godt, er sosial bakgrunn 
og manglende norskkunnskaper viktige 
forklaringer.

Grunnskolepoengene har økt for alle elever, 
også for elever som selv har innvandret. Men 
fortsatt har elever som selv har innvandret 
færre grunnskolepoeng enn øvrige elever. 
Dette gjelder spesielt for de som har 
innvandret i skolealder. Elever med et svakt 
utgangspunkt fra grunnskolen har lavere 
sannsynlighet for å fullføre videregående 
opplæring. Elever med innvandrerbakgrunn 
har også særskilte utfordringer med å få 
læreplasser.

Mange som innvandrer sent i skoleløpet har 
dårlige forutsetninger for å gjennomføre 
videregående skole, og har et bekymringsfullt 
høyt frafall, særlig guttene. Blant dem 
som innvandrer i ungdomsskolealder, 
har bare halvparten fullført og bestått 
videregående opplæring i slutten av 
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tjueårene. Disse ungdommene har hatt 
liten tid til å lære norsk, og for lite tid i 
grunnskolen til å opparbeide seg tilstrekkelig 
grunnskolekompetanse. Elevene kan også ha 
andre typer utfordringer, for eksempel som 
følge av opplevelser fra krig og flukt. Selv om 
elevene har rett til tilpasset opplæring, får 
ikke alle den tilpasningen de har krav på.

Det er uklare grenseflater og 
ansvarsforhold mellom opplæringsloven 
og introduksjonsloven, noe som fører til at 
ungdom henvises til opplæringstilbud for 
voksne framfor ordinær utdanning sammen 
med andre barn og unge. En del kommuner 
opplever utfordringer når det gjelder 
organisering og gjennomføring av opplæring 
for nyankomne elever.

Tilbudet om, og kvaliteten på, særskilt 
språkopplæring og innføringstilbud i 
grunnskole og videregående opplæring 
varierer mellom skoler, kommuner og 
fylkeskommuner. Mangelfull kunnskap 
om regelverket i kommunene, manglende 
kompetanse hos lærere og skoleledere, 
eller manglende eller dårlig kartlegging, 
kan føre til at unge får et dårlig tilpasset 
opplæringstilbud. I Spørsmål til Skole-Norge 
høsten 2017 finner en at det fremdeles er til 
dels store utfordringer knyttet til opplæring av 
nyankomne elever. Skoleeierne peker særlig 

på mangel på tospråklige lærere og lærere 
med kompetanse i andrespråksdidaktikk 
– altså hvordan en skal lære bort norsk til 
elever som ikke har norsk som morsmål.

Universitetene og høyskolene mange steder 
i landet mangler kompetanse og kapasitet til 
å ivareta behovene for kompetanseheving 
innenfor andrespråkspedagogikk og 
flerkulturell pedagogikk. Det er dessuten 
begrenset kunnskap, både nasjonalt og 
internasjonalt, om hvilke tiltak og modeller som 
gir nyankomne elever størst læringsutbytte.

I Meld. St. 6 (2012–2013) En helhetlig 
integreringspolitikk og Meld. St. 30 (2015–
2016) Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv 
integreringspolitikk baserer man seg på en 
rekke prinsipper som skal ligge til grunn for 
et godt utdanningsløp for alle barn, unge 
og voksne i barnehage, skole og høyere 
utdanning. Disse prinsippene er fortsatt 
gjeldende. Prinsippene handler om ivaretakelse 
av mangfold og flerspråklighet som ressurs 
og det å fremme verdier som demokrati og 

og verdsatt. De handler om tidlig innsats og 
tilpasset opplæring for barn, nyankomne 
elever og nyankomne voksne, og om langvarig 
andrespråksopplæring. Videre skal alle 
generelle tiltak i utdanningsløpet ta hensyn til 
det flerkulturelle mangfoldet i befolkningen.

HOVEDGREP 1:

Språkstimulering, sosialisering og annen 
læring må begynne så tidlig som mulig, slik 
at barn og unge med innvandrerbakgrunn 
blir inkludert og ikke blir hengende 
etter i utdanningsløpet. Det innebærer 
tidlig språkstimulering og at barn får et 
barnehagetilbud tilpasset sine behov. 
For mange innvandrerfamilier er det 
både kulturelle og økonomiske barrierer 
for bruk av barnehage. Erfaringene fra 
områdesatsingene viser at det er viktig 

med en aktiv rekrutteringsstrategi og 
redusert foreldrebetaling for å øke 
barnehagedeltakelsen. Barnehagen er en 
viktig fellesarena for læring og utvikling av 
språk og sosial kompetanse. De samme 
barrierene gjelder bruk av skolefritids-
ordningen (SFO). Deltakelse i SFO er også 
viktig for sosialisering og læring, inkludering 
og utvikling av språkferdigheter for 
minoritetsspråklige elever.
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Tidlig innsats er også å skape et inkluderende 
læringsmiljø slik at alle føler tilhørighet og 
vi unngår utenforskap. Tidlig innsats er å 
involvere foreldre fra dag én og skape et godt 
samarbeid mellom hjemmet og barnehagen 
og skolen/SFO, slik at forholdene ligger til 
rette for trivsel og læring. Se mer om dette i 
kapittel 3 Hverdagsintegrering.

For å komme raskt i gang med effektiv 
læring trenger nyankomne elever et godt og 
tilpasset opplæringstilbud i grunnskolen og 
i videregående opplæring. Det forutsetter 
kartlegging av språkferdigheter og særskilt 
språkopplæring slik at elevene raskt kan få 
utbytte av ordinær opplæring.

Det er særlig behov for å forbedre tilbudet 
til ungdom med svake grunnleggende 
ferdigheter, slik at de har reell mulighet for å 
gjennomføre videregående opplæring. Dette 
krever at ansvar for opplæring for unge i 
alderen 16 til 24 år klargjøres.

Ungdom med kort botid trenger god 
og tilpasset opplæring, gitt av lærere 
med god kompetanse, blant annet i 
andrespråkspedagogikk. Flere steder 
samarbeider kommuner og fylkeskommuner 
om grunnskoleopplæring for ungdommer 
i alderen 16 til 24 år, lokalisert på en 
videregående skole. Mange som mangler 
norskferdigheter og grunnskoleopplæring 
får på denne måten forutsetninger for 
å delta i, og gjennomføre, videregående 
opplæring. Slike tilbud kan omfatte både 
ungdommer med innvandrerbakgrunn og 
andre ungdommer, som ikke har et godt nok 
faglig grunnlag til å starte i eller gjennomføre 
videregående opplæring.

Innsatsen i skolen må sees i sammenheng 
med det som ellers gjøres av forbedringer, 
som økt lærertetthet, plikt for skolene til å 
følge opp barn som strever, og en kommende 
melding til Stortinget om tidlig innsats og 
inkluderende fellesskap for barn og unge.

KOMBINASJONSKLASSER - THOR HEYERDAHL-MODELLEN

Larvik kommune ved Larvik Læringssenter og Vestfold fylkeskommune ved Thor 
Heyerdahl videregående skole har samarbeidet om opplæring siden 2006. Fra 2011 til 
2017 gjennomførte de et formelt forsøk med kombinasjonsklasser. Kombinasjonsklassen 
er et tilbud til elever i alderen 16-20 år med kort botid i Norge og som:

• Ikke har skolebakgrunn fra tidligere hjemland som tilsvarer norsk grunnskole 
• Har avsluttet ordinær grunnskole i Norge, men som på grunn av kort botid trenger 

mer opplæring
• Har vitnemål fra tidligere hjemland som tilsvarer norsk grunnskole, men trenger mer 

norsk og fagopplæring for å lykkes i videregående skole

Hovedmålet for kombinasjonsklassen er å hindre frafall og sikre gjennomstrømning av 
flerspråklige elever i videregående skole. 

I kombinasjonsklassen får elevene mer grunnskoleopplæring, samtidig som de forberedes 
på hva som forventes i videregående skole. Kombinasjonsklassen har nivådelte fag 
og timeplanene er lagt parallelt, slik at den enkelte elev får undervisningen tilpasset 
sitt kunnskapsnivå i det enkelte fag. Det er hovedvekt på språk- og begrepslæring 
i alle fag. Alle lærerne som er ansatte i Larvik læringssenter og som underviser i 
kombinasjonsklassen må ha eller ta faget norsk som andrespråk eller tilsvarende. Det er 
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løpende inntak av elever hele året, og de bruker ikke av retten til videregående opplæring 
så lenge de går i kombinasjonsklassen. 

Fokus på rett kursvalg og mulighet for hospitering i ulike studieprogram, gjør at graden av 
feilvalg senere er liten. Elever med vitnemål fra sitt tidligere hjemland har mulighet til å meldes 
inn i enkeltfag på Vg1 og få standpunktkarakter. På den måten får de færre fag å konsentrere 
seg om neste skoleår, og bedre tid til tospråklig fagopplæring og fordypning i nye fag.

Erfaringene fra Thor Heyerdahl videregående skole er at elever som har bakgrunn fra 
kombinasjonsklassen før Vg1 gjennomfører og består videregående opplæring i svært 
stor grad. Elevene trives med å få opplæring i et miljø med jevnaldrende ungdommer, 
uten å måtte forholde seg til voksne familiemedlemmer i skoletiden. Det bidrar også til 
bedre integrering.

REGJERINGEN VIL:

1. 
Andelen minoritetsspråklige barn i barnehage er lavere enn blant barn for øvrig, 
selv om forskjellen ikke er så stor blant 4 og 5-åringer. Deltakelse i barnehage bidrar 
positivt til barns utvikling av språk og sosiale ferdigheter, og legger et viktig grunnlag 
for videre utdanning. Regjeringen vil bygge ned økonomiske og kulturelle barrierer for 
deltakelse i barnehage, slik at flere barn med innvandrerbakgrunn benytter tilbudet. 
Dette vil bidra til blant annet god språkutvikling, læring og sosial kompetanse.

a) Bygge ned økonomiske barrierer for deltakelse
Regjeringen har innført en nasjonal ordning med gratis kjernetid i barnehage 
for 3, 4 og 5-åringer fra familier med lav inntekt. I budsjettforslaget for 2019 
foreslås ordningen utvidet til å gjelde også 2-åringer fra familier med lav 
inntekt. I tillegg har regjeringen innført en nasjonal moderasjonsordning 
som bidrar til lavere barnehagepris for familier med lav inntekt.

b) Styrke informasjons- og rekrutteringstiltak til barnehagen
Regjeringen vil sørge for tiltak for aktiv rekruttering og god informasjon for 
å øke barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn. Det er innført et 
tilskudd til rekrutteringsarbeid, og regjeringen vil videreutvikle ordningen i lys 
av de erfaringene kommunene gjør seg i rekrutteringsarbeidet. I budsjettet 
for 2019 har regjeringen foreslått å bevilge midler til rekrutterings- og 
informasjonstiltak for økt deltakelse i barnehage i utsatte byområder.

2. 
Regjeringen vil sikre at alle barn gjennomfører en obligatorisk test av norskkunnskaper ved 
4-årskontrollen, og vil følge dette opp i kommende melding til Stortinget om tidlig innsats.

3. 
Regjeringen vil styrke språkopplæringen i barnehagen. God språkutvikling er 
en del av barnehagens formål. Barnehagen skal bidra til at språklig mangfold 
blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke 
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sitt morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norskspråklige 
kompetanse. Innføringen av skjerpet pedagognorm og en ny bemanningsnorm 
fra 1. august 2018 vil bidra til at alle barnehager blir bedre i stand til å oppfylle 
intensjonene i rammeplanen og følge opp det enkelte barn på en god måte.

4. 
En nasjonal evaluering av skolefritidsordningen (SFO) er igangsatt, og vil blant annet 
se spesielt på hvilke forutsetninger som bidrar til et godt utbytte av SFO for ulike 
kategorier minoritetsspråklige barn. Regjeringen ønsker å innføre ordninger med 
redusert foreldrebetaling og gratis halvdagsplass i SFO, tilsvarende ordningene i 
barnehage, for barn av foreldre med lav inntekt. Utredning er satt i gang. Det er også 
siden 2017 bevilget midler til et seksårig forsøk med gratis barnehage og SFO for barn 
som ikke bruker disse tilbudene. Forsøket følges opp av Utdanningsdirektoratet.

5. 
Mange steder går elever i egne innføringstilbud før de overføres til ordinære 
klasser. Elevenes behov skal være styrende for hva slags tilbud de får. Vi er i 
gang med å revidere kartleggingsverktøy for norskferdigheter, slik at læreren 
bedre kan vurdere elevenes behov for opplæring og når de kan tilstrekkelig 
norsk for overgang til ordinær klasse. Det er behov for mer kunnskap om hva 
som er den beste opplæringen for nyankomne elever (se tiltak 15 nedenfor).

6. 
Regjeringen vil legge til rette for at flere gjennomfører videregående opplæring, og 
hindre at ungdommer faller mellom to stoler og dermed faller fra i opplæringsløpet. 
Dette forutsetter at ungdom som skal inn i videregående opplæring også har 
tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter, faglig kompetanse og norskferdigheter 
fra grunnskolen, slik at de har en reell mulighet for å gjennomføre. Vi vil derfor 
utrede hvordan fylkeskommunen kan få et utvidet og mer helhetlig ansvar for 
forsterket faglig kompetanse for unge i alderen 16 til 24 år som har behov for dette. 
Formålet med et mer helhetlig fylkeskommunalt ansvar er å gi alle elever som har 
svak grunnskolekompetanse en mer reell mulighet til å gjennomføre videregående 
opplæring. Dette er en del av enigheten mellom regjeringspartiene og KrF om 
oppgavefordeling og regionreform. Se også kapittel 6 Veien videre. Tilbudet vil omfatte 
alle i aldersgruppen, men er blant annet viktig for unge med kort botid i Norge som 
har mangelfull grunnutdanning. Det skal også utredes hvordan lovendringer kan 
legge til rette for at ansvaret for opplæring for unge med kort botid kan plasseres 
tydelig i ordinær utdanning gjennom opplæringsloven, og ikke i introduksjonsloven.

7. 

En del kommuner har utviklet gode modeller for forsterket opplæring til unge med 
kort botid i Norge, til tross for utfordringer med regelverk, finansieringsordninger og 
uklare ansvarsforhold (se eksempel på kombinasjonsklasser i boks om Thor Heyerdal-
modellen). Jobbsjansen del B ble innført for å gi støtte til lokale prosjekter med forsterket 
grunnskoleopplæring til denne gruppen. I forslag til budsjett for 2019 er midlene til 
Jobbsjansen del B doblet, slik at flere skal få slik forsterket grunnskoleopplæring, blant 
annet i kombinasjonsklasser. I tillegg er det viktig å legge til rette for erfaringsutveksling 
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om organisering av og innhold i slik forsterket opplæring, for eksempel for kommuner 
som mottar tilskudd til gjennomføring av slike opplæringstilbud gjennom Jobbsjansen 
eller andre tilskuddsordninger. Disse tiltakene vil bidra til utvikling av forsterkede tilbud 
om grunnskoleopplæring fram til fylkene kan overta et utvidet ansvar på området.

8. 
Regjeringen har iverksatt en rekke tiltak for å øke tilgangen på læreplasser. Satsingen 
på yrkesfag er foreslått styrket i budsjettforslaget for 2019. Sentrale tiltak er økning i 
lærlingtilskuddet, styrking av lokalt arbeid for å rekruttere lærebedrifter, innføring av 
krav om bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbudskonkurranser og innføring av 
en merkeordning for lærebedrifter. Videre har vi lagt fram en strategi for å øke antall 
lærlinger i statlige virksomheter, og har en samfunnskontrakt for flere læreplasser 
med partene i arbeidslivet. Vi ser at elever med innvandrerbakgrunn, og særlig 
gutter, har særskilte utfordringer med å få læreplasser. Vi vil vurdere om det er 
behov for ytterligere tiltak. Regjeringen har i 2019-budsjettet også foreslått styrking 
av områdesatsingene i Oslo sør og Oslo indre øst. Styrkingen skal gå til tidlig innsats 
i barnehage og skole og tiltak for å øke gjennomføringen av videregående skole.

9. 
Minoritetsspråklige elever i grunnopplæringen har rett til særskilt norskopplæring til 
de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen. Om 
nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller 
begge deler. Tospråklig fagopplæring, altså undervisning i ett eller flere fag på norsk og 
elevenes morsmål, er lite brukt. Målet er at den tospråklige undervisningen skal bidra til 
en faglig progresjon mens elevene er i en norskinnlæringsfase. Regjeringen vil iverksette 
tiltak for å øke bevisstheten om nytten av tospråklig fagopplæring og øke kunnskap om 
denne rettigheten. Arbeidet skal rette seg mot skoleeier, ledere, foreldre og elever.

10. 
Et godt og inkluderende læringsmiljø skaper trygge rammer for elevenes læring og 
forebygger mobbing. Det generelle arbeidet for et godt læringsmiljø og arbeidet 
mot mobbing må være tilpasset dagens flerkulturelle skole. Vi vil vurdere hvordan 
eksisterende tiltak kan forbedre for å sikre god inkludering i fellesskapet og et 
godt læringsutbytte for minoritetsspråklige barn og unge. For å fremme toleranse 
og et godt flerkulturelt læringsmiljø i skolen har regjeringen prioritert utvikling av 
læringssenteret for 22. juli, og videreutvikling av kompetansehevingsverktøy som 
Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme), med mer (se også 
tiltak 14). Dembra er et tilbud om kompetanseheving som er rettet mot lærere og 
skoleledere i ungdomsskolen og videregående skole for forebygging av antisemittisme, 
rasisme og udemokratiske holdninger. På dembra.no finnes undervisningsmateriell, 
bakgrunnsstoff og råd for gjennomføring av forebyggende satsing på skolen. 
Regjeringen vil jobbe videre for å bidra til toleranse for mangfold i skolen, også som en 
del av skolens verdiarbeid og innføringen av den nye overordnede delen av læreplanen.
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HOVEDGREP 2:

Barnehagen og skolen er en viktig arenaer for 
barns utvikling på mange områder, og særlig 
for minoritetsspråklige barns norskspråklige 
utvikling. Dette forutsetter god kompetanse 
om flerspråklige barns språkutvikling og 
innlæring. Det er behov for mer kompetanse 
om regelverk, andrespråksopplæring og 
flerkulturell pedagogikk. I tillegg til pedagogisk 
kompetanse trenger de som møter barna 
flerkulturell forståelse, og innsikt i hvilke 
utfordringer barna eventuelt står overfor som 
følge av traumer og så videre. Det er også 

behov for samarbeid med, og denne typen 
kompetanse, hos rådgivertjenesten og de 
andre tjenestene barna trenger.

Det er behov for mer kompetanse og bedre 
samarbeid mellom etatene om psykososial 
oppfølging av nyankomne elever. Manglende 
inkludering og mestring i skolemiljøet og 
nærmiljøet er en risikofaktor som kan 
føre til utenforskap. Se også kapittel 3 
Hverdagsintegrering.

REGJERINGEN VIL:

11. 
Det er store variasjoner i kvaliteten på tilbudet i barnehagene. Den nye rammeplanen 
for barnehagens innhold og oppgaver som trådte i kraft 1. august 2017, er blitt 
tydeligere på barnehagens ansvar for barnas utvikling, og legger dermed et bedre 
grunnlag for det pedagogiske arbeidet og kvaliteten på barnehagetilbudet. I 
rammeplanen står det blant annet at barnehagen skal bidra til at språklig mangfold 
blir en berikelse for hele barnegruppen, støtte flerspråklige barn i å bruke sitt 
morsmål og samtidig aktivt fremme og utvikle barnas norskspråklige kompetanse. 
Innføringen av skjerpet pedagognorm og en ny bemanningsnorm fra 1. august 
2018 vil bidra til at alle barnehager blir bedre i stand til å oppfylle intensjonene 
i rammeplanen og følge opp det enkelte barn på en god måte. Flere pedagoger 
og flere ansatte vil gi flere barn mer og bedre oppfølging enn tidligere.

12. 
En lærerspesialist er en lærer som dykker enda dypere i et fag eller fagområde, 
og bidrar til det kollektive profesjonsfellesskapet på skolen. Vi vil utrede 
hvordan noe av økningen i antall lærerspesialister fra 2019 kan benyttes til 
funksjon som spesialist i andrespråkspedagogikk og flerkulturell pedagogikk. 
Dette for å styrke skolenes helhetlige arbeid med tilpasset opplæring for elever 
som har norsk som sitt andrespråk. Dette vil bidra til at lærere kan ivareta 
minoritetsspråkliges behov i alle fag, og dermed bedre læringsresultater for 
elevene. Regjeringen foreslår å finansiere 600 nye lærerspesialister i 2019.

13. 
Per i dag eksisterer det seks videreutdanningstilbud i andrespråkspedagogikk 
innenfor videreutdanningsstrategien Kompetanse for kvalitet. Tilbudene 
har stor søkning, og de som får godkjent søknaden fra skoleeier mottar 
et videreutdanningstilbud fra Utdanningsdirektoratet. I 2018 har 256 
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lærere fått tilbud om videreutdanning i andrespråkspedagogikk gjennom 
videreutdanningsstrategien. Regjeringen ønsker å videreføre videreutdanningstilbudene 
i andrespråkspedagogikk og videreutvikle dem i tråd med etterspørsel og behov.

14. 
Det finnes i dag en rekke digitale verktøy og læringsressurser som tilbyr kompetanse for 
lærere og skoleledere i opplæring særskilt for nyankomne elever. Noen retter seg også 
mot studenter i lærerutdanningene. Eksempler er Dembra (dembra.no), skolekassa.no 
og morsmål.no. Dette er ressurser både for opplæring i særskilte fag, og for forebygging 
av antisemittisme, rasisme og udemokratiske holdninger. Det er også iverksatt et 
pilotprosjekt for nettbasert undervisning i kombinasjon med ordinær undervisning, for 
elever som ikke har tilgang til tospråklige lærere lokalt som kalles Fleksibel opplæring. 
Regjeringen ønsker å gjøre slike verktøy og ressurser bedre kjent. Profesjonsfaglig 
digital kompetanse er et tilbud i strategien Kompetanse for kvalitet. En bedre digital 
kompetanse vil åpne for nye muligheter til å ta i bruk nettbaserte flerspråklige ressurser.

15. 
Vi har vi i dag lite kunnskap om hvilket opplæringstilbud som gir nyankomne elever i 
grunnskolen og videregående opplæring best læringsutbytte, jf. Brochmann 2-utvalget 
og NIFU (Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak 
for voksne innvandrere. NIFU-rapport 2017:30). Det er store kostnader ved 
mangelfull opplæring av minoritetsspråklige barn (Samfunnsøkonomisk analyse, 
Fafo-rapport 32-2016). Regjeringen vil derfor styrke kunnskapsgrunnlaget om hvilke 
opplæringstiltak / hvilken organisering av opplæring for nyankomne elever som har 
best effekt på læringsutbytte. Det innebærer å initiere mer forskning på ulike former for 
opplæringstilbud, som innføringstilbud og kombinasjonsklasser for nyankomne elever.

16. 
Regjeringen vil vurdere hvordan universitetets- og høyskolenes kompetanse i 
andrespråkspedagogikk og flerkulturell pedagogikk kan styrkes, gjennom utvikling av 
et kompetansehevingstilbud til lærerutdannere. Det vil ikke bare styrke kompetansen 
i lærerutdanningene, men også tilbudet som gis kommunene i den desentraliserte 
kompetanseordningen og videreutdanningen som universiteter og høyskoler tilbyr.

17. 
Gjennom tilskudd via Jobbsjansen del B stimuleres det til økt bruk av 
kombinasjonsklasser (se boks om Thor Heyerdahl-modellen) over hele landet, og det 
er viktig at de som jobber med nyankomne elever har den nødvendige kompetansen. 
Regjeringen vil vurdere hvordan kompetansen i innføringstilbudene kan styrkes, 
herunder kombinasjonsklassene, blant annet med videreutdanning for lærere.
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BUDSJETTFORSLAGET 2019

 til gratis kjernetid i barnehage for toåringer fra familier med lav inntekt. 
Barn med innvandrerbakgrunn er overrepresentert i statistikken over husholdninger med 
lav inntekt. Tidlig deltakelse i barnehage er blant annet med på å styrke språkutvikling, 
noe som kan gi et bedre grunnlag for videre utdanningsløp (Kunnskapsdepartementet).

til rekrutteringstiltak til barnehage i utsatte byområder 
(Kunnskapsdepartementet).

30 mill. kroner til styrking av satsingen på yrkesfag. Satsingen kommer på toppen av over 
500 millioner kroner som regjeringen allerede har styrket yrkesfagene med i perioden 
2013–2018.

 til å styrke områdesatsinger i Oslo Sør og Oslo indre øst. Satsingene 
skal styrke arbeidet på satsingsområdene nærmiljø og forebyggende arbeid, oppvekst 
og utdanning og sysselsetting, herunder bidra til høyere gjennomføring i videregående 
opplæring.

til å styrke ordningen Jobbsjansen del B, tilskudd til mer grunnskole-
opplæring til innvandrerungdom. Styrkingen gir en dobling av bevilgningen, blant annet 
til kombinasjonsklasser, som skal sikre bedre gjennomføring i videregående opplæring 
(Kunnskapsdepartementet).
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1.2. 

Mål: Økt arbeidsdeltakelse blant innvandrere gjennom bedre kvalifisering og utdanning

Hovedgrep 3: Rask oppstart av kvalifisering 
for nyankomne innvandrere 

Hovedgrep 4: Flere skal få formelle 
kvalifikasjoner gjennom utdanning og i 
introduksjonsprogrammet

Det er avgjørende for vellykket integrering at 
personer som får oppholdstillatelse i Norge 
lærer seg norsk, og raskt kommer i arbeid og 
utdanning.

Utdanning er sentralt for sysselsetting 
og bedrede levekår, og det er samfunns-
økonomisk lønnsomt. Det er også viktig 
for tillit og tilhørighet hos den enkelte. 
Framskrivninger viser en sannsynlig mangel 
på kompetanse innen flere sektorer, blant 
annet knapphet på arbeidskraft som har fag- 
og yrkesutdanning. Formell kompetanse er i 
økende grad en forutsetning for å komme inn 
i, og bli værende i arbeid. Svekket etterspørsel 
etter ufaglært arbeidskraft og skjerpet 
konkurranse om jobber med lave krav til 
kvalifikasjoner, tilsier at satsing på utdanning 
og kvalifisering blir enda viktigere framover. 

Alle som bor i Norge må kunne snakke og 
forstå norsk. Det er en forutsetning for 
deltakelse i samfunns- og arbeidsliv, og for 
den enkeltes frihet og selvstendighet. Også 
i arbeidslivet er det i økende grad krav til 
norskferdigheter.

Det er store forskjeller i norskopplæringen i 
kommunene, både når det gjelder oppstart og 
antall timer som tilbys per uke og resultater 
på norskprøver. I 2016 ble 8 330 personer 
registrert som asylsøkere, og av disse startet 
56 prosent med norskopplæring innen første 
påfølgende halvår. Kommunene skal tilby 
norskopplæring innen tre måneder etter 
at en person er bosatt, men av de som fikk 
oppholdstillatelse i 2016 startet bare 50 
prosent innen tre måneder. Mange som deltar 

i norskopplæring oppnår ikke norskferdigheter 
som anses som et minimumskrav blant et 
økende antall arbeidsgivere. Fafo (2017:31) 
finner at høy formell kompetanse hos 
lærerne ser ut til å gi bedre resultater hos 
deltakerne. I en undersøkelse gjennomført 
av Vox (nå Kompetanse Norge) i 2015, blir 
det anslått at under halvparten av lærerne i 
norskopplæringen har formell kompetanse i 
relevante fag.

Det er stor variasjon i innholdet i 
introduksjonsprogrammet og stor 
resultatvariasjon. Over 20 prosent av 
kommunene tilfredsstiller ikke kravet om 
å tilby heldagsprogram til deltakerne, og 
over 15 prosent møter ikke kravet om at 
programmet skal være helårlig. Kommunene 
beskriver utfordringer knyttet til etablering av 
heldagstilbud, individuell tilpasning av program 
og tilstrekkelig tilgang på gode og relevante 
tiltak. Av deltakerne som avsluttet programmet 
i 2015 var 71 prosent av mennene og 49 
prosent av kvinnene i arbeid eller utdanning 
i november året etter. Foreløpige tall viser at 
halvparten gikk direkte over til arbeid eller 
utdanning ved avsluttet program i 2017. Menn 
når opp til regjeringens målsetting, men for 
kvinnene er resultatene langt svakere. Flere 
studier peker imidlertid på at tiltakene som 
kvinner får er mindre yrkesrettet enn tiltakene 
menn får.

Cirka 70 prosent av flyktningene som 
kom til Norge i 2015 og 2016 hadde ingen 
utdanning eller kun grunnskole som 
fullført utdanning. Flere kommuner gir 
deltakere et tilbud om utdanning som en 
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del av introduksjonsprogrammet, men 
antall deltakere som får et slikt tilbud er 
lavt i forhold til introduksjonsdeltakernes 
lave utdanningsnivå. Bare 19 prosent av 
deltakerne i introduksjonsprogram deltok 
i grunnskoleopplæring, og 6 prosent av 

deltakerne i introduksjonsprogram fikk 
opplæring på videregående nivå. 

Mange innvandrere med høy utdanning og 
kompetanse har utfordringer med å få denne 
godkjent og eventuelt komplettert med 
nødvendig tilleggsutdanning.

HOVEDGREP 3:

Brochmann 2-utvalget påpeker at tiltak som 
bidrar til aktivisering og fremmer integrering 
på sikt bør starte allerede i asylmottakene. 
En dreining mot i sterkere grad å bosette 
flyktninger med relevant kompetanse i 
kommuner/regioner der kompetansen deres 
er etterspurt, kan, ifølge Brochmann 2-utvalget, 
skje på bakgrunn av kompetansekartlegging og 
karriereveiledning i mottakene.

Det er for stor variasjon i kommunenes 
resultater når det gjelder oppstart, omfang 
og resultater både i norskopplæringen og i 
introduksjonsprogrammet. Det er behov for 
et mer målrettet program og mer effektiv 
og individuelt tilpasset norskopplæring. 
Det finnes en rekke digitale ressurser som 

er gratis tilgjengelige som kan være et 
supplement til opplæringen. Slike ressurser 
kan bidra til at den enkelte kommer raskere i 
gang med opplæringen.

For å sikre høyere overgang til arbeid eller 
utdanning er det avgjørende at det er 
god sammenheng mellom den enkeltes 
kompetanse og behov for kvalifisering og 
utdanning, og hvor flyktningen bosettes. 
Bosettingspolitikken skal bidra til høyere 
sysselsetting blant nyankomne flyktninger 
gjennom bedre kobling mellom bosetting, 
medbrakt kompetanse, kvalifisering, 
utdanning og regionale arbeidskraftsbehov. 
Se også kapittel 3 Hverdagsintegrering.

GODKJENNING AV PRIVATE TILBYDERE AV NORSKOPPLÆRING

Kommuner kan oppfylle sin plikt til å tilby opplæring etter introduksjonsloven ved å inngå 
samarbeid med private tilbydere. Privatpersoner kan også selv velge opplæring fra en 
privat tilbyder dersom de ikke har rett til opplæring i den kommunen de bor, eller dersom 
de selv ønsker å betale for opplæring. Arbeidsgivere kan velge å benytte godkjente private 
tilbydere dersom de ønsker å tilby norskopplæring til sine arbeidstakere. 

Private tilbydere av norskopplæring kan søke om godkjenning for å gi opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere. Språklærere kan også søke om 
slik godkjenning hvis de danner et enkeltpersonforetak. Det stilles faglige, pedagogiske 
og organisatoriske krav til de som ønsker å bli godkjent. Kompetanse Norge behandler 
søknader og utsteder godkjenning på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. 
Godkjenningen er tidsbegrenset og gis for en periode på inntil tre år. Kompetanse Norge 
kontrollerer at grunnlaget for godkjenningen er oppfylt. Informasjon om kriterier for 
å bli godkjent, og en oversikt over hvem som er godkjente tilbydere av opplæring eller 
nettbasert opplæring, finnes på www.kompetansenorge.no.
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REGJERINGEN VIL:

18. 
Flyktninger skal bosettes så raskt som mulig etter at de har fått oppholdstillatelse, og 
komme raskt i gang med norskopplæring og kvalifisering. Tidlig kompetansekartlegging 
og karriereveiledning kan føre til et mer målrettet kvalifiserings- og karrierevalg 
for den enkelte, og bidra til bedre tilpassede tiltak fra kommunen. 

a) Iverksette plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for beboere i 
asylmottak
For å bidra til rask oppstart av kvalifiseringen, og dermed en mer aktiv og effektiv 
integreringsprosess, har regjeringen innført en ordning med plikt til deltakelse i 
norskopplæring og opplæring i samfunnskunnskap (norsk kultur og norske verdier) i 
mottak. Regjeringen vil legge til rette for at denne plikten blir kjent og iverksatt.

b) 
Regjeringen vil, i tråd med regjeringserklæringen, videreføre en differensiert 
mottaksstruktur tilpasset asylsøkernes og samfunnets behov. Regjeringen vil 
vurdere videreføringen, framtidig innhold, utforming og organisatorisk forankring 
av integreringsmottak i lys av både evalueringen som er satt i gang og en 
utredning av økonomiske, administrative og andre vesentlige konsekvenser.

c) Videreutvikle ordningen med kompetansekartlegging og karriereveiledning
Regjeringen vil vurdere om ordningen med kompetansekartlegging 
og karriereveiledning skal gjelde flere enn i dag, for eksempel 
familiegjenforente og overføringsflyktninger.

19. 
Det er en selvfølge at det stilles krav til norskferdigheter og kunnskap om 
det norske samfunnet for de som skal bo i Norge. Regjeringen vil derfor 
arbeide for å fornye og forbedre norskopplæringen, slik at alle får et godt 
grunnlag for læring og for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. 

Kompetanse har stor betydning for utvikling av kvalitet i opplæringen i norsk 
og samfunnskunnskap. Fafo (2017:31) finner at høy formell kompetanse hos 
lærerne er et virkemiddel som ser ut til å gi bedre resultater hos deltakerne. Uten 
et tilstrekkelig tilbud om etter- og videreutdanning for lærerne i målgruppen, er 
det fare for lavere læringsutbytte for deltakerne. Dette kan svekke deltakernes 
mulighet til videre kvalifisering, arbeidsdeltakelse og selvforsørgelse.

Det stilles i dag ingen resultatkrav til kommunene eller den enkelte innvandrer 
om hvilket nivå i norsk som skal nås. Det er viktig at innvandrere oppnår et 
ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge på kompetansen 
sin i utdanning og arbeids- og samfunnsliv for øvrig.. Den avgjørende betydningen 
norskferdigheter har for utdanning, kvalifisering og sysselsetting tilsier at kommunens 
plikt etter loven må endres fra å gi et visst antall timer opplæring, til å gi den 
enkelte opplæring slik at hun eller han oppnår et gitt ferdighetsnivå i norsk. 
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a) Øke satsing på kompetanseheving for lærere
Regjeringen vil etablere etter- og videreutdanningsordninger som bidrar til 
bedre kvalitet i tilbudet, og som treffer kompetansebehovene hos lærere 
og ledere i opplæringen. I budsjettforslaget for 2019 er det foreslått en 
ytterligere satsing på etter- og videreutdanning for lærere i norskopplæringen. 
Regjeringen vil vurdere om det skal innføres kompetansekrav til lærere 
som underviser i norsk for innvandrere, jf. Meld. St. 16 (2015–2016).

b) Bedre kunnskapen om hva som virker best for nyankomne
Brochmann 2-utvalget påpeker at det foreligger lite forskningsbasert 
kunnskap om opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, både opplæringens 
innhold, kvalitet og effekt. I flere utredninger er det pekt på behovet for 
bedre tilpasset norskopplæring, språkopplæring knyttet til arbeid, bedre 
sammenheng med annen opplæring og økt lærerkompetanse. Lite kunnskap 
innebærer en risiko for at politikkutviklingen skjer på mangelfullt grunnlag. 
Regjeringen vil derfor styrke kunnskapsgrunnlaget på området.

c) Innføre krav om norsk på et tilfredsstillende nivå
Regjeringen vil utrede hvordan dagens krav i introduksjonsloven om antall 
undervisningstimer i norsk, kan erstattes med et krav om at alle skal få 
et tilbud som sikrer at de lærer seg norsk på et tilfredsstillende nivå. 

d) Innføre vilkår om deltakelse på norskkurs for mottak av sosialstønad
Regjeringen vil utrede hvordan det skal innføres en plikt for kommunene til å 
stille krav om å delta i norskopplæring for mottakere av økonomisk sosialhjelp, 
som på grunn av manglende norskferdigheter ikke er selvhjulpne.

20. 
Regjeringen er i gang med en reform av introduksjonsprogrammet med tydelige 
forventninger til gode resultater, og har satt i gang en helhetlig gjennomgang av 
introduksjonsloven. Formålet er å sikre høyere måloppnåelse ved overgang til ordinært 
arbeid og utdanning. Introduksjonsprogrammet må i større grad gi mulighet for 
formell utdanning og kompetanse, og mer arbeidsrettede tiltak. Det vil bidra til å tette 
det kompetansegapet som fører til at mange flyktninger står utenfor arbeidslivet.

Introduksjonsprogrammet skal være mer målrettet enn i dag, og det utvikles 
standardiserte elementer som kan settes sammen til et helhetlig program tilpasset 
den enkeltes behov. Et obligatorisk foreldreveiledningskurs skal utvikles. Personer 
som trenger det, skal få tilbud om fagopplæring og annen formell kompetanse 
innenfor rammen av introduksjonsprogrammet, enten i ordinære løp eller 
gjennom ordningen med modulisert fag- og yrkesopplæring. Norskopplæringen 
skal integreres med fagopplæringen slik at deltakere i introduksjonsprogrammet 
settes i stand til å oppnå et fagbrev. Dette vil bidra til at deltakerne får den 
kompetansen de selv og samfunnet trenger, slik at de kan bidra til å dekke behovet 
for arbeidskraft og løse viktige samfunnsoppgaver. Se også omtale under tiltak 21.
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a) Innføre standardiserte elementer
Standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet er under utvikling. I 
budsjettet for 2019 er det foreslått en økt satsing på utvikling av slike standardiserte 
elementer, for å styrke arbeidet med å etablere et introduksjonsprogram som 
er mer målrettet og har bedre kvalitet enn dagens tilbud. Målet er både å sikre 
bedre kvalitet i tilbudet, og å legge til rette for bedre individuell tilpasning.

b) Innføre kontrakt for gjensidig forpliktelse
Regjeringen vil erstatte den individuelle planen i introduksjonsprogrammet 
med en kontrakt som skal skape en gjensidig forpliktelse mellom kommunen 
og deltakeren. Kommunen skal forplikte seg til å tilby tiltak som fremmer 
integrering og deltakeren skal forplikte seg til å delta på slike tiltak. En slik 
kontrakt innebærer ikke nye rettigheter for den enkelte eller nye plikter 
for kommunen. En kontrakt vil imidlertid signalisere at også deltakerne må 
forplikte seg til å delta på ulike tiltak, for å sikre vellykket integrering. 

c) Vurdere ordninger med private eller ideelle organisasjoner som tilbydere
Regjeringen vil som en del av arbeidet med å reformere introduksjonsprogrammet 
vurdere ordninger der private eller ideelle organisasjoner kan tilby hele 
eller deler av introduksjonsprogrammet. I budsjettet for 2019 er det 
foreslått midler til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i 
samarbeid med sosiale entreprenører. Se også omtale i kapittel 2 Arbeid.

HOVEDGREP 4:

Formell kompetanse er i økende grad 
en forutsetning for å komme inn i, og bli 
værende i arbeid. Det er viktig at opplærings- 
og kvalifiseringstiltakene som tilbys i større 
grad fyller gapet mellom den enkeltes 
kompetanse og behovene i arbeidsmarkedet. 
En rekke utredninger peker på at tiltak som 
gir formell utdanning og kvalifisering har god 
effekt, men benyttes i for liten grad. 

Brochmann 2-utvalget viser at investeringer 
i utdanning på videregående nivå for 
flyktninger på gitte vilkår, er en god 
samfunnsmessig investering. Både 
norskopplæring og mer kvalifisering og 
utdanning for voksne innvandrere er 
derfor et av hovedmålene i strategien. 
Brochmann 2-utvalget påpeker at deltakerne 
i introduksjonsprogrammet som har 
lavest overgang til arbeid har behov for 

opplæring som gir formell kompetanse. 
Det har vært prøvd og prøves ut en rekke 
tilrettelagte tilbud om fagopplæring til 
voksne innvandrere, bla. i Oslo, Østfold, 
Hordaland og Sogn og Fjordane. Grundige 
inntaksprosedyrer, gode metoder for språk- 
og læringsstøtte underveis, forpliktende 
forhåndsavtaler med arbeidslivet, veksling 
mellom skole og læretid, og støtte til 
livsopphold, ser ut til være faktorer som er 
viktige i en god modell. I Fafos evaluering av 
introduksjonsprogrammet (2017:31) påpekes 
det at selv om slike ordninger har god effekt, 
benyttes de i liten grad i kommunene. 
Fafo peker videre på at koblingen mellom 
norskopplæringen og grunnskole/
videregående opplæring ikke er god nok.

Sysselsettingsgraden er høyere jo høyere 
utdanning innvandrerne har. Brochmann 
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2-utvalget finner at det å ha norsk utdanning 
har en merverdi, og gir større sannsynlighet 
for å være sysselsatt enn om utdanningen 
er fra utlandet. Dette synes å gjelde særlig 
for flyktninger. For å bygge ned barrierer 
for ansettelser kan derfor påbygging av 
utenlandsk utdanning ha effekt. God 
utnyttelse av innvandrernes kompetanse 
forutsetter effektive godkjenningsordninger.

Brochmann 2-utvalget ser satsing på mer 
effektiv utdanning og kvalifisering som 
en nøkkelfaktor for å øke sysselsettingen 
av flyktninger i norsk arbeidsliv, og i en 
del tilfeller vil dette kreve mer langsiktige 
utdanningsløp. Investering i kompetanse kan 
også være en nøkkel til å bedre situasjonen 
for denne gruppen når det gjelder andre 
levekårsmål.

REGJERINGEN VIL:

21. 

Regjeringens mål er at deltakere i introduksjonsprogrammet, men også andre 
innvandrere som har behov for det, skal få formell kompetanse i kvalifiseringsløpene. 
Dette vil bidra til at den enkelte kan få en mer stabil tilknytning til arbeidslivet. 
Regjeringen foreslår i Meld. St. 6 (2018-2019) Oppgaver til nye regioner at de nye 
fylkene skal utarbeide planer som omfatter tiltak for å kvalifisere flyktninger 
og innvandrere til å møte regionale arbeidsmarkedsbehov. Vi vil vurdere 
hvordan fylkeskommunene kan tilrettelegge tilbud om fag- og yrkesopplæring 
til innvandrere. Se også omtale av regionreformen i kapittel 6 Veien videre.

a) Fagopplæring som en del av introduksjonsprogrammet
En del kommuner har i dag erfaringer med ulike modeller for fagopplæring 
som en del av introduksjonsprogrammet. Flere gjennomfører kombinasjoner 
av introduksjonsprogram og fagopplæring i fireårige løp. Dette er for 
eksempel kombinasjoner av norskopplæring, grunnskoleopplæring 
og fagopplæring, gjerne med stort innslag av opplæring i arbeidslivet. 
Regjeringen vil vurdere ulike modeller basert på lokale ordninger, og 
legge til rette for at flere kan få slike tilbud og oppnå et fagbrev. 

b) Modulbaserte opplæringstilbud
Regjeringen har satt i gang forsøk med modulbasert opplæring for voksne 
på grunnskolens nivå i 50 kommuner (Forberedende voksenopplæring, FVO), 
og i åtte lærefag i fem fylkeskommuner. Regjeringen utvider nå forsøkene 
i fag- og yrkesopplæringen til også å omfatte de store lærefagene, helse- 
og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk. Regjeringen vil også sette i 
gang kombinasjonsforsøk slik at moduler fra FVO kan tas i kombinasjon 
med moduler fra et yrkesfag og vice versa. Tilbudet vil også kunne omfatte 
innvandrere som ikke er deltakere i introduksjonsprogram. Satsingen skal 
bidra til bedre samordning mellom tilbudene i grunnopplæringen, ordningene 
i introduksjonsloven og arbeidsmarkedstiltakene. I budsjettet for 2019 foreslår 
regjeringen å styrke satsingen på forsøkene med modulstrukturert opplæring, 
både på grunnskolenivå og i utvalgte lærefag i videregående opplæring. 
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c) Øke bruken av ordinære utdanningsløp på videregående nivå 
innenfor rammen av introduksjonsprogrammet
Regjeringen sier i Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse at bruken 
av videregående opplæring innenfor rammene av introduksjonsprogrammet 
skal økes. Regjeringen vil legge til rette for at flere deltakere i 
introduksjonsprogrammet oppnår fagbrev gjennom ordinære utdanningsløp, 
hvor norskopplæring ved behov kan være integrert i fagopplæringen. 

22. 

Mange yrker i Norge kan bare utøves av personer som har fått yrkesgodkjenning fra 
en offentlig instans. Personer med kvalifikasjoner fra utlandet må få godkjenning 
før de kan utøve yrket her i landet, selv om de har godkjenning i landet de kommer 
fra. For EU/EØS-borgere med kvalifikasjoner fra EU/EØS-området reguleres 
yrkesgodkjenning av lovgivning basert på EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv. For 
personer fra land utenfor EU/EØS-området (tredjelandsborgere) finnes det ikke 
noen felles normer for saksbehandling som gjelder på samme måte for alle 
yrker, utover forvaltningsloven. Regjeringens mål er å lage en bedre ordning for 
denne gruppa, og vil vurdere tiltak for mer effektive godkjenningsprosesser. 

23. 
Regjeringen har satt i gang kompletterende utdanninger innenfor flere fag 
og yrker ved OsloMet og NTNU. Regjeringen vil videreføringen satsingen på 
kompletterende utdanning for flyktninger som har lærer-, sykepleier- eller 
teknologiutdanning, og samtidig vurdere innretningen på tilbudene. Regjeringen vil 
også sørge for å gjøre muligheten til å ta kompletterende utdanning mer kjent. 

BUDSJETTFORSLAGET 2019

16 mill. kroner til å styrke kompetansen for lærere i norskopplæringen for å bedre 
kvaliteten i opplæringen gjennom ytterligere satsing på etter- og videreutdanning 
(Kunnskapsdepartementet).

9 mill. kroner til utvikling av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for 
å styrke arbeidet med å etablere et introduksjonsprogram som er mer målrettet og har 
bedre kvalitet enn dagens tilbud (Kunnskapsdepartementet).

til å utvide forsøket med modulstrukturert opplæring, 
både på grunnskolenivå og i utvalgte lærefag i videregående opplæring. 
(Kunnskapsdepartementet).
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Sysselsettingsgraden øker med botid, men 
avtar etter noen år for enkelte grupper.

Innvandrere har en annen fordeling i 
arbeidslivet enn befolkningen forøvrig. De 
er sterkt overrepresentert i lavlønnsyrker og 
noen bransjer og underrepresentert i andre.

Innvandrere har også lavere grad av 
fagorganisering, de oppfatter arbeidsmiljøet 
dårligere, er mer utsatt for fysisk og ergonomiske 
risikofaktorer, og har lavere påvirkningsgrad i 
egen arbeidshverdag enn befolkningen for øvrig.

En viktig årsak til lavere sysselsetting i 
en del innvandrergrupper er manglende 
norskkunnskaper, svake grunnleggende 
ferdigheter og/eller manglende utdanning. 
I Norge har vi et arbeidsmarked med høye 
kompetansekrav. Mange flyktninger som 
kommer til Norge har få formelle kvalifikasjoner 
og begrenset relevant kompetanse. Tiltakene 
som i dag tilbys vil ofte ikke være nok til å tette 
gapet mellom en del innvandreres kvalifikasjoner 
og arbeidsmarkedets behov. Med et arbeidsliv 
som blir mer spesialisert, vil formell kompetanse 
styrke jobbmuligheten for den enkelte.

Andre opplever at det er vanskelig å få 
godkjent medbrakt utdanning. Innvandreres 
medbrakte utdanning og kompetanse ser ut 
til å bli lite verdsatt i det norske arbeidslivet. 
En del har helseproblemer som begrenser 
mulighetene til arbeid. Noen velger også 
å stå utenfor arbeidslivet på grunn av 
omsorgsoppgaver i hjemmet.

Norskfødte med innvandrerforeldre 
har betydelig høyere sysselsetting enn 
førstegenerasjonsinnvandrere, og det er 
mindre forskjeller i sysselsetting mellom 
kjønnene. For innvandrergruppene med lav 
sysselsetting bedrer situasjonen seg kraftig i 
neste generasjon. Størst er forskjellen for dem 
med bakgrunn fra Afrika, der sysselsettingen 
er 38 prosent for innvandrere, mot 66 prosent 
blant norskfødte (alle i alderen 25–29 år) (SSB). 
Et eksempel på at norskfødte kvinner med 

innvandrerforeldre har langt mer utdanning 
og bedre arbeidsmarkedstilknytning enn 
foreldregenerasjonen er kvinner med pakistansk 
bakgrunn: Mens kun 26 prosent av mødrene 
var i arbeid i 1993, hadde 79 prosent av døtrene 
tilknytning til arbeidslivet i 2016.

Bedre utdanning og kvalifisering er 
nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å 
utjevne forskjeller i arbeidsdeltakelse. For 
den enkelte, og for samfunnet, er det viktig 
med arbeidsmuligheter som samsvarer 
med kvalifikasjonene. Både innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre opplever 
diskriminering i arbeidslivet. Kandidat-
undersøkelsen fra NIFU (NIFU-rapport 2018:22) 
viser at personer med innvandrerbakgrunn har 
større sannsynlighet for å være uten relevant 
arbeid etter fullført grad. Når det kontrolleres 
for fag, karakterer, alder og kjønn har det 
å ha innvandrerbakgrunn stor betydning. 
Innvandrere fra Asia og Afrika med høyere 
utdanning fra norske læresteder, har større 
risiko enn andre for å være arbeidsledige. De 
har også signifikant lavere lønn enn kandidater 
uten innvandrerbakgrunn.

Det har vært en jevn økning i antall 
virksomheter som ansetter innvandrere. I 
2017 hadde 25 prosent av virksomhetene ikke 
innvandrere ansatt (SSB). Integrerings- og 
mangfoldsdirektoratets (IMDi) toppleder-
undersøkelse fra 2014 viser at en av fem 
virksomheter har en målsetting om å 
øke andelen innvandrere blant ansatte 
(Toppleder-undersøkelsen 2014. TNS Gallup). 
Dette er en bedriftsundersøkelse, blant et 
representativt utvalg av virksomheter i Norge. 
Tre av fem ledere mener at fordommer 
blant arbeidsgivere er en viktig årsak til at 
innvandrere ikke får jobb som samsvarer med 
kvalifikasjonene deres, og like mange mener 
at ansatte med innvandrerbakgrunn har en 
kultur- og språkkompetanse som kommer 
virksomheten til gode.

I tillegg til å forbedre kvalifiseringstiltak for 
nyankomne innvandrere (jf. kapittel 1 Utdanning 
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og kvalifisering, underkapittel 1.2. Kvalifisering 
og utdanning for voksne innvandere), er det 
behov for å stimulere arbeidsgivere, bygge ned 
barrierer, og å gjennomgå, videreutvikle og 
forbedre andre kvalifiseringstiltak.

Arbeidsmarkedstiltakene må i større 
grad tilrettelegges slik at de kan tette 
kompetanse gapet mellom innvandrere 
og befolkningen ellers og få flere i arbeid.
Regjeringen vil legge vekt på å samarbeide 
med partene i arbeidslivet om å fremme 
mangfold som ressurs for innovasjon, 
vekst og verdiskapning. Det skal både 
utarbeides en egen handlingsplan mot etnisk 
diskriminering, og det skal gjennomføres 

et integreringsløft. Regjeringen har også 
iverksatt en inkluderingsdugnad for å bidra til 
at flere av dem som står utenfor arbeidslivet 
skal komme over i ordinært arbeid.

Høye krav til kompetanse og høye lønns-
kostnader kan føre til at arbeidsgivere stiller 
krav til produktivitet som ligger høyere enn 
det mange kan innfri. Med ulike virkemidler, 
som f.eks. lønnstilskudd eller økonomisk 
støtte til kompetansehevende tiltak, kan 
arbeids givere stimuleres til å ansette 
personer som står utenfor arbeidslivet. Det er 
viktig med tiltak som reduserer arbeidsgivers 
risiko og merutgifter ved å ta inn innvandrere 
på språk og arbeidspraksis.

HOVEDGREP 5:

Et arbeidsliv med et mangfold av mennesker 
med ulik bakgrunn, språkkunnskap og kulturell 
forståelse kan bidra til innovasjon, vekst 
og verdiskaping. I en globalisert verden er 
nettopp kunnskap om ulike språk og kulturer 
en ressurs for samhandling og utveksling av 
ideer, varer og tjenester. Innvandrere i Norge 
representerer en viktig ressurs for det norske 
arbeidslivet, og vi går glipp av ressurser og 
arbeidskraft dersom innvandrere ikke kommer 
i jobb og får brukt sin kompetanse.

Gevinstene ved økt mangfold er avhengig 
av at arbeidslivet ser potensialet og legger 
til rette for at også innvandrere får brukt sin 
kompetanse og arbeidskraft. Her har Norge 
fremdeles et forbedringspotensial. God 
mangfoldsledelse handler om å ha kunnskap, 
ferdigheter, verktøy og systemer for å utløse 
potensialet i mangfoldet slik at det bidrar til 
økt effektivitet, bedre kundetjenester og økt 
konkurransekraft.

Arbeidsgivere har en nøkkelrolle for å få til et 
arbeidsliv der alle kan delta. Deler av norsk 
næringsliv arbeider godt med mangfold, ved 
at de verdsetter og nyttiggjør seg innvandreres 
kompetanse, og skaper gode flerkulturelle 

arbeidsplasser med rom for innovasjon og 
mangfold. Men deler av arbeidslivet henger 
etter, både innen ulike bransjer og ulike 
sektorer. Arbeidsgivere må stimuleres til å 
rekruttere flere innvandrere for å ta i bruk den 
ressursen som en mangfoldig arbeidsstyrke 
representerer, og staten bør gå foran med et 
godt eksempel. Arbeidet må ta utgangspunkt 
i mangfoldet som ressurs for verdiskapning, 
innovasjon og vekst. Det er derfor behov for økt 
bevissthet og kunnskap om mangfoldsarbeid og 
mangfoldsledelse i mange virksomheter.

For å lykkes med å få flere innvandrere 
inn i arbeidslivet er det også nødvendig å 
aktivisere arbeidsgivere og å bygge broer inn 
i arbeidslivet. Studier viser at arbeidsgivere 
opplever barrierer og risiko ved å ansette 
innvandrere. Det er dokumentert at det 
forekommer diskriminering av innvandrere 
og norskfødte med innvandrerbakgrunn i 
arbeidslivet. Det er likevel behov for mer 
kunnskap om barrierene som vanskeliggjør 
innvandreres arbeidsdeltakelse. Ulike barrierer 
for innvandreres arbeidsdeltakelse, slik som 
diskriminerende mekanismer ved ansettelse, 
må reduseres.
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REGJERINGEN VIL:

24. 
Mangfoldsperspektivet og mangfoldsarbeidet i virksomheter foreslås styrket gjennom en 
rekke tiltak:

a) Ta i bruk ny standard for mangfoldsledelse
I 2018 ble den nyutviklede standarden for mangfoldsledelse lansert. Standarden 
er et viktig nybrottsarbeid i internasjonal sammenheng. Regjeringen vil bidra til 
standarden gjøres kjent og tas i bruk.

b) Videreutvikle verktøy og veiledning om mangfoldsrekruttering
Regjeringen vil videreutvikle verktøy og veiledning om mangfoldsrekruttering, og 
annet mangfoldsarbeid i virksomheter.

c) Iverksette kunnskaps- og informasjonstiltak for økt bevissthet hos arbeidsgivere
Regjeringen vil iverksette ulike kunnskaps- og informasjonstiltak for økt bevissthet 
hos arbeidsgivere.

d) Gjennomføre forsøk med anonyme søknader i staten
Regjeringen vil gjennomføre forsøk med anonyme søknader i staten.

e) Gjeninnføre en mangfoldspris
Regjeringen vil gjeninnføre en mangfoldspris. Formålet med den nye prisen er å 
fremme etnisk mangfold og øke rekruttering av innvandrere i arbeidslivet. Dette skal 
skje gjennom å løfte fram de gode eksemplene på etnisk mangfold i arbeidslivet som 
kan inspirere andre. Vinnere av og de nominerte til prisen skal få mulighet til å styrke 
sitt omdømme som virksomhet. Det er foreslått midler til utvikling og gjennomføring 
i 2019-budsjettet.

25. 
Regjeringen vil ta initiativ til et samarbeid med partene i arbeidslivet om 
mangfoldsarbeid, tilgang til praksisplasser og rekruttering av innvandrere. Vi vil også 
vurdere hvordan offentlige virksomheter kan gå foran med et godt eksempel.

26. 
Regjeringen vil vurdere hvordan arbeids- og næringsliv i større grad kan mobiliseres 
gjennom å spre gode erfaringer og god praksis. Vi vil også stimulere til lokalt samarbeid 
mellom kommuner, frivilligheten og lokalt næringsliv.

27. 

Det foreligger en del undersøkelser og studier der barrierer er identifisert, gjennomført 
av blant annet FAFO, Institutt for samfunnsforskning og NHO. Vi vil oppsummere 
foreliggende kunnskap og supplere den der det er behov, for å framskaffe 
kunnskapsgrunnlag for utredning av ytterligere tiltak, herunder insentiver.
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HOVEDGREP 6:

Forskning viser at innvandrere med lave 
kvalifikasjoner og svake norskferdigheter i 
mindre grad enn andre har nytte av NAV-
tiltak. Noen går fra et tiltak til et annet 
uten å komme over i ordinært arbeid. For 
å lykkes med høyest mulig sysselsetting 
blant innvandrere må de ulike ordningene 
ses i sammenheng. Innvandrere må 
sikres riktig tiltak til riktig tid. Tiltakene 
må i større grad tette kompetansegapet 
og bidra til å kvalifisere og formidle flere 
til arbeid. I forbindelse med regjeringens 
inkluderingsdugnad gjøres det endringer 
både i NAVs opplæringstiltak og 
lønnstilskuddsordningen. 

Fylkeskommunen skal spille en større rolle 
i kompetansepoltikken. De skal utarbeide 
strategiske kompetanseplaner, hvor det 
også framgår hvordan innvandrere kan 
kvalifiseres for å møte arbeidskraftbehovene 

i regionen. Slike planer er også relevante 
for bosetting av flyktninger, slik at flere kan 
bosettes i områder der de kan komme i 
arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning 
og kompetanseheving. Se omtale av 
gjennomgang av bosettingsordningen i 
kapittel 3 Hverdagsintegrering og omtale av 
regionreformen i kapittel 6.

For innvandrere som mangler nettverk 
og erfaring i det norske arbeidslivet er 
fadder-, mentor- og traineeordninger 
og jobbmatchingstiltak viktige. Ideelle 
organisasjoner og sosiale entreprenører kan 
spille en viktig rolle i å løse sosiale utfordringer 
i samfunnet og få flere inn i arbeidslivet.

Forskning viser at en del innvandrere har 
tidlig avgang fra arbeidslivet. Dette har 
sammenheng med en overrepresentasjon i 
fysisk belastende og manuelle yrker.

REGJERINGEN VIL:

28. 
I forbindelse med inkluderingsdugnaden og integreringsløftet vil kvalifiseringsordninger 
og enkelte arbeidsmarkedstiltak gjennomgås. Ordningene må sees i 
sammenheng. Tiltakene skal i større grad gi muligheter for å oppnå formelle 
kvalifikasjoner, og styrke den enkeltes mulighet til å få og beholde arbeid. 

a) Endre arbeidsmarkedstiltak
Lønnstilskuddsordningen forenkles for å legge til rette for økt bruk blant 
arbeidsgivere. Lønnstilskudd er et godt virkemiddel for å få flere arbeidssøkere med 
usikker produktivitet i jobb. Det opprettes et nytt opplæringstiltak i NAV, som skal 
styrke mulighetene til formell, grunnleggende kompetanse og fag- og yrkesopplæring 
på videregående nivå. 

b) Styrke Jobbsjansen for økt sysselsetting av hjemmeværende kvinner
Gjennom Jobbsjansen del A bevilges det midler til kvalifiseringsprosjekter i 
kommunene med hjemmeværende kvinner som står langt fra arbeidslivet 
som målgruppe. I budsjettforslaget for 2019 foreslås ordningen styrket.
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c) 
Det legges til rette for at forsøk med modulbasert fagopplæring skal kunne 
benyttes av deltakere i voksenopplæringen, i introduksjonsordningen 
og i NAVs opplæringstiltak. Standardiserte elementer som utvikles i 
introduksjonsordningen vil etterhvert kunne benyttes i andre tiltak (se også 
kapittel 1, delkapittel 1.2 om kvalifisering og utdanning for voksne innvandrere).

29. 

For å bidra til innvandreres karriereutvikling, et godt fotfeste i arbeidslivet, og 
hindre tidlig avgang fra arbeidslivet, er det viktig å satse på kompetanseutvikling. 
Kompetansepolitikk og livslang læring er sentralt i kompetansereformen. Generelle 
kompetansetiltak vil og skal komme innvandrere til gode. Tiltak omfatter blant annet 
tilskuddsordningen Kompetansepluss, som gir arbeidstakere mulighet for opplæring 
i grunnleggende ferdigheter. Kompetansepluss-ordningen er foreslått styrket i 
2019-budsjettet.

30. 
Erfaringer og resultater tyder på at mentor- og traineeordninger fungerer best for 
personer med fagutdanning eller utdanning på høyskole- eller universitetsnivå. 
Mentorordninger kan benyttes på ulikt vis som understøttende tiltak for personer 
som er i ulike faser av kvalifiseringsløp, i rekrutteringsfaser, som karriereutvikling 
eller for ansatte som er overkvalifisert for jobben sin. Mentorene bidrar til 
nettverksbygging og økt kunnskap og innsikt i yrker, bransjer og karriereveier. 
I budsjettforslaget for 2019 foreslår regjeringen å styrke dette arbeidet.

31. 
Regjeringen vil se nærmere på hvordan det kan tilrettelegges for 
jobbmatchingstiltak, og møteplasser for erfaringsutveksling, for virksomheter 
som sysselsetter innvandrere og tar innvandrere inn på praksis.

32. 
Regjeringen vil bedre betingelsene for ideelle organisasjoner og sosiale entreprenører 
slik at de kan bidra til å løse sosiale utfordringer i samfunnet, særlig ved å få 
flere inn i arbeidslivet. Vi vil prøve ut nye løsninger og samarbeidsformer, for 
eksempel samarbeid med sosiale entreprenører, som særlig har suksess med 
å gi en jobb til kvinner som står langt fra arbeidsmarkedet. Det er forslått en ny 
tilskuddsordning til utvikling av kommunale integreringstiltak, hvor utprøving 
av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid med sosiale 
entreprenører er ett av fem områder. Her vil kvinner med innvandrerbakgrunn 
være prioritert. Det er foreslått midler til dette i budsjettet for 2019.

33. 
Kunnskapen er fragmentert, og det er derfor behov for en kunnskapsoppsummering 
om tilknytningen til arbeidsmarkedet blant kvinner med innvandrerbakgrunn, 
for å kunne utvikle mer effektive tiltak. Arbeidet bør oppsummere årsaker, 
utfordringer og kunnskapshull, samt foreslå tiltak for å øke sysselsettingen blant 
kvinner med innvandrerbakgrunn og videre kunnskapsforbedring på området.
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- SISTERS IN BUSINESS 

Sisters in Business (SiB) Syservice har som mål å skape arbeidsplasser for kvinner med 
innvandrerbakgrunn, der de får opplæring og oppfølging ut fra individuelle behov. SiB 
Syservice er et resultat av et innovativt partnerskap der mange aktører er involvert. 
Asker kommune er samarbeidspartner i SiB Syservice. SiB er arbeidsgiver og har 
arbeidsgiveransvar. IKEA bidrar med lokaler, kundegrunnlag, lansering og markedsføring 
samt produktdesign og inkludering i egen bedrift. NAV Asker bidrar med utvelgelse av 
kandidater, koordinering av opplæring og informasjon/motivasjon. Asker kommune 
bidrar med tilskuddssøknader og finansiering i oppstartsfasen. Kommunen bidrar også 
med kompetanse på prosessledelse, samskaping og rammene det opereres innenfor. En 
privat aktør bidrar med opplæring i søm. Asker produkt AS bidrar med kompetanse om 
tilrettelegging og arbeidsinkludering. Innovasjon og nytenkning blir trukket fram i arbeidet 
med å etablere bærekraftige jobber til personer som ikke har formell kompetanse fra før. 
Systuen er et eksempel på slik innovasjon.

KOMPETANSETILTAK FOR INNVANDRERE I ARBEIDSLIVET - KVALIFISERING AV 
FREMMEDSPRÅKLIGE ANSATTE I OMSORGSTJENESTEN 

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse har siden 2010 hatt i oppdrag å utvikle 
og tilby en kurspakke for ufaglærte i helse- og omsorgsyrker. Formålet er opplæring av 
personell i omsorgstjenestene uten helse- og sosialfaglig utdanning fram til fagbrev og 
autorisasjon som helsefagarbeider, alternativt kompetansebevis for deler av opplæringen 
de har gjennomført. Tiltaket ble i 2018 slått sammen med tiltaket kvalifisering av 
fremmedspråklige til helsefagarbeidere, da de to ordningene i all hovedsak har hatt 
samme formål og målgruppe. Den sammenslåtte ordningen skal gi en mer effektiv 
måloppnåelse i kvalifiseringen av ufaglærte med fremmedspråklig bakgrunn.

BUDSJETTFORSLAGET 2019

til å styrke Jobbsjansen del A, tilskudd til prosjekt for hjemmeværende 
kvinner, for å styrke tilbudet til innvandrerkvinner utenfor arbeidslivet (Kunnskaps-
departementet).

 til utprøving av ulike modeller for arbeidsrettet kvalifisering i samarbeid 
med sosiale entreprenører, gjennom å styrke ordningen med tilskudd til utvikling av 
kommunale integreringstiltak (tidligere ordningen med kommunale utviklingsmidler) 
(Kunnskapsdepartementet).

til å opprette en ny mangfoldspris. Prisen skal bidra til å fremme 
bevissthet om gevinstene ved økt mangfold i arbeidslivet (Kunnskapsdepartementet).

5 mill. kroner til å styrke tilskudd til mentor- og traineeordninger for at flere skal 
få innpass i arbeidslivet eller få en jobb som er bedre tilpasset egen kompetanse 
(Kunnskaps-departementet).
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 til markedsfunksjonen i NAV for å videreføre satsing fra 2. halvår 2018. 
Markedskontaktene skal intensivere rekrutteringsbistanden til arbeidsgivere og bidra til å 
få flere i jobb (Arbeids- og sosialdepartementet).

 til samarbeidsprosjektet Ringer i vannet 2. NAV skal bistå arbeidsgivere 
med utgangspunkt i bedriftenes behov for arbeidskraft. Tidligere har satsingen 
tilhørt NHO, men vil nå omfatte en større gruppe arbeidsgivere (Arbeids- og 
sosialdepartementet).

10 mill. kroner til styrking av Kompetansepluss-programmet, for at flere skal kunne få 
opplæring i grunnleggende ferdigheter. Det blir også foreslått flere tiltak som støtter opp 
om kompetansereformen (Kunnskapsdepartementet).
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institusjoner. Levekårsundersøkelsen i 
2016 viser at innvandrere har høy tillit til 
institusjoner og sterk tilhørighet til Norge. 
Følelse av tilhørighet øker med botid, og i 
snitt opplever innvandrere større tilhørighet 
til Norge enn til det landet de har utvandret 
fra. Norskfødte med innvandrerforeldre føler 
betydelig større tilhørighet til Norge enn til 
foreldrenes tidligere hjemland. Tilliten til det 
politiske systemet, rettsvesenet, helsevesenet 
og politiet, er like høy eller høyere som i 
befolkningen generelt. Det er imidlertid kjent at 
tilliten til barnevernet er svært lav blant mange. 
Tilliten til medmennesker er også lavere blant 
innvandrere enn i befolkningen som helhet.

Innvandrere møter det norske samfunnet 
på mange arenaer, også gjennom ulike 
offentlige tjenester. Barn deltar i barnehage 
og skole, og foreldre forventes å engasjere 
seg i samarbeidet med barnehage, skole og 
skolefritidsordning (SFO). Barnehagen og 
skolen er unike fordi barn går der uavhengig 
av bakgrunn. Barnehagen og skolen er 
også arenaer der vi som samfunn kan møte 
foreldre og bygge tillit og samhold. Gjennom 
ulike faser i livet er også innvandrere i kontakt 
med andre offentlige tjenester som for 
eksempel helse- og omsorgstjenester.

En annen viktig arena for hverdagsintegrering 
er sivilsamfunnet, herunder frivillige 
organisasjoner. Mange frivillige 
organisasjoner og privatpersoner 
arbeider aktivt for å fremme integrering 
av innvandrere. Språkkafeer, aktiviteter 
på asylmottak, sosiale sammenkomster i 
nærmiljøet, utlån av utstyr til fritidsaktiviteter, 
mentorordninger, flyktningguide-ordninger 
og gratis aktivitetstilbud til barn og unge, 
er eksempler på tiltak som har til hensikt å 
senke terskelen for deltakelse i samfunnslivet.

Hverdagsintegrering i frivillige organisasjoner 
handler også om å gi innvandrere et fellesskap 
der de kan bidra på lik linje med andre. 
Gjennom å delta i demokratiske prosesser i 
organisasjoner, møter vi ulike meninger, og et 

rom der det er lov å ytre seg, være uenig og 
finne gode løsninger sammen. Demokratisk 
forståelse er en grunnleggende verdi som er 
viktig for å bevare tilliten i befolkningen, både 
til hverandre og til myndigheter.

Frivillige organisasjoner bidrar også til å føre 
folk sammen i interessefellesskap. Å kunne 
samles om det vi har til felles, istedenfor 
det som er ulikt, er viktig for å styrke tilliten 
mellom innvandrere og befolkningen for 
øvrig. Deltakelse i et fellesskap kan bidra til 
god integrering, uavhengig om det dreier seg 
om sport, kultur eller andre aktiviteter.

En rapport fra Senter for forskning 
på sivilsamfunn og frivillig sektor, 
Organisasjonsengasjement blant innvandrarar 
(2018:3), viser at mange innvandrere er aktive 
i frivillig aktivitet, men at deltakelsen er lavere 
enn i befolkningen for øvrig. Selv om idretten 
er den formen for frivillig aktivitet som flest 
innvandrere deltar i, er det også her størst 
forskjell i deltakelse mellom innvandrere 
og befolkningen for øvrig. Når det gjelder 
deltakelse i religiøse- og livssynsforeninger 
eller humanitære organisasjoner er dette mer 
populært blant innvandrere enn befolkningen 
for øvrig. Unge med innvandrerbakgrunn 
med høy utdanning og lang botid i Norge, 
er derimot over gjennomsnittet aktive i 
frivilligheten. Forskjellen i deltakelse kan i stor 
grad forklares med sosioøkonomiske faktorer. 

Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt 
overrepresentert i husholdninger med 
vedvarende lavinntekt. I 2016 hørte nærmere 
37 prosent av barn med innvandrerbakgrunn 
til hushold med vedvarende lavinntekt, 
mot i overkant av 5 prosent av barn uten 
innvandrerbakgrunn. En av fire kvinner 
og en av fem menn har sammensatte 
levekårsproblemer. I noen områder i de store 
byene er det mange innbyggere med store og 
sammensatte levekårsproblemer. Sammenfall 
av lav arbeids- og samfunnsdeltakelse, 
diskriminering og dårlige levekår, er til hinder 
for deltakelse. Det kan forsterke segregering 
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og utenforskap. Dette gir en rekke utfordringer 
også for det offentlige tjenesteapparatet. 
Sammensatte levekårsutfordringer krever mer 
samordning, kunnskap og bedre oppfølging. 
Regjeringen vil forebygge segregering og 
motvirke utenforskap.

Innvandrere er i større grad utsatt for 
hatkriminalitet og diskriminering. Ifølge 
Likestillings- og diskrimineringsombudet 
(www.ldo.no) er et flertall av hatytringene 
i sosiale medier rettet mot muslimer og 
innvandrere. Det er godt dokumentert at 
innvandrere opplever diskriminering på 
arbeidsmarkedet og boligmarkedet, jf. 
Brochmann 2-utvalget. For å lykkes med å 
bevare et samfunn med tillit og samhold, 
må fordommer bygges ned og arbeidet mot 
diskriminering styrkes.

Innvandrere er også overrepresentert 
i kriminalstatistikken. Innvandrere og 
norskfødte med innvandrerforeldre er oftere 
utsatt for vold og trusler enn befolkningen 
som helhet. Det er også en høyere andel 
gjerningspersoner blant personer med 
innvandrerbakgrunn sammenlignet med 
den øvrige befolkningen, jf. Kriminalitet 
blant innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre, SSB (2017/36).

Mange familier med innvandrerbakgrunn 
har liten kunnskap om barnevernets rolle og 
oppgaver, og tilliten til barnevernet er lav. I 
forhold til folketallet, har barn som selv har 
innvandret flest barnevernstiltak, deretter 
følger norskfødte med innvandrerforeldre. 
Barnevernet skiller mellom frivillige 
hjelpetiltak og tvangstiltak, herunder 
omsorgsovertakelser og akuttvedtak. 
Både innvandrere og norskfødte med 
innvandrerforeldre mottar hjelpetiltak oftere 
enn befolkningen for øvrig. Dette gjelder 
tiltak som kan ses som kompensasjon for 
fattigdom, men også endringstiltak som råd 
og veiledning. Barn med fluktbakgrunn har i 
større grad kontakt med barnevernet, både 
når det gjelder hjelpetiltak og omsorgstiltak. 
Andelen omsorgsovertakelser av barn født i 
Norge med foreldre som har fluktbakgrunn, er 
på nivå med befolkningen for øvrig.

I Norge eier de fleste sin egen bolig. Det 
gjelder også innvandrere, selv om andelen 
er lavere. Forskjellen i eierandel blir mindre 
etter lang botid i Norge, men blant noen 
innvandrergrupper forblir eierandelen lav. 
Regjeringen vil derfor prioritere tiltak som kan 
bidra til at flere går fra leie til eie. Regjeringen 
mener en høy grad av eiere bidrar til gode 
bomiljø. Å eie egen bolig skaper trygghet og 
tilhørighet, og bidrar til at folk tar vare på 
bomiljøet.

HOVEDGREP 9:

Tillit og samhold er bærebjelker for den 
sosiale og økonomiske bærekraften i 
samfunnet vårt, og avgjørende for et 
velfungerende velferdssamfunn. Det 
forutsetter muligheter for alle, små forskjeller 
og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Tillit 
og samhold krever fellesskap og møteplasser. 
Sivilsamfunnet er viktig for å bygge tillit og 
fellesskap, og dermed for sosial bærekraft. 

Det skal være rom for mangfold, og det å 
tro, mene og leve på ulikt vis. Det norske 
samfunnet må ha rom for at mennesker 
er forskjellige. Regjeringen ønsker å 
fremme respekt for likeverd og toleranse 
for mangfold. Samtidig må vi sørge for en 
trygg ramme og et stødig fundament av 
verdier som gjelder for alle. Samfunnet må 
bygge på noen felles grunnleggende verdier. 
Demokrati, rettsstat og menneskerettigheter 
er grunnleggende verdier i Norge.
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Alle som bor og vokser opp i Norge skal ha et 
nærmiljø som innbyr til deltakelse og som gir 
trygghet i hverdagen. Bosettingspolitikken må 
forhindre segregering, fremme sysselsetting  
og i større grad innrettes slik at nyankomne 
flyktninger kan bo i hele landet. 

For at nyankomne flyktninger skal komme i 
arbeid og bidra til fellesskapet, er det viktig 
at bosettingsarbeidet går raskere og blir mer 
treffsikkert. Det er potensial for å redusere 
ventetiden fra vedtak om opphold til bosetting. 
Det er også potensial for at bosettingsarbeidet 
i større grad kobles til muligheter for 
utdanning, kvalifisering og arbeid. 

Barnehage og skole er viktige fellesarenaer 
og møteplasser for barn og unge. Det er 
viktig å skape et inkluderende læringsmiljø 
slik at alle føler tilhørighet. Det kan forebygge 
utenforskap. Dette innebærer blant annet å 
involvere foreldre og skape et godt samarbeid 
mellom hjem og barnehage, skole og SFO. 
God informasjon om hvordan barnehage, 
skole og SFO er organisert og hva tilbudene 
inneholder, kan minske barrierene for 
deltakelse i aktiviteter for både barn og 
foreldre, og bidra til å bygge tillit til andre 
kommunale institusjoner. 

Sivilsamfunnet og kulturlivet legger til rette 
for fellesskap og mangfoldige møteplasser og 
utgjør derfor viktige arenaer for å få til bedre 
hverdagsintegrering. Frivillige organisasjoner 
samler oss til frivillig aktivitet om noe vi 

har felles. Gjennom historieformidling og 
kulturopplevelser fungerer institusjonene 
som brobyggere, der innvandrere kan delta 
både som publikum og utøvere. I tillegg 
arbeider mange kulturinstitusjoner spesifikt 
med interkulturelt arbeid. Regjeringen 
vil styrke  frivillige organisasjoners 
rammebetingelser generelt, og frivillige 
organisasjoner som gjør en særskilt innsats  
for sosial integrering i det norske samfunnet 
spesielt.  

For økt deltakelse blant barn og unge med 
innvandrerbakgrunn er det også viktig at 
foreldre og annen familie legger til rette 
for det. Foreldrerollen i Norge kan skille 
seg fra foreldrerollen i foreldrenes tidligere 
hjemland. Det kan for eksempel være ulikt 
syn på kjønn, seksualitet, barneoppdragelse 
og ekteskap. Barnerettigheter, likestilling 
og rett til selvbestemmelse er viktige 
verdier i Norge. For å motvirke segregering 
og bedre muligheter for barn med 
innvandrerbakgrunn, er det avgjørende at 
innvandrere så tidlig som mulig blir kjent 
med grunnleggende normer og verdier i 
det norske samfunnet, forventninger til 
foreldrerollen, og hvilke tilbud som finnes for 
barn, unge, foreldre og familier. 

Regjeringen vil derfor legge til rette for felles 
møteplasser, der mennesker kan møtes 
uavhengig av bakgrunn. Innsatsen skal 
motvirke segregering og fremme forståelse for 
grunnleggende verdier i det norske samfunnet. 

REGJERINGEN VIL:

34. 
Regjeringen vil gjennomgå og forbedre dagens bosettingsordning for nyankomne 
flyktninger, herunder  overføringsflyktninger, personer som har fått innvilget 
oppholdstillatelse etter søknad om asyl, og enslige mindreårige. Bosettingspolitikken 
skal bidra til raskere bosetting. Samtidig skal bosettingspolitikken bidra til høyere 
sysselsetting blant nyankomne flyktninger gjennom bedre kobling mellom bosetting, 
medbrakt kompetanse, kvalifisering, utdanning og regionale arbeidskraftsbehov, jf. 
kapittel 1.2 Kvalifisering og utdanning for vokse innvandrere. Bosettingspolitikken må 
forhindre segregering og i større grad innrettes slik at nyankomne flyktninger kommer i 

46



jobb. Regjeringen vil legge mer vekt på kommunenes resultater i introduksjonsordningen 
og mulighet for arbeid når nyankomne flyktninger skal bosettes. For å motvirke 
segregering og fremme integrering i det norske samfunnet, skal nyankomne 
flyktninger som hovedregel ikke bosettes i områder med en høy andel innvandrere.

Regjeringen vil vurdere hvordan ressurser og kompetanse overføres fra staten 
til fylkene, slik at fylkene kan få ansvaret for bosetting internt i regionene og 
annen regional samordning av integreringspolitikken, innenfor rammene 
av nasjonal politikk. Se også omtalen av regionreformen i kapittel 6.

35. 
Regjeringen vil målrette innsatsen i boområder med høy konsentrasjon av 
levekårsutfordringer. Staten bidrar i områdesatsinger i Oslo, Drammen, Bergen, 
Trondheim og Stavanger. Satsingene har ulik innretning, men skal bidra til å bedre 
levekår og integrering gjennom å få flere i arbeid, ruste opp bo- og nærmiljø, 
skape møteplasser og kulturaktiviteter, bedre resultat i grunnskolen, redusere 
frafall i videregående opplæring, redusere kriminalitet og styrke folkehelsen. 
Et sterkere samarbeid med sosiale entreprenører i områdesatsingene kan 
også bidra til å løse konkrete utfordringer. Regjeringen vil prioritere tidlig 
innsats med vekt på muligheter til utdanning og deltakelse i fritidsaktiviteter 
for barn og unge, jf. kapittel 1 Tidlig innsats – barn og unge i opplæring. 

a) 
I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å øke de samlede bevilgningene 
til områdesatsinger med 40 mill. kroner til om lag 220 mill. kroner. 

b) 
Regjeringen har gått sammen med KS og de frivillige organisasjonene om 
Fritidserklæringen – et samarbeid for at alle barn, uansett foreldrenes 
økonomiske situasjon, skal få delta i minst en fritidsaktivitet med jevnaldrende. 
Gjennom arbeidet med iverksetting av Fritidserklæringen har frivilligheten 
kommet med et tydelig ønske om en ordning som kan dekke individuelle 
tilleggskostnader for barn og unge som ikke kan betale grunnet den 
økonomiske situasjonen i familien. I 2019 skal det startes opp et pilotprosjekt 
i ti kommuner for å finne mulige ubyråkratiske løsninger på dette. 

Regjeringen fortsetter å styrke Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, 
som bidrar til barn fra sosialt og økonomisk vanskeligstilte familier kan 
delta på ferie- og fritidsaktiviteter. Røde Kors, Blå Kors, Redd Barna 
og Kirkens Bymisjon er noen av de store tilskuddsmottakerne.

Regjeringen vil styrke arbeidet med oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. 
Losene følger opp ungdom med problemer knyttet til omsorgssituasjonen 
hjemme, svakt sosialt nettverk eller helseproblem, og hvor de har falt 
ut, eller det er fare for at de faller ut av videregående skole. 
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d) 
Regjeringen vil sørge for at Husbanken har tilstrekkelige rammer til å dekke 
boligsosiale behov, og fleksible ordninger tilpasset den enkeltes og kommunenes 
behov. Derfor har regjeringen i statsbudsjettet for 2019 foreslått å styrke 
bostøtteordningen for barnefamilier med lavinntekt. Dette kommer i tillegg til 
andre tidligere forbedringer i bostøtten: Barns inntekt teller ikke lenger med i 
beregningen, oppdaterte inntektsdata fra A-ordningen gjør bostøtten mer treffsikker 
og fleksibel, og regelverket blir oppdatert hvert år slik at ordningen holder følge med 
prisstigningen. I tillegg vil regjeringen legge til rette for at flere vanskeligstilte får hjelp 
til å gå fra leie til eie, blant annet gjennom å ta i bruk leie-til-eie modeller i hele landet. 

e) Redusere kriminalitet og rekruttering til kriminelle miljø
Regjeringen vil prioritere særlig innsats mot unge gjengangere og rekruttering 
til kriminelle miljø. Politiet skal være en aktør i områdesatsinger der kriminalitet 
er en utfordring. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen en økt bevilgning 
til dette formålet. Vi ønsker å videreføre særskilt styrking av politiinnsatsen 
i Oslo sør, og foreslår en særskilt bevilgning til kriminalitetsforebyggende 
politiinnsats i Oslo indre øst. I tillegg til økt politiinnsats, ønsker vi en styrking av 
konfliktrådene for å følge opp ungdom som er idømt/ilagt ungdomsstraff, og 
ungdomsoppfølging i 2019. Det er også foreslått å styrke innsatsen i barnevernet 
i Oslo kommune mot unge kriminelle jf. regjeringens forslag til statsbudsjett 
for 2019. Innsatsen skal bidra til å forebygge kriminalitet, med særlig vekt på 
å følge opp unge i risikosonen og forhindre rekruttering til kriminelle miljø. 

f) Bedre kunnskapsgrunnlaget om levekår og integreringsutfordringer i byområder
Regjeringen vil sette i gang en offentlig utredning (NOU) om levekår og 
integreringsutfordringer i boområder i og rundt de store byene i Norge. Utredningen 
skal gi en samlet vurdering av utfordringene, og vil være et viktig bidrag for å 
fremme en kunnskapsbasert politikk med effektive tiltak. Utredningen skal utarbeide 
forslag til tiltak som kan bevare åpne og inkluderende byer, trygge og gode 
boforhold, gode oppvekst- og levevilkår og gode forutsetninger for integrering.

36. 
Regjeringen ønsker å legge til rette for at barnehage og skole i større grad kan 
bli en bedre inkluderingsarena for både barn, unge og foreldre. Barnehagen og 
skolen må legge til rette for et godt foreldresamarbeid og aktiv foreldreinvolvering. 
Foreldre må stille opp, delta og bidra. Regjeringen vil vurdere flere tiltak for å 
øke foreldreengasjementet. Gode erfaringer skal deles. Det skal blant annet 
utvikles en samlet brosjyre om hjemsamarbeid med barnehage, skole og SFO. 
Regjeringen vil også bidra til at skolene sikrer økt deltakelse for elever med 
innvandrerbakgrunn på aktiviteter og turer i regi av skolen. Se også kapittel 1.1 
Tidlig innsats – barn og unge i opplæring og kapittel 4 Retten til å leve et fritt liv. 

37. Legge til rette for at innvandrere får grunnleggende 

Regjeringen vil bidra til at nyankomne flyktninger og andre innvandrere får en 
grunnleggende forståelse for det norske samfunnet, og særlig for foreldrerollen i Norge. 
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a) Øke forståelsen for det norske samfunnet 
Fra 1. september 2018 er 50 timers opplæring i norsk kultur og norske 
verdier obligatorisk for beboere i mottak. Opplæringen gir en innføring i tema 
som hverdagsliv, sosial omgang, familiemønstre, samlivsformer, likestilling, 
barnerettigheter og foreldrerollen. Regjeringen vil videreutvikle tilbudet slik 
at det gir en god forståelse for det norske samfunnet. Overføringsflyktninger 
tilbys et femdagers kurs i kulturorientering før avreise til Norge. Det gis 
også et alderstilpasset kulturorienteringsprogram for barn og unge over tre 
dager. Kurset gir en innføring om reisen til og bosettingsprosessen i Norge, 
forventninger til utdanning, kvalifisering og sysselsetting, samt norske skikker, 
vaner, verdier og normer. Regjeringen vil evaluere kulturorienteringsprogrammet. 
Regjeringen vil vurdere om opplæring i Norsk kultur og norske verdier skal 
gjøres obligatorisk for overføringsflyktninger og familiegjenforente. 

b) Innføre foreldreveiledning som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet
Regjeringen har besluttet at foreldreveiledning skal innføres som en 
obligatorisk del av introduksjonsprogrammet. Se også kapittel 1.2 
Kvalifisering og utdanning for voksne innvandrere, kapittel 4 Retten til å 
leve et fritt liv, og Regjeringsstrategi for foreldrestøtte (2018–2021). 

Andre tiltak for foreldrestøtte er også omtalt i regjeringens strategi for foreldrestøtte. 
Regjeringen foreslår å øke foreldrestøtteordningen i budsjettforslaget for 2019, 
med særskilte tiltak for foreldre med innvandrerbakgrunn. Foreldrestøttende 
tiltak for innvandrere skal ta hensyn til at mange har mangelfulle norskferdigheter, 
manglende sosialt nettverk og lite kunnskap om det norske samfunnet. En betydelig 
del av satsingen skal hjelpe foreldre med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn.

38. 
Regjeringen vil styrke samarbeidet med idretten, frivillige organisasjoner, 
kulturlivet, trossamfunn og sosiale entreprenører for å legge til rette for 
mangfoldige møteplasser. Regjeringen vil sørge for treffsikre tilskuddsordninger 
til mangfold, inkludering og integreringstiltak som er enkle å forstå og benytte 
seg av. I tildeling av tilskudd skal tiltak som fremmer felles møteplasser 
mellom innvandrere og befolkningen for øvrig, prioriteres.

Regjeringen vil styrke frivillige organisasjoners rammebetingelser. Regjeringen 
vil legge til rette for frivillig sektor gjennom bredde og mangfold, brede og 
ubyråkratiske støtteordninger for frivilligheten, den organiserte idretten og 
for egenorganisert aktivitet. Barne- og ungdomsaktiviteten er særlig prioritert. 
Regjeringen har varslet en forenklingsreform for frivillig sektor, som vil legges frem 
i den kommende meldingen til Stortinget om den statlige frivillighetspolitikken.

39. 
Kulturlivet og sivilsamfunnet er viktige arenaer for hverdagsintegrering og 
for å legge til rette for fellesskap basert på mangfold, likestilling, ytringsfrihet 
og toleranse. Mange kulturorganisasjoner jobber med tiltak som på sikt kan 
bidra til å motvirke forskjeller og bygge ned barrierer. Regjeringen vil derfor 
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styrke arbeidet ved kulturinstitusjoner som vil gjennomføre tiltak for å øke 
det kulturelle mangfoldet og få nye grupper inn som kulturbrukere.

Regjeringen vil styrke mangfoldsarbeidet og øke inkludering av innvandrere 
i kulturlivet. I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å øke 
tilskuddsordninger til prosjekter i kulturlivet. Prosjektene skal stimulere 
til mangfold, integrering og motarbeiding av fattigdom. Satsingen skal 
medvirke til at en større del av folket får ta del i gode kulturopplevelser. 

40. 
Regjeringen vil utarbeide og iverksette en ny handlingsplan 
mot rasisme og diskriminering på grunn av etnisitet og religion. 
Regjeringen vil legge fram handlingsplanen høsten 2019.

EKSISTERENDE TILTAK FOR Å STYRKE FORELDRESAMARBEID 

Multikulturelt initiativ- og ressursnettverk (MiR (http://www.mirnett.org/pub/) er en frivillig 
organisasjon som er en videreføring av prosjektet: Minoritetsspråklige foreldre – en 
ressurs for elevenes opplæring i skolen. Nettverket arbeider for å styrke samarbeidet 
mellom skole og hjem, for å øke deltakelsen av foreldre med minoritetsbakgrunn i 
skolens liv, bl.a. i FAU og driftsstyrer og for at foreldre med minoritetsbakgrunn skal få økt 
trygghet og få styrket sin rolle som foreldre. 

Foreldrehverdag.no er en statlig nettressurs som gir råd og veiledning til foreldre om 
hvordan de kan forbedre samspillet med barna sine. Gjennom tekst, oppgaver og 
filmer får foreldre råd om hvordan de kan gi hjelp og støtte til barns utvikling. På sikt vil 
innholdet også bli bedre tilrettelagt for ulike minoritetsgrupper.

HOVEDGREP 10:

Offentlig sektor har høy tillit i Norge, og 
de fleste innbyggerne er fornøyd med 
tjenestene stat og kommune leverer. 
Imidlertid er det er store forskjeller i hvordan 
statlige og kommunale etater samarbeider 
om tjenestetilbudet. Kommunene 
står i utgangspunktet fritt til å tilpasse 
tjenesteapparatet til lokale forhold, men har 
ansvar for å samordne tjenestene. 

Befolkningssammensetningen endres 
og offentlige tjenester står overfor store 
oppgaver framover. Norge skal ha et 
godt tjenestetilbud også i framtiden. Skal 

dette ivaretas, er tjenestene avhengig av 
befolkningens tillit. 

Regjeringen vil arbeide for at statlige og 
kommunale etater samarbeider om å gi 
et helhetlig og brukerrettet tilbud til alle 
brukergrupper. Det er særlig viktig å sikre god 
kommunikasjon med innvandrere som har 
svake norskferdigheter. Bruk av tolk kan være 
nødvendig når brukere av offentlige tjenester 
ikke kan norsk, både for at den offentlige 
virksomheten skal kunne utføre oppgavene 
sine og for å ivareta brukerens rettsikkerhet. 
Offentlige virksomheter som jevnlig bruker 
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tolk bør ha gode rutiner for bestilling, bruk, 
betaling og kvalitetssikring av tolketjenester.

God helse er viktig for deltakelse i arbeids- 
og samfunnsliv. Arbeidet med å fremme 
god helse handler om å skape muligheter 
og forutsetninger for at hver enkelt kan 
mestre eget liv, og til å utnytte og utvikle 
egne evner og ressurser. Det er et mål for 
regjeringen å skape et samfunn som i større 
grad fremmer både psykisk og fysisk helse, 
jf. Meld. St. 30 (2015–2016) Fra mottak til 
arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk. 
Regjeringen er opptatt av å tilby likeverdige 
helse- og omsorgstjenester til innvandrere. 
Tjenestetilbudet skal tilpasses den enkelte, 
slik at tilgangen og kvaliteten blir like god 

uavhengig av brukerens norskferdigheter og 
sosioøkonomisk bakgrunn. 

Barnevernet skal gi likeverdige tjenester 
til barn, unge og familier uavhengig 
av oppholdsgrunnlag og bakgrunn. I 
tråd med dette har Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir) lansert 
Handlingsplan for å bedre tillit mellom etniske 
minoritetsmiljøer og barnevernet (2016–2021). 
Rapporten Tilliten til barnevernet blant 
personer med innvandrerbakgrunn (Ipsos 
2017) viser blant annet at personer som 
kjenner barnevernet godt, har høyere tillit til 
barnevernet enn de som kjenner barnevernet 
dårlig. 

REGJERINGEN VIL:

41. 
Regjeringen arbeider med oppfølging av NOU 2014:8 Tolking i offentlig sektor – et 
spørsmål om rettsikkerhet og likeverd. I arbeidet med ny tolkelov, vurderer vi tiltak som 
skal sikre bedre kvalitet i tolketjenesten og mer effektiv bruk av tolkeressursene. 

42. 
Regjeringen vil prioritere arbeidet for å styrke tilliten til barnevernet blant innvandrere. 
Regjeringen vil også bidra til å styrke barnevernets oppfølging av barn og familier 
med innvandrerbakgrunn. Det skal etableres nye kompetansetiltak for både det 
kommunale og det regionale statlige barnevernet. Det skal også utvikles faglige 
anbefalinger for hvilken hjelp og oppfølging som bør tilbys barn og familier med 
innvandrerbakgrunn. Systematisk og kvalitetssikret bruk av brobyggere/linkarbeidere 
i barnevernet vil bli vurdert som en del av arbeidet med å bedre dialogen og tillit 
mellom barnevernet og brukergrupper. Regjeringen vil legge til rette for tiltak som 
kan øke kunnskapen om, og forståelsen av, barnevernets rolle og mandat. 

43. 
Regjeringen vil videreutvikle og styrke helsetjenestene, herunder bygge ned 
hindre for å oppsøke helsehjelp blant annet gjennom å etablere et lavterskel 
psykisk helsetilbud. Enhet for migrasjonshelse i Folkehelseinstituttet (tidligere 
Nakmi) samarbeider med relevante instanser for å utvikle og formidle kunnskap 
om helse- og helseutfordringer for flyktninger og innvandrere. Helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten er betraktelig styrket i regjeringsperioden, og lovkrav om 
psykologkompetanse i kommunene innføres fra 2020. Barn og unges psykiske helse 
er tema i Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse som regjeringen tar 
sikte på å legge frem i 2018. Psykisk helse vil også være tema for Folkehelsemelding 
og Nasjonal helse og sykehusplan som begge skal legges fram våren 2019. 
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44. 
Regjeringen vil bedre brukerretting og samordning av tjenester for nyankomne 
flyktninger og andre innvandrere. Innsatsen skal ivareta tilliten til offentlige tjenester 
og etater, og bidra til et brukerrettet og helhetlig tjenestetilbud. Regjeringen vil 
bidra til tjenesteutvikling gjennom kunnskaps- og erfaringsutveksling. Erfaringer 
fra gode samarbeidsmodeller skal deles. For å bidra til et mer brukerorientert 
tjenestetilbud, vil regjeringen kartlegge brukerreiser og foreta brukerundersøkelser 
blant innvandrere for å bedre kunnskapsgrunnlaget om tilbudene treffer ulike gruppers 
behov. Brukerundersøkelsene skal danne grunnlag for videre tjenesteutvikling. 

45. 

I den senere tid er sammenhengen mellom migrasjon, bistand og utvikling satt på 
dagsorden i internasjonale fora. Det er blant annet et fokus på mulighetene for å styrke 
samarbeidet mellom sivilt samfunn, privat sektor og diaspora i utviklingssamarbeid 
i opprinnelsesland. Regjeringen vil utrede nærmere hvordan samarbeidet mellom 
sivilt samfunn og innvandrergrupper i Norge, privat sektor og myndigheter 
kan innrettes for å øke innvandreres rolle i bistand og langsiktig utvikling. 

0–24-samarbeidet mellom Kunnskapsdepartementet, Helse - og omsorgsdepartementet, 
Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet, som startet 
opp i 2015 skal etter planen gå til 2020. Målet med 0–24-samarbeidet er å oppnå bedre 
samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for utsatte barn og unge under 24 år 
og deres familie, slik at flere lykkes i skolen og fullfører videregående opplæring som 
grunnlag for en varig tilknytning til arbeidslivet. Det er sammensatte årsaker til at ungdom 
ikke gjennomfører videregående opplæring, hvorav noen er direkte skolerelaterte mens 
andre også omfatter forhold på andre arenaer. Sammen med underliggende direktorater 
vurderes tiltak knyttet til regelverkskonflikter, samordning av tilskuddsforvaltning, 
språk, læreplasser og utvikling av direktoratenes organisering- og samhandlingspraksis. 
Målet er at bedre samordning sentralt skal gjøre at samarbeidet lokalt i kommuner og 
fylkeskommuner blir enklere.

BUDSJETTFORSLAGET 2019

 til å styrke områdesatsinger i Oslo Sør og Oslo indre øst. Satsingene 
skal styrke arbeidet på satsingsområdene nærmiljø og forebyggende arbeid, oppvekst og 
utdanning og sysselsetting. I tillegg foreslår regjeringen en styrking på 9 mill. kroner til 
rekrutteringstiltak til barnehage i utsatte byområder (Kunnskapsdepartementet).

60 mill. kroner til å styrke bostøtteordningen for barnefamilier og andre store 
husstander. Styrkingen innebærer at familier med høye utgifter får dekket en større 
del av boutgiftene sine, jf. regjeringens arbeid mot barnefattigdom (Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet).
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20 mill. kroner til økning av tilskuddsordningen Områdesatsinger i byer. Midlene skal 
brukes til å styrke pågående områdesatsinger og delfinansiere nye (Kommunal og 
moderniseringsdepartementet).

20 mill. kroner til økt tilskudd til prosjekter på kulturområdet det er søkt om støtte 
til. Prosjektene skal stimulere til mangfold, integrering og motarbeiding av fattigdom. 
Satsingen skal medvirke til at en større andel av folket får delta i gode kulturopplevelser 
(Kulturdepartementet).

15 mill. kroner i 2019 til Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, 10 mill. kroner 
av denne bevilgningen skal gå til et pilotprosjekt for å dekke individuelle utgifter ved 
deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, 3 mill. kroner til Røde kors sitt tiltak «ferie 
for alle» og 2 mill. kroner til ferietiltak i regi av Den norske turistforening (Barne- og 
likestillingsdepartementet).

 til tiltak knyttet til nasjonal strategi for foreldrestøtte. Satsingen skal 
hjelpe foreldre med innvandrer- eller minoritetsbakgrunn. Utvikling av foreldrestøttende 
tiltak for denne gruppa må ta hensyn til at mange har svake kunnskaper i norsk, 
lite kunnskap om det norske samfunnet og manglende sosialt nettverk (Barne- og 
likestillingsdepartementet).

20 mill. kroner til tilskuddsordningen Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom 
(Losordningen). Gjennom tilskuddsordningen kan kommunene ansette «loser», som 
følger opp unge i alderen 12–24 år individuelt. Målgruppen er unge med problemer 
knyttet for eksempel til omsorgssituasjonen i hjemmet, svakt sosialt nettverk og 
helseproblemer, og hvor det er risiko for at de avbryter utdanning (Barne- og 
likestillingsdepartementet).

10 mill. kroner til styrket innsats i barnevernet i Oslo kommune mot unge kriminelle 
(Barne- og likestillingsdepartementet)

30 mill. kroner til styrking av politiinnsatsen i Oslo sør og 7 mill. kroner til styrking av 
politiinnsatsen i Oslo indre-øst (Justis- og beredskapsdepartementet).

24 mill. kroner til styrking av politiets innsats mot ungdomskriminalitet og 
gjengkriminalitet (Justis- og beredskapsdepartementet).

16 mill. kroner til styrking av konfliktrådene for å følge opp ungdom som er idømt/ilagt 
ungdomsstraff og ungdomsoppfølging (Justis- og beredskapsdepartementet).

50 mill. kroner til rekrutteringstilskudd til psykologer i kommunene (Helse- og 
omsorgsdepartementet).
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En annen trussel mot retten til å leve et 
fritt liv er press og trusler fra myndigheter 
i opprinnelseslandet mot flyktninger eller 
gjenværende familie. Beskyttelse i Norge skal 
innebære retten til å leve et fritt liv.

For barn og unge er foreldre viktige 
rollemodeller, og som omtalt under kapittel 
3 Hverdagsintegrering, kan foreldrerollen 
i noen familier med innvandrerbakgrunn 
skille seg fra praksis i Norge. Av særlig 
relevans for retten til å leve et fritt liv er ulikt 
syn på kjønnsroller, ekteskap, seksualitet, 
barneoppdragelse og aksept for ulik seksuell 
legning. Oppslutning om grunnleggende 
verdier og normer som menneskerettigheter 
og likestilling er avgjørende for å lykkes med å 
forebygge negativ sosial kontroll, og avhenger 
av at alle berørte miljøer bidrar og deltar i 
innsatsen.

Regjeringen vil arbeide for å bygge ned 
barrierer som hindrer den enkelte i å 
leve et fritt liv. Hvis vi skal forebygge 
negativ sosial kontroll, må vi fortsette den 
målrettede innsatsen for å kunne møte nye 
utfordringer. Omfanget av tvangsekteskap 
og kjønnslemlestelse er vanskelig å anslå. 
Henvendelser til hjelpetjenestene holder 
seg stabilt, og gjelder så vel nyankomne 
innvandrere med fluktbakgrunn som 
ungdommer som er født og oppvokst i 
Norge. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag er 
avgjørende for gode tiltak. Det er pågående 
forskningsprosjekter som skal gi bedre 
informasjon om omfang og styrke vår 
forståelse av hvordan vi kan sikre retten til et 
fritt liv for flest mulig i landet vårt.

Alvoret og omfanget av negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, har 
de siste årene fått økt oppmerksomhet, 
både nasjonalt og internasjonalt. Som 
følge av blant annet et eget delmål i FNs 
bærekraftsmål Agenda-2030 er det økt 
aktivitet internasjonalt for å bekjempe barne- 
og tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 
Unge som sendes på langvarige opphold i 

opprinnelsesland for disiplinering er satt på 
dagsorden i Norge og i andre land.

De tiltakene som allerede er besluttet og under 
iverksettelse er sentrale for å nå målet på 
dette området. Sentralt i denne innsatsen er 
regjeringens handlingsplan mot negativ sosial 
kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 
Retten til å bestemme over eget liv (2017–2020). 
Negativ sosial kontroll og den generelle 
innsatsen mot vold og overgrep henger tett 
sammen, og handlingsplanen må derfor ses 
i sammenheng med Opptrappingsplan mot 
vold og overgrep (2017–2021). Handlingsplanen 
er den femte planen på dette området siden 
lansering av den første i 1998 (i tillegg til en 
rekke tiltak i perioden 2000–2002). Planen 
inneholder 28 tiltak for å styrke rettsvernet 
og hjelpen til de som rammes, endre praksis 
og holdninger i berørte miljøer og styrke 
kunnskapen i tjenestetilbudet og forskningen 
på feltet.

Handlingsplanen skal følges opp, og 
forsterkes på særskilte områder, som bistand 
til unge som sendes på ufrivillige opphold i 
utlandet samt en rekke forebyggende tiltak. 
Høsten 2017 og våren 2018 ble det besluttet 
en tiltakspakke for bistand og oppfølging 
av unge som etterlates i utlandet mot sin 
vilje. Blant tiltakene er bedre rutiner for 
informasjon og varsling mellom politi, skole 
og hjelpetjenester. Det er videre lansert 
informasjonsfilmer rettet mot ungdom som 
er koblet til en egen nettside (dittegetvalg.
no) med informasjon om hvor det kan søkes 
hjelp. Våren 2018 fattet Stortinget ytterligere 
12 anmodningsvedtak med tiltak mot 
negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse. Dette omfatter blant annet 
tiltak rettet mot kjønnssegregering i skolen, 
mot kjønnslemlestelse og sanksjoner der barn 
etterlates i utlandet mot sin vilje. Regjeringen 
vil følge opp samtlige av disse tiltakene. 
Regjeringen vil følge opp samtlige av disse 
tiltakene.

56



Med den pågående innsatsen beveger vi oss 
et langt steg i riktig retning. Men en oppdatert 
analyse av utfordringer og tiltaksgap viser at 
vi ikke er i mål. Vi har fortsatt en jobb å gjøre 
med å sørge for hjelpetjenester som ser og 
forstår utsatte. Vi må gjøre det vi kan for å 
hindre at unge sendes til utlandet og utsettes 
for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og 

frihetsberøvelse. Vi må sikre at det er tydelige 
sanksjoner og straff for dem som utsetter sine 
nærmeste for tvang og fare. Og vi må bli bedre 
til å formidle kunnskap om sentrale verdier som 
likestilling, barns rettigheter og toleranse for 
ulik seksuell legning, og samtidig kreve respekt 
for disse verdiene.

HOVEDGREP 11:

Flere tar kontakt med hjelpetjenestene 
og flere får hjelp. Det vil si at vi er på rett 
vei. Sammen med øvrige hjelpetjenester 
gjør minoritetsrådgivere på norske skoler 
og integreringsrådgivere ved norske 
utenriksstasjoner en viktig forskjell i livet til 
mange som har vært utsatt for ulike former 
for negativ sosial kontroll. Det har skjedd 
en vesentlig satsing på dette området i 
2018. Førstelinjen er styrket med 13 nye 
minoritetsrådgivere. Det er bevilget midler 
til kompetanseheving og styrking av tilskudd 
til frivillige organisasjoner på dette feltet. En 
mentorordning som bistår unge som har brutt 
med familien skal iverksettes fullt ut fra 2019.

Det er foretatt endringer i barnevernloven 
som kan bidra til å avhjelpe situasjonen for 
unge som er etterlatt i utlandet, eller som 
utsettes for utilbørlig negativ sosial kontroll. 
Barnevernet skal yte hjelp til familien, også 
når en ungdom befinner seg utenfor landets 

grenser. Hensikten er å få en dialog slik at 
foreldre bidrar til at ungdom kommer hjem 
til Norge. Videre er det i dagens barnevernlov 
allerede innført en adgang til å pålegge 
hjelpetiltak.

Vi er likevel ikke i mål med å sikre gode 
nok hjelpetjenester. Tjenestetilbudet er 
fragmentert og det er vanskelig å få oversikt 
over tilbudet på kommunalt, regionalt og 
nasjonalt nivå. Ansatte i tjenestene har 
mangelfull kunnskap om skam- og æreskultur 
og negativ sosial kontroll. De som er utsatt er 
ikke godt nok kjent med de hjelpetjenestene 
som eksisterer. Oppfølgingen av unge 
voksne som kommer hjem etter ufrivillig 
opphold i utlandet er ikke god nok, 
og mangler koordinering med rus- og 
kriminalitetsforebygging. Det mangler også en 
systematisk tilnærming til evaluering av effekt 
av de ulike tiltakene som iverksettes.

FAKTA OM MINORITETSRÅDGIVERE OG INTEGRERINGSRÅDGIVERE/SAKSTILGANG 2017

I 2017 rapporterte 20 minoritetsrådgivere på norske skoler om totalt 239 nye saker. 
Over halvparten av sakene gjelder barn og unge under 18 år. Integreringsrådgiverne på 
utenriksstasjoner rapporterte om 180 nye saker. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap 
og kjønnslemlestelse rapporterte om 560 nye saker. Sakene er fordelt på ulike typer 
problemstillinger som trusler og vold, negativ sosial kontroll, ufrivillig etterlatt i utlandet, 
frykt for å bli utsatt for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og om gjennomførte 
tvangsekteskap.
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REGJERINGEN VIL:

46. 
Regjeringen vil styrke minoritetsrådgiverordningen. Regjeringen har sørget for 
midler til 13 nye stillinger for minoritetsrådgivere, som vil bidra til et bedre tilbud 
i hele landet. Det skal også etableres et ambulerende fagteam som skal bidra til 
kompetanseutvikling i tjenestene og være et rådgivningstilbud til elever og skoler som 
ikke har minoritetsrådgiver. Det skal videre etableres en nettportal som skal gi både 
minoritetsrådgivere og hjelpetjenester en verktøykasse i møte med utsatte og deres 
foreldre. Portalen skal være et sted hvor unge kan henvende seg for å få informasjon.

47. 

For å sikre hjelpetjenester som ser, forstår og gir hjelp ved behov, vil 
regjeringen sørge for en gjennomgang av de særskilte hjelpetjenestene 
rettet inn mot å forebygge negativ sosial kontroll. Vi vil samtidig evaluere 
enkelte hjelpetiltak for å sikre at disse fungerer effektivt for brukerne.

48. 

For at barn og unge, og unge voksne som kommer hjem til Norge etter 
å være etterlatt i utlandet mot egen vilje får den hjelpen de har behov 
for, vil regjeringen foreta en gjennomgang av hvordan disse er blitt fulgt 
opp ved hjemkomst til Norge. På dette grunnlaget vil regjeringen vurdere 
tiltak slik at denne gruppen ivaretas og følges opp på en god måte.

HOVEDGREP 12:

Negativ sosial kontroll kan dreie seg om 
alvorlige overgrep, og flere forhold er 
omfattet av straffeloven. Det er slik vi sender 
et signal om at straffbare handlinger vil få 
konsekvenser. Likevel er ikke rettsvernet 
godt nok i alle tilfeller. Tvangsekteskap 
er forbudt ved lov, men loven fanger ikke 
opp eksempelvis utenomrettslige (religiøst 
inngåtte) tvangsekteskap. Kjønnslemlestelse 
er forbudt ved lov, men ingen saker har ført 
til påtale. Regjeringen vil tette hull for å unngå 

straffrihet for gjerningspersoner, og sikre 
trygghet for ofre for negativ sosial kontroll. 
Som en del av dette utreder regjeringen blant 
annet en rekke endringer i straffeloven og 
ekteskapsloven for å forhindre tvangsekteskap. 
Saker som involverer vold og tvang skal gis 
prioritet i straffesaksbehandling. Vi deler disse 
utfordringene med en rekke andre land, og 
det er derfor behov for å styrke internasjonalt 
samarbeid på alle områder – også for å sikre 
rettsvern.
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REGJERINGEN VIL:

49. 
For å forebygge at barn og unge sendes til utlandet mot sin vilje vil regjeringen foreslå 
nye regler om tilbakekall og nektelse av pass og nasjonalt ID-kort med reiserett, der 
det er grunn til å tro at barn og unge vil bli utsatt for straffbare forhold i utlandet eller 
forhold som kan medføre fare for liv. Forslag til lovendringer har vært på høring.

50. 
Det skal vurderes om straffebestemmelser kan tydeliggjøres i saker der 
foreldre etterlater barn under uforsvarlige forhold i utlandet.

HOVEDGREP 13:

Negativ sosial kontroll er forankret i enkelte 
sosiale og kulturelle tradisjoner, med andre 
tilnærminger til for eksempel likestilling og 
barns rettigheter. Det kan være utfordringer 
med å håndtere foreldrerollen i en situasjon 
preget av sosialt og religiøst krysspress.

Ofte sammenfaller negativ sosial kontroll 
med manglende tillit til hjelpeapparatet. 
Forskning viser også at toleransen for 
ulik seksuell legning er lavere i deler av 
innvandrerbefolkningen enn i befolkningen 
for øvrig (FAFO 2016:43 Assimilering på norsk. 
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Sosial mobilitet og kulturell tilpasning blant 
ungdom med innvandrerbakgrunn).

Religiøse miljøer og ledere kan ha sterk 
innflytelse på livsvalg hvor negativ sosial 
kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, 
gjør seg gjeldende. Vi skal ikke tolerere 
holdninger som fremmer ekstremisme, og 
som for øvrig er i strid med grunnleggende 
menneskerettigheter og retten til å leve et 
fritt liv. Det er behov for forsterket innsats 
rettet mot enkelte miljøer, foreldre og familier 
med innvandrerbakgrunn for å bekjempe 
slike holdninger.

Regjeringen mener det er viktig å sikre 
at religiøse ledere har den kunnskapen 
som trengs for å virke på en god måte i 
samfunnet og i tråd med forventningene til 
rolleutøvelsen. Regjeringen gir derfor tilskudd 
til ulike kurs for trossamfunn og religiøse 

ledere. Regjeringen gir også tilskudd til 
paraplyorganisasjoner som Samarbeidsrådet 
for tros- og livssynsamfunn (STL) og Norges 
Kristne Råd (NKR) som arbeider med ulike 
integreringsrelaterte problemstillinger 
knyttet til tros- og livssynsamfunn, både 
gjennom kursing og opplæring og gjennom 
nettverksbygging.

I den offentlige debatten om skam/ære-  
tematikk deltar unge med innvandrer-
bakgrunn i økende grad. Samtidig er det et 
problem at flere utsettes for trakassering 
– fordi de våger å ta ordet. Ytringsfrihet er 
i menneskerettighetenes kjerneområde. 
Det skal være trygt å ytre seg i Norge, og 
nulltoleranse for angrep på denne retten. 
Sivilsamfunnet har en viktig rolle i dialog 
og holdningsarbeid, og satsingen på dette 
området vil bli videreført.

REGJERINGEN VIL:

51. 

Nettportalen som skal etableres skal inneholde informasjon og veiledning rettet 
mot utsatte unge. Skolen har en viktig rolle for informasjon til elever og foreldre. 
Regjeringen vil bidra til tettere oppfølging av elever og foreldre, for eksempel ved 
hjemmebesøk, ved mistanke om at barn og unge holdes borte fra skolen.

Regjeringen vil bidra til at nyankomne flyktninger og andre innvandrere får 
en grunnleggende forståelse for foreldrerollen i det norske samfunnet, jf. 
kapittel 3. Hverdagsintegrering. Regjeringen har besluttet at foreldreveiledning 
skal innføres som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet, 
og vil også vurdere å øke satsingen på foreldreveiledning. 

52. 
For å forebygge holdninger som fremmer ekstremisme og brudd på grunnleggende 
rettigheter for barn og voksne, vil regjeringen foreslå i ny lov om tros- og 
livssynssamfunn at tros- eller livssynssamfunn som utøver, oppfordrer til eller gir støtte 
til dette, kan miste statsstøtten.
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HOVEDGREP 14:

Bekjempelse av negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, 
forutsetter oppdatert forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskap. Det er 
kunnskapshull på viktige områder, som på 
foreldreroller og oppdragelse i berørte miljøer 
og omfanget av negativ sosial kontroll i Norge. 
Tilsvarende gjelder også på andre områder 
som berører retten til å leve et fritt liv. Ett 
av disse er mangel på kunnskap om tilfeller 

hvor flyktninger i Norge opplever at det 
utøves ulike former for politisk og økonomisk 
press fra myndigheter i opprinnelseslandet, 
eller via organisasjoner som representerer 
disse. Det skal arbeides kontinuerlig med 
å øke kunnskapsnivået på disse og andre 
områder av relevans for retten til å leve et 
fritt liv. Vi deler utfordringer med andre land, 
og vi må sikre god erfaringsutveksling og 
kunnskapsdeling for utvikling av gode tiltak.

REGJERINGEN VIL:

53. 

De nordiske landene er velferdssamfunn med flere fellestrekk. Dette gjør at utveksling av 
erfaringer og utvikling av løsninger kan være særlig fruktbart innenfor denne rammen. 
Regjeringen vil derfor ta initiativ til et nordisk samarbeid om negativ sosial kontroll, 
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Vi vil også styrke samarbeidet med andre land for 
å bidra med norske erfaringer, og sikre et best mulig kunnskapsgrunnlag for løsninger.

54. 

Regjeringen ønsker å få kunnskap om hvorvidt det utøves ulike former 
for kontroll fra myndigheter i enkelte opprinnelsesland, hvordan dette 
eventuelt foregår samt i hvilket omfang det forekommer. Regjeringen vil 
derfor sørge for at det gjennomføres et forskningsprosjekt med dette som 
formål, og på grunnlag av denne kunnskapen vurdere eventuelle tiltak.

BUDSJETTFORSLAGET 2019

18 mill. kroner til å videreføre økningen i antallet minoritetsrådgivere fra revidert 
nasjonalbudsjett 2018, og til å opprette et ambulerende fagteam som skal bidra til å 
bedre kompetansen i tjenestene (Kunnskapsdepartementet).

10 mill. kroner til å styrke tilskudd til frivillige organisasjoner. Styrkingen er en 
videreføring av økningen i tilskuddet til det holdningsskapende og forebyggende arbeidet 
til frivillige organisasjoner mot negativ sosial kontroll fra revidert nasjonalbudsjett 2018 
(Kunnskapsdepartementet).
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tilskuddene. Et eget beregningsutvalg 
kartlegger årlig kommunenes utgifter til 
bosetting og integrering av flyktninger og 
innvandrere. Beregningsutvalgets kartlegging 
gir informasjon om hvor stor andel av 
kommunenes kartlagte utgifter som dekkes 
av tilskuddene. Dette gir oss imidlertid 
ikke tilstrekkelig informasjon om hvordan 
kommunene arbeider med kvalifiserings- 
og integreringsarbeidet. Det gir oss heller 
ikke tilstrekkelig informasjon om hvordan 
innretningen av tilskuddene bidrar til å nå 
målene i integreringspolitikken. Det er også 
påpekt svakheter ved resultatindikatorene, 
noe som svekker grunnlaget for å måle 
effekten av ulike tiltak. Vi trenger derfor mer 
informasjon for å kunne vurdere dette og for 
å kunne vurdere om det er godt nok samsvar 
mellom lovpålagte oppgaver, økonomiske 

overføringer til kommunene og kvaliteten i 
tjenestene som den enkelte bruker mottar.

Også i Brochmann 2-utvalgets rapport 
og i Fafos evalueringsrapport om 
introduksjonsprogrammet (2017) blir det 
etterlyst mer informasjon som kan bidra til 
å bedre effektiviteten. Det blir blant annet 
etterlyst statlige initiativ for systematiske 
forsøk og effektevalueringer for å bedre 
effektiviteten i integreringsarbeidet framover.

Samtidig som vi vurderer 
tilskuddsordningene, må vi også sørge for 
å ha fleksible tilskuddsordninger som er 
tilpasset stor variasjon i antallet i målgruppen 
for tilskudd. Utforming av tilskudd må også 
vurderes i lys av svingninger i behovet 
for å bosette flyktninger, noe som krever 
fleksibilitet fra kommunens side.

HOVEDGREP 15:

De store per-capita-ordningene på 
integreringsfeltet er nå under evaluering, 
herunder integreringstilskuddet, det 
særskilte tilskuddet ved bosetting av enslige 
mindreårige flyktninger, tilskudd til opplæring 
i norsk og samfunnskunnskap og tilskudd 

til opplæring i norsk i mottak og opplæring 
i norsk kultur og norske verdier. Funn fra 
evalueringen vil danne grunnlag for å vurdere 
en mer effektiv bruk av tilskuddsmidler for å 
oppnå bedre resultater.
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REGJERINGEN VIL:

55. 
På bakgrunn av funn fra evalueringen av de store per-capita-ordningene på 
integreringsfeltet vil innretningen på tilskuddene vurderes. Tilskuddene må 
utformes slik at de gir kommunene rom for lokal og individuell tilpasning av 
tiltak, samtidig som det stimuleres til gode resultater og effektiv ressursbruk.

Evalueringsrapporten vil foreligge første del av 2019, og 
Kunnskapsdepartementet vil vurdere eventuelle endringer etter dette.

56. 

I tillegg til den pågående evalueringen nevnt over, vil regjeringen prøve ut 
bruk av økonomiske insentiver i introduksjonsprogrammet i 2019 (jf. Jeløya-
erklæringen). Formålet er å undersøke om økonomiske insentiver kan medvirke 
til bedre resultater samt å utfylle kunnskapsgrunnlaget for integreringspolitikken 
framover. Regjeringen har foreslått å bevilge 8 mill. kroner til forsøk med bruk 
av økonomiske insentiver over Kunnskapsdepartementets budsjett i 2019.

57. 

Regjeringen vil ha et best mulig grunnlag for å vite hva som virker for hvem. Gode 
indikatorer er avgjørende for å beskrive situasjonen og følge med på utviklingen 
over tid. Regjeringen vil derfor gjennomgå indikatorene og resultatmålingene 
på integreringsfeltet. Kommunesektoren vil involveres i arbeidet. På bakgrunn 
av gjennomgangen vil det vurderes om det er behov for endringer.

Regjeringen prioriterer i 2019 tiltak som gir 
flere utdanning og kvalifisering, slik at de kan 
komme i jobb og forsørge seg selv. I tillegg 
foreslås det en rekke andre bevilgninger som 
er relevante for integreringsløftet. Tiltak som 
er direkte knyttet til integreringsstrategien er 

omtalt under de enkelte kapitlene. Se også 
Kunnskapsdepartementets Prop. 1 S (2018–
2019), Programkategori 07.90 Integrering og 
mangfald. Implementering av tiltak fremover 
som krever friske midler, vurderes i de 
ordinære budsjettprosessene.
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fra erfaringer gjennom diverse tiltak og 
forsøk ute i kommunene med ordninger 
som for eksempel tilskudd for kvalifisering 
av beboere på integreringsmottak, 
kommunale utviklingsmidler, Jobbsjansen, 
områdesatsinger og etablereropplæring for 
innvandrere. Se Kunnskapsdepartementets 
Prop. 1 S (2018–2019) for en omtale av dette.

Kunnskapsdepartementet vil videreføre og 
videreutvikle dette kunnskapsgrunnlaget 
i årene framover. Gjennom arbeidet 
med denne strategien er det på flere av 
innsatsområdene identifisert behov for 
mer kunnskap. Det er derfor formulert 
tiltak om behov for mer kunnskap i flere av 
innsatsområdene.

I arbeidet med utvikling av gode 
integreringstiltak og integreringspolitikk er 
det viktig å se hen til erfaringer fra andre 
land det er naturlig å sammenligne seg 
med. Hvilke erfaringer har andre land 
gjort seg som vi kan lære av? Utveksling 
av erfaring og innhenting av kunnskap 
på integreringsfeltet fra andre land er en 
kontinuerlig prosess som er med på å sikre 

økende grad et internasjonalt anliggende, 
hvor årsaker til migrasjon, integrering, 
tilbakevending og re-integrering knyttes opp 
mot en bærekraftig utvikling i både sender- 
og mottaksland. Integreringspolitikk er ikke 
regulert av internasjonale konvensjoner eller 
bindende avtaler, men det diskuteres i ulike 
internasjonale fora i Norden, i EU og på et 
overordnet globalt nivå. 

FLERE OPPGAVER PÅ INTEGRERINGSFELTET TIL FYLKESKOMMUNENE

Regjeringen ønsker at fylkeskommunene skal få en sterkere rolle som samfunnsutviklere. 
Fylkeskommunene er viktige aktører i integreringsarbeidet, særlig gjennom oppgaver 
og ansvar på næringslivsområdet og ansvaret for videregående opplæring. Regjeringen 
mener at fylkeskommunenes oppgaver på integreringsområdet kan styrkes ved å 
overføre oppgaver og ansvar på områder der fylkeskommunene har en rolle, særlig 
innenfor kompetansepolitikken. Regjeringen foreslår derfor overføring av flere oppgaver 
til fylkeskommunene i Meld. St. 6 (2018–2019) Oppgaver til nye regioner.

Regjeringen foreslår at fylkeskommunene i større grad skal bidra til at flyktninger 
kvalifiseres til å møte regionale behov for arbeidskraft. Mer konkret vil det vurderes 
hvordan fylkeskommunene kan få et tydeligere ansvar for å tilrettelegge tilbud om fag- og 
yrkesopplæring til innvandrere som er i samsvar med regionale arbeidsmarkedsbehov. 
Det er et klart behov for at flere innvandrere får formell kompetanse, og dette vil bidra 
til at den enkelte kan få en mer stabil tilknytning til arbeidslivet. Det vil videre bidra til en 
bedre og mer bærekraftig integreringspolitikk.

Elever med svakt utgangspunkt fra grunnskolen har mye lavere sannsynlighet for å 
fullføre videregående opplæring. Departementet skal utrede om fylkeskommunene 
kan få et utvidet og mer helhetlig ansvar for å tilrettelegge og forsterke opplæringen for 
alle unge i alderen 16 til 24 år som ikke har tilstrekkelige forutsetninger ved oppstart 
i videregående opplæring til å gjennomføre. Dette vil også gi blant annet innvandrere 
med kort botid et tilbud som setter dem bedre i stand til å gjennomføre videregående 
opplæring.
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Fylkeskommunene skal utarbeide regionale strategiske kompetanseplaner. 
Fylkeskommunene skal få et tydeligere ansvar for at kompetanseplanene også ivaretar 
flyktninger og innvandreres behov for opplæring som møter regionale behov for 
arbeidskraft. Slike planer bør utvikles i samarbeid med kommunene, og danne premisser 
for fordeling og bosetting av flyktninger.

Sistnevnte må ses i sammenheng med regjeringens forslag om fylkeskommunenes nye 
oppgave med å bosette flyktninger internt i regionene. Det skal vurderes hvordan dette 
ansvaret kan overføres fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet til de nye fylkene. Det 
skal også vurderes hvordan annen regional samordning av integreringspolitikken kan 
overføres, innenfor rammen av nasjonal politikk. 
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Vedlegg - Annet relevant 
pågående arbeid

Regjeringen arbeider med en melding til 
Stortinget om sosial bærekraft og hvordan 
vi reduserer forskjeller. Sentrale spørsmål 
i meldingen blir hvordan vi forebygger 
utenforskap, fattigdom og ulikhet.

Regjeringen arbeider med en melding til 
Stortinget om kulturpolitikken, der blant 
annet kulturlivets rolle i integreringen vil bli 
drøftet.

Regjeringen arbeider med en melding til 
Stortinget om tros- og livssynspolitikken og 
en ny lov om tros- og livssynsamfunn. Det tas 
sikte på at meldingen og lovproposisjonen 
oversendes Stortinget tidsnok til behandling 
under vårsesjonen 2019. Stortingsmeldingen 
vil berøre tema i skjæringsfeltet mellom 
integrering og tro og livssyn.

Regjeringen arbeider med en 
melding til Stortinget om den statlige 
frivillighetspolitikken. Stortingsmeldingen vil 
gå gjennom statlige virkemidler for å støtte 
opp under en sterk og uavhengig frivillig 
sektor. Regjeringens forenklingsreform for 
frivillig sektor vil være en del av meldingen.

Regjeringen skal utarbeide en melding til 
Stortinget om tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap for barn og unge. Meldingen vil 
etter planen legges frem for Stortinget høsten 
2019.

SFO, og følge opp forslag og ny kunnskap fra 
ulike ekspertgrupper. Målet er å forsterke 
arbeidet med tidlig innsats og inkluderende 
fellesskap i barnehager og skoler, og gi 
alle barn mulighet til å lykkes uavhengig av 
sosial, kulturell og språklig bakgrunn, kjønn, 
kognitive og fysiske forskjeller.
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En ny folkehelsemelding skal legges fram 
våren 2019. Meldingen vil omhandle 
utfordringene innen både fysisk og psykisk 
helse og den tverrsektorielle innsatsen for 
å møte disse utfordringene. Arbeid for å 
fremme befolkningens psykiske helse og 
livskvalitet, god oppvekst og tidlig innsats 
blant barn og unge, og betydningen av å 
motvirke utenforskap og ensomhet er blant 
de områder som vil bli fremhevet i meldingen.

Offentlig forvaltning skal utvikles videre 
- med gode tjenester til innbyggere og 
brukere, god bruk av samfunnets ressurser 
og høy tillit. Én måte å få dette til på er å øke 
innovasjonsevnen, -takten og –omfanget. 
Derfor forsterker regjeringen arbeidet med 
innovasjon i offentlig sektor. Som en del 
av dette arbeidet vil regjeringen utarbeide 
en melding til Stortinget om innovasjon i 
offentlig sektor. Meldingen skal legges fram 
i 2020. Målet for meldingen er å utvikle en 
nasjonal politikk for innovasjon i hele offentlig 
sektor som: 1) staker ut en tydelig retning 
for arbeidet med innovasjon i offentlig 
sektor som står seg over tid, 2) etablerer 
gode rammevilkår og legger til rette for en 
kultur for økt innovasjon og 3) gir konkrete 
verktøy for ledere og ansatte. Arbeidet har 
en egen nettside på www.regjeringen.no/
innovasjonioffentligsektor.

Inkluderingsdugnaden ble lansert i Jeløya-
plattformen og er et felles samfunnsoppdrag 
for å få flere av dem som står utenfor 
arbeidslivet over i ordinært arbeid. Staten 
skal gå foran i inkluderingsarbeidet, og 
det er satt som mål om at 5 prosent av 
nyansatte i staten skal være personer med 
nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen. 
Inkluderingsdugnaden retter seg hovedsakelig 
mot tre innsatsområder: 1) innsats som 
understøtter arbeidsgivere som vil ansette 

fra dugnadens målgrupper, 2) innsats for 
å kvalifisere flere til arbeid og 3) innsats 
som kombinerer helse- og arbeidsrettet 
oppfølging, særlig for personer med psykiske 
helse- og/eller rusproblemer.

Regjeringen vil utarbeide og sette i gang en 
ny kompetansereform Lære hele livet for at 
ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne 
stå i jobb lenger. Et viktig grep i reformen 
er å stimulere til utvikling av etter- og 
videreutdanningstilbud som kan kombineres 
med jobb. Som en del av arbeidet med 
reformen vil regjeringen blant annet stimulere 
til utvikling av videreutdanningstilbud i digital 
kompetanse og utvikle bransjeprogram i 
samarbeid med partene i arbeidslivet for 
særlig utsatte bransjer. 

Det skal utarbeides en handlingsplan for 
kvinnelige gründere og det er igangsatt tiltak 
for mer mangfold blant gründere gjennom 
satsingen «Vekst». 

Strategien skal samle og målrette 
innsatsen slik at flere får et godt sted å 
bo. Det er fem departementer som er 
ansvarlige for strategien: Arbeids- og 
sosialdepartementet, Barne-, likestillings- 
og inkluderingsdepartementet, Helse- 
og omsorgsdepartementet, Justis- og 
beredskapsdepartementet og Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet.

Strategien fastsetter nasjonale mål 
og prioriterte innsatsområder for det 
boligsosiale arbeidet. Strategien skal bidra 
til å tydeliggjøre ansvar, oppgaver og 
forventninger i det boligsosiale arbeidet, og 
sikre en mer koordinert bruk av de statlige 
virkemidlene. Arbeidet koordineres av 
Husbanken.
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Regjeringens strategi for foreldrestøtte 
(2018–2021) er utarbeidet av Barne- og 
likestillingsdepartementet i samarbeid 
med Helse- og omsorgsdepartementet, 
Kunnskaps- og integreringsdepartementet 
og Justis- og beredskapsdepartementet. 
Den inneholder 34 tiltak innenfor de fire 
departementenes områder. Strategien skal 
sørge for at alle foreldre som trenger det, 
får god og riktig hjelp – og vil vise retning for 
hvordan vi vil arbeide for å nå dette målet i de 
kommende årene. Strategien inneholder tiltak 
for alle foreldre og tiltak for foreldre med 
særlige behov.

Regjeringen tar sikte på å legge fram 
en opptrappingsplan for barn og unges 
psykiske helse i tråd med Stortingets 
anmodningsvedtak i 2018. Planen vil dekke 
hele det psykiske helsefeltet, fra det brede 
befolkningsrettede og helsefremmende 
arbeidet, via forebyggende tiltak til 
behandlingstilbud. 

I mars 2018 ble det nedsatt et ekspertutvalg 
som skal gi viktig kunnskapsgrunnlag 
for regjeringens reform Lære hele livet. 
Utvalget har som mandat å undersøke 
hvilke udekkede behov som finnes for 
etter- og videreutdanning i dag og i hvilken 
grad utdanningssystemet er i stand til 
å møte arbeidslivets behov for fleksible 
kompetansetilbud. Utvalget skal også 
undersøke om rammebetingelsene for 
investering i ny kompetanse er tilstrekkelig 
gode for bedriftene, og om den enkelte har 
gode nok muligheter til å omskolere seg. 
Utvalget skal levere sin rapport innen 1. juni 
2019.

En ekspertgruppe skal analysere utviklingen i 
sysselsettingen i Norge og utviklingen i mottak 
av inntektssikringsytelser. Utvalget skal foreslå 
tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid, 
at flere får utnyttet sin arbeidsevne, og at 
færre får unødig langvarige stønadsforløp eller 
faller utenfor arbeidslivet på en varig stønad. 
Ekspertgruppen vil bli etterfulgt av et utvalg 
med representanter fra partene i arbeidslivet.

Ekspertutvalget skal utrede løsninger og 
modeller for finansiering av livsopphold, 
med sikte på at flere kan ta opplæring på 
grunnskole og videregående nivå. Manglende 
eller svake muligheter for å sikre tilstrekkelige 
midler til livsopphold, kan føre til at voksne 
ikke begynner på eller gjennomfører 
nødvendig opplæring. Utvalget skal utrede 
løsninger og modeller for inntektssikring, 
slik at flere voksne kan ta opplæring på 
grunnskole og videregående nivå. Utvalget 
skal vurdere dagens finansieringsordninger 
i Lånekassen, arbeidsrettede tiltak og 
ytelser under Arbeids- og velferdsetaten, 
samt relevante kommunale ytelser. Det skal 
vurderes om finansieringsordningene og 
organiseringen av opplæringen legger til rette 
for å kombinere opplæring og arbeid, og om 
ordningene inneholder insentiver for effektiv 
gjennomføring. Utvalget skal også foreslå 
ulike modeller som kan gi grunnlag for forsøk 
og effektevalueringer, og skal levere sin 
utredning i en NOU innen 1. desember 2018.

Utvalget skal finne ut mer om hva slags 
kompetanse norsk arbeidsliv vil trenge 
i framtiden, og blant annet bidra til mer 
forskning og til å utnytte allerede eksisterende 
undersøkelser og analyser på området på 
en bedre måte. Kompetansebehovsutvalget 
oppnevnes i første omgang for tre år, og skal 
levere årlige kompetansebehovsrapporter. 
Utvalget leverte sin første rapport 31. januar 
2018.
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Kompetansepolitisk råd består av regjeringen 
ved Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- 
og beredskapsdepartementet, Kommunal- 
og moderniseringsdepartementet, 
Kunnskapsdepartementet og Nærings- og 
fiskeridepartementet, partene i arbeidslivet 
representert ved Arbeidsgiverforeningen 
Spekter, KS, NHO og Virke fra 
arbeidsgiversiden, og Akademikerne, LO, 
Unio og YS fra arbeidstakersiden og frivillig 
sektor og studieforbund representert ved 
Voksenopplæringsforbundet VOFO. Rådet ble 
nedsatt i 2017. Rådet skal følge opp Nasjonal 
kompetansepolitisk strategi og videreføre 
samarbeidet mellom regjeringen, partene i 
arbeidslivet og VOFO. Rådets hovedoppgave 
å er å være en pådriver for oppfølging av 
strategien. Rådet skal også diskutere ulike 
spørsmål om kompetansepolitikk og gi råd i 
kompetansepolitiske saker.

For å bidra til anstendige og seriøse 
arbeidsforhold i utvalgte bransjer der dette 
er en utfordring, er det inngått treparts 
bransjeprogrammer for å mobilisere 
arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter 
til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i 
felles erkjente utfordringer i utsatte bransjer. 
Samarbeid er så langt inngått innen renhold, 
uteliv (serveringsbransjen), transport og 
bilpleie/bilverksted. 

Barn som lever i fat tigdom – regjeringens 
strategi (2015–2017) inneholder totalt 64 

tiltak som skal forebygge at barnefattigdom 
går i arv og dempe negative konsekvenser 
av å vokse opp i familier med vedvarende 
lavinntekt. Strategiens formål er todelt. Den 
prioriterer økt forebyggende innsats for å 
motvirke at fattig dom går i arv fra foreldre til 
barn. I tillegg inneholder den en rekke tiltak 
som skal dempe negative konsekvenser for 
barn og unge som vokser opp i fattigdom.

Regjeringen, frivillige organisasjoner og KS 
signerte Fritidserklæringen 7. juni 2016. 
Erklæringen bygger på FNs barnekonvensjons 
artikkel 31 om barns rett til lek og fritid. Målet 
er at alle barn skal ha muligheten til å delta 
jevnlig i minst en fritidsaktivitet, uavhengig 
av foreldrenes økonomiske og sosiale 
situasjon. Partene i Fritidserklæringen vil 
fremme betydningen av å satse på lokale lag 
og foreningers aktivitetstilbud som en viktig 
virkemiddel for sosial inkludering av barn og 
unge i lokal samfunnet, formidle gode ideer 
og lokale eksempler på hvordan kommuner 
og frivillighet kan samarbeide. 

Fritidserklæringen er et tiltak i regjeringens 
strategi mot barnefattigdom (2015–2017). Den 
forplikter alle partene som har underskrevet 
erklæringen. Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet er sekretariat for arbeidet, 
og har etablert en samarbeidsgruppe 
som består av KS, organisasjonene som 
har signert, Ungdom og Fritid samt 
representanter fra Kulturdepartementet og 
Barne- og likestillingsdepartementet.

74



75



Utgitt av:
Kunnskapsdepartementet

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Internett: www.publikasjoner.dep.no
E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no
Telefon: 222 40 000

Publikasjonskode: F-4449 B
Foto: Sidene 1, 9, 12,66, 70: Kunnskapsdepartementet/ Marte Garmann.  
Sidene 2, 24, 54: Kunnskapsdepartementet/ Sveinung Uddu Ystad.  
Sidene 6, 14, 37, 62: Kunnskapsdepartementet/Kristin Svorte.  
Side 32: Kristian Mendoza / Utrop.no. Side 42: Colourbox. Side 59: depositphotos.com.
Design og ombrekking: Melkeveien Designkontor
Trykk: DSS Depmedia
10/2018 – opplag 30



 
 FAUSKE KOMMUNE  
SAKSPAPIR 
 
 JournalpostID: 20/16357     
 Arkiv sakID.: 20/2337 Saksbehandler: Inger-Lise Busch Hansen 

 
 
 

Sak nr.   Dato 
040/20 Oppvekst- og kulturutvalg 19.11.2020 
 Formannskap  
 Kommunestyre  

 
 
Anmodning om bosetting 2021 Fauske kommune 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Med bakgrunn i ovenfor nevnte faktorer er det rådmannens vurdering at kommunen bosetter 10 
flyktningene som IMDI anmoder og opprettholder dermed vedtaket fra K-sak 116/19.  
 
Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året j.fr. anmodningsbrev opprettholdes vedtak om 
bosetting av 10 flyktninger.   
 
I den grad fremtidig kommuneøkonomi tillater større svingninger i bosettingstall vil dette kunne 
endre seg gjennom nye vedtak i kommunestyret.  
 
 

 
Vedlegg: 
06.11.2020 Anmodning om bosetting 2021 - Fauske kommune 1457558 

06.11.2020 Kriterier for bosetting 1457559 
 
Sammendrag: 
I brev av 27.10.20 ble Fauske kommune anmodet av IMDi (Integrerings- og mangfolds-direktoratet) om 
å bosette 10 flyktninger i 2021.  
 
Bakgrunnen for anmodningen til kommunene baserer seg på nasjonale prognoser, hvor det er beregnet 
at Norge tar imot omkring 5030 flyktninger i 2021. Antallet er usikkert på grunn av at 
pandemien vil påvirke blant annet mulighet for innreise av overføringsflyktninger også i 2021. 
  
Anmodningen spesifiserer ikke om dette dreier seg om enkeltflyktninger eller familier, og tar heller ikke 
hensyn til eventuelle familiegjenforeninger som følge av bosettingen.  
 
Det vises også til vedtak i K-sak 116/19 punkt 2, hvor det ble fattet vedtak om å be IMDi om likelydende 
anmodning om bosetting av 10 flyktninger i perioden 2021,2022 og 2023. 
 
Frist for å svare er 31.12.2020.  
 
 
Saksopplysninger: 
 
Fauske kommune har i de siste årene bosatt færre og færre flyktninger. Etter topp-årene i 2015 og 2016 
med ca. 50 hvert år ble det i 2017 fattet vedtak om 30 flyktninger, i 2018 15 flyktninger, i 2019 10 



flyktninger og i 2020 10 flyktninger.  
  
Nedgangen har stort sett vært i tråd med anmodningene fra IMDI og den reduserte flyktningstrømmen 
til Europa (se tabell under). 
 

År 2016 2017 2018 2019 2020 
Anmodning bosetting 50 30 15 10 10 
Vedtak bosetting  48 30 15 10 10 
Faktisk bosetting  43 28 14 8 7 pr 03/11 

 
Tabellen viser sammenheng mellom anmodning om bosetting vedtak om bosetting og faktisk bosetting i 
kommunen.  
 
 
Kriteriene for bosetting er oppdatert for år 2021 og følgende kriterier legges til grunn i det videre 
arbeidet med å anmode kommuner om å bosette flyktninger:  
 

· Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt bosetting.  
· Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, samt muligheten for å få arbeid eller ta 

utdanning i regionen, skal tillegges størst vekt.  
· Kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal tas hensyn til ved 

anmodninger. Dette vurderes blant annet med utgangspunkt i kommunenes innbyggertall.  
· Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre enn 10 personer, med mindre det 

foreligger særskilte forhold.  
· Kommuner med mottak, inkludert samarbeidskommuner, skal vurderes for anmodning om 

bosetting.  
· Det skal tas hensyn til beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasiteten, stabilitet i 

tjenestetilbudet og evne til rask omstilling. Det skal også tas hensyn til om kommunen kan 
bosette flyktninger med store funksjonsnedsettelser.  

· Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel 
innvandrerbefolkning. Et område brukes her om en kommune eller bydel.  

· Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet. 

 
Vektingen av de kvantitative kriteriene skal være den samme som for inneværende år, dvs. at resultater 
i introduksjonsprogrammet vektes med om lag 60 prosent og kommunenes kompetanse og kapasitet 
vektes med om lag 40 prosent.  
"Høy andel innvandrerbefolkning" vil si om lag 30 prosent. 
 
Økonomi:  
Kommuner som bosetter flytninger mottar integreringstilskudd i 5 år. Integreringstilskuddet blir utbetalt 
uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktning måtte ha for oppfølgning, tiltak og tilrettelegging i 
kommunen.  
  
Integreringstilskuddet skal 
· bidra til å dekke kommunens rimelige dekning av utgifter til bosetting og integrering av flyktninger 

i bosettingsåret og de neste fire årene 
· bidra til rask og treffsikker bosetting 
· bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og integreringsarbeid, 

slik at flyktningene snarest mulig får arbeid og kan forsørge seg selv og delta aktivt i samfunnet 
· bidra til rask bosetting av eldre og flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker 



· sammen med tilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap finansiere 
introduksjonsprogrammet 

· innvandrer- og flyktningkontortjenester 
· bolig- og boligadministrasjonstjenester 
· introduksjonsprogram/introduksjonsstønad 
· sysselsettingstiltak 
· yrkeskvalifisering og arbeidstrening 
· sosialkontor/sosialtjenester 
· barne- og ungdomsverntjenester 
· tolketjenester 
· barnehagetjenester 
· integreringstiltak i grunnskolen 
· kultur- og ungdomstiltak 
· utgifter til den kommunale helsetjenesten 
· omsorg for personer med rusproblem 
· støttekontakt 

 
Integreringstilskuddet reduseres gradvis fra år 1 (bosettingsår) til år 5. I 2020 var denne årlige summen 
for år 1 pr. voksen kr 194 300 og for år 5 kr 72 000. Dersom personene som bosettes er enslige og/eller 
over 60 år vil kommunen motta økt tilskudd for år 1. 
  
Dersom flyktninger flytter fra kommunen i perioden kommunen har krav på introduksjonstilskudd, så 
plikter kommunen å betale ny bosettingskommune en andel av tilskuddet de har mottatt inneværende 
år.   
 
Det må komme tydelig fram av kommunens vedtak hvor mange flyktninger det vedtas å bosette i 2021. 
Kommunene er oppfordret til å fatte vedtak i tråd med antallet det er anmodet om. Vedtaket skal ikke 
inkludere familiegjenforente eller inneholde andre reservasjoner. 
 
IMDi ber også om at kommunen i sitt svar angir hvor mange flyktninger kommunen kan være i stand til å 
bosette dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året. Tilbakemeldingen fra kommunen vil inngå i 
IMDis vurdering av kommunenes samlede bosettingskapasitet. 
 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Det er utfordrende for kommunene å forholde seg til store svingningene i bosettingsbehovet, særlig 
med tanke på å kunne planlegge og dimensjonere tjenestetilbudet. Noe som også ble lagt til grunn for 
vurderingene i K-sak 116/19 og rådmanns forslag til vedtak. Det tar tid å bygge ned og tilpasse både 
flyktningtjeneste, voksenopplæring og andre kommunale tjenester innen skole, barnehage, helse osv til 
variasjonene.   
 
Fauske kommune har lang erfaring som bosettingskommune, og det å ta imot flyktninger er et viktig 
samfunnsansvar Norge som nasjon har forpliktet seg til. Selv i en tid med anstrengt kommuneøkonomi 
lever vi i et rikt land med godt utbygde velferdstjenester som svært få andre land i verden kan vise 
maken til. Det moralske og etiske ansvaret til å bidra i forhold til mennesker som er i en langt 
vanskeligere livssituasjon skal og må være en del av vårt bidrag som kommune og nasjon.  
 
Integreringsavdelingen (voksenopplæring og flyktningtjenesten) i kommunen, som i første rekke bidrar 
til bosetting og skole, har vært gjennom en stor omstillingsprosess det siste året, og tjenesten er nå 
dimensjonert for et mottak på 10-15 flyktninger i årene som kommer.  



  
Selv om de delene av organisasjonen som har størst befatning med flyktningene i de første årene av 
bosetting er redusert, besitter kommunen fortsatt et meget kompetent apparat for bosetting. Vi har 
mange års erfaring, ansatte med lang fartstid, ledige boliger til formålet og det er klart at vi også i 2021 
vil kunne tilby gode tjenester og oppfølging av eventuelle bosettinger. I tillegg til allerede eksisterende 
mottaksapparat har kommunen mottatt full finansiering på 1,1 millioner i prosjektmidler til en 50 % 
stilling som TIMS minoritetsveileder over 3 år. Prosjektet er beskrevet i referatsak til OPKU 25.10.2019 
og handler kort fortalt om tiltak for å styrke kommunens arbeid rettet mot minoritetsspråklige foreldre 
som omsorgspersoner for sine barn. Stillingen ble besatt i juni 2020 og er en del av kommunens 
ordinære TIMS – team (tidlig innsats – målrettet samhandling) og den mangeårige satsingen på 
foreldrestøtte i kommunen.    
 
Dersom det vedtas at kommunen ikke skal følge anmodningen til IMDi om bosetting, har likevel 
kommunen forpliktelser overfor de som allerede er bosatt i kommunen som må følges opp. Det vil ikke 
være mulig å redusere tjenestenivået ytterligere før disse forpliktelsene er oppfylt.  
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
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Fauske kommune 
Postboks 93 
8201 FAUSKE 
 
 
 
Deres ref:    Vår ref:: 20-06584-1 Dato: 27.10.2020 
 
 
 
Anmodning om bosetting 2021 - Fauske kommune 
 
IMDi ber om at brevet blir distribuert til: Ordfører og rådmann 
 
Bosetting er et viktig steg i integreringsprosessen for flyktninger. Kommunene som bosetter 
flyktninger, gjør en stor innsats for å legge til rette for rask bosetting og effektiv kvalifisering. 
Målet er deltakelse i arbeid og samfunnsliv. 
 
2020 har vært et spesielt år. Kommunene har måttet tilpasse sitt bosettingsarbeid under 
pandemien og har vist imponerende evne til å finne alternative løsninger. 
 
Grunnet forhold knyttet til pandemien ble det totale bosettingsbehovet i 2020 i løpet av sommeren 
nedjustert fra 5120 til 3600. Basert på dette tallet fikk bosettingskommunene en justert 
anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i begynnelsen av september. Nye 
prognoser viser nå at behovet nasjonalt er ytterligere redusert til 3170 flyktninger. IMDi kommer 
ikke til å sende ut en ny justert anmodning, men vil sørge for at reduksjonen fordeles jevnt mellom 
alle bosettingskommuner. 

 
Anmodning for 2021 
Til grunn for anmodningen for 2021 ligger de nyeste prognoser for behovet for bosetting av 
flyktninger i 2021. Det er beregnet til å være 5030 personer. Antallet er usikkert på grunn av at 
pandemien vil påvirke blant annet mulighet for innreise av overføringsflyktninger også i 2021.  
 
Kunnskapsdepartementet har fastsatt kriterier som gir føringer for hvordan det nasjonale 
bosettingsbehovet skal fordeles mellom kommunene (se vedlegg). Resultater i 
introduksjonsprogrammet over tid, samt mulighet for å få arbeid eller ta utdanning i 
kommunen/regionen skal tillegges stor vekt.  
 
IMDi har fått innspill fra fylkeskommunene i respektive fylker i arbeidet med fordelingen. 
Kommunesektorens organisasjon (KS) har gitt innspill og tilslutning til fordelingen. 
 
Med utgangspunkt i dette ber IMDi om at Fauske kommune bosetter 10 flyktninger i 2021. 
 
Ubrukte plasser i 2020 kan ikke overføres til 2021. Personer som er søkt ut til kommunen i 2020 
men først blir registrert som bosatt etter årsskiftet, vil telle på kommunens vedtak for 2021. 
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Svar på anmodningen 
Vi ber om at det kommer tydelig fram av kommunens vedtak hvor mange flyktninger dere vedtar å 
bosette i 2021. Vi oppfordrer kommunen til å fatte vedtak i tråd med antallet det er anmodet om. 
Vedtaket skal ikke inkludere familiegjenforente eller inneholde andre reservasjoner. 
 
I tillegg til et vedtak som svarer på denne anmodningen, ber IMDi om at kommunen i sitt svar 
også angir hvor mange flyktninger kommunen kan være i stand til å bosette dersom 
bosettingsbehovet øker i løpet av året. Tilbakemeldingen fra kommunen vil inngå i IMDis vurdering 
av kommunenes samlede bosettingskapasitet.    
 
Frist for å svare på anmodningen er 31.12.2020. 
 
Når vedtak er fattet, ber vi kommunen om å: 

 sende skriftlig kopi av vedtaket til post@imdi.no med kopi til KS ved nina.gran@ks.no og til 
fylkeskommunen 

 registrere vedtakstallet i IMDi sitt fagsystem for bosetting (IMDinett) etter at anmodningen 
er mottatt digitalt 

 
Bakgrunn for prognosen for bosettingsbehovet nasjonalt 
De nyeste prognosene fra Beregningsgruppa for utlendingsforvaltningen viser at det er behov for å 
bosette om lag 5030 flyktninger i Norge i 2021. Inkludert i dette tallet er 110 enslige mindreårige, 
hvorav 30 er under 15 år og bosettes av Bufetat. 
 
Det beregnede bosettingsbehovet har bakgrunn i: 
 

 prognoser over antall asylsøkere til Norge 
 prognoser over antall innvilgede asylsøknader 
 prognoser over antall overføringsflyktninger 

 
Prognosene forutsetter antallet overføringsflyktninger i regjeringens forslag til statsbudsjettet. 
 
Prognosene og bosettingsbehovet kan endre seg gjennom året som følge av endringer i forholdene 
over. Pandemien bidrar til mer usikkerhet enn det har vært tidligere år. Den endelige bosettingen 
for året kan derfor bli høyere eller lavere enn det som ligger til grunn for anmodningen. Det er 
derfor viktig at kapasiteten til å bosette flyktninger kan justeres i tråd med behovet.  
 
 
Aktuelle tilskuddsordninger 

 Kommuner som bosetter flyktninger, får utbetalt integreringstilskudd. Tilskuddet blir 
utbetalt etter at flyktningen er bosatt og etter at IMDi har mottatt krav om tilskudd fra 
bosettingskommunen. Tilskuddet skal medvirke til at kommunene har et aktivt bosettings- 
og integreringsarbeid for at flyktningene skal komme i arbeid, forsørge seg selv og delta i 
samfunnet så raskt som mulig. Integreringstilskuddet dekket i følge det partssammensatte 
Beregningsutvalget 101,7 prosent av kommunenes gjennomsnittlige utgifter knyttet til 
bosetting av flyktninger i 2019. 

 Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, mottar et særskilt tilskudd i tillegg 
til integreringstilskuddet. Bosettingskommunen må søke om tilskuddet etter at flyktningen 
er bosatt. 

 Noen flyktninger har et særskilt behov for oppfølging og tilrettelegging på grunn av nedsatt 
funksjonsnivå eller atferdsvansker. Kommuner som bosetter flyktninger, må regne med at 
enkelte personer som bosettes har slike særskilte behov. Kommuner som bosetter personer 
med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker kan søke tilskudd fra IMDi for å dekke 
ekstraordinære utgifter. 

 Kommuner mottar også tilskudd for voksne innvandrere som har rett og plikt til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap. 
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Les mer om tilskudd på IMDi sine nettsider: https://www.imdi.no/tilskudd/ 
 
 
Kontakt 
Ta kontakt med IMDi ved kontaktsenter for bosetting dersom det er spørsmål om anmodningen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 
 
Morten Tjessem Kristian Mellingen 

avdelingsdirektør  seksjonsleder 

 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og er derfor uten håndskrevet signatur 
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Anmodningskriterier for 2021 

 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Integreringsavdelingen 

Saksbehandler 
Anne Liltved 
22 24 77 27 

Anmodningskriterier for 2021 
Vi viser til forslag fra Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger mv. til anmodningskriterier 
for bosetting 2021, sendt departementet 23.4.2020. 
 
Departementet har vurdert forslaget og gjort et par endringer. Vi ber om at følgende kriterier 
legges til grunn i det videre arbeidet med å anmode kommuner om å bosette flyktninger i 
2021: 

 Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt bosetting. 

 Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, samt muligheten for å få arbeid eller ta 
utdanning i regionen, skal tillegges størst vekt. 

 Kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt integreringsarbeid skal tas 
hensyn til ved anmodninger. Dette vurderes blant annet med utgangspunkt i 
kommunenes innbyggertall.  

 Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre enn 10 personer, med 
mindre det foreligger særskilte forhold. 

 Kommuner med mottak, inkludert samarbeidskommuner, skal vurderes for 
anmodning om bosetting.  

 Det skal tas hensyn til beredskap for opp- og nedbygging av bosettingskapasiteten, 
stabilitet i tjenestetilbudet og evne til rask omstilling. Det skal også tas hensyn til om 
kommunen kan bosette flyktninger med store funksjonsnedsettelser. 

 Det skal, som hovedregel, ikke bosettes flyktninger i områder med særskilt høy andel 
innvandrerbefolkning. Et område brukes her om en kommune eller bydel. 

 Det skal i størst mulig grad sikres kontinuitet i bosettingsarbeidet. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
Postboks 212 Sentrum 
0103 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/2523-2 

Dato 

27. mai 2020 
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Vektingen av de kvantitative kriteriene skal være den samme som for inneværende år, dvs. 
at resultater i introduksjonsprogrammet vektes med om lag 60 prosent og kommunenes 
kompetanse og kapasitet vektes med om lag 40 prosent. "Høy andel innvandrerbefolkning" 
vil si om lag 30 prosent. 
 
Vi ber om at IMDi informerer kommunene om anmodningskriteriene. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sigrid Bay (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Anne Liltved 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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TIMS-rapportering 2020 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

 
Rapporten tas til orientering 
 

 
Vedlegg: 
04.11.2020 Timsrapport2020 1457777 
 
Sammendrag: 
 
TIMS-Fauske står for Tidlig Intervensjon – målrettet samhandling, og er Fauske kommunes lokale 
samhandlingsmodell innenfor oppvekstfeltet. TIMS-Fauske inngår i kommunens satsing på 
foreldrestøtte, og skal bistå både foreldre og ansatte på ulike nivå. Teamet skal bidra til tverrfaglig og 
helhetlig hjelp og støtte til barn i alle aldre, men barn 0 - 12 år er prioritert. Rett hjelp til rett tid. 
 
TIMS-teamet er satt sammen av deltakere fra ulike tjenester i Oppvekst; barnevern, Familiesenteret, 
PPT og skole. 
 
Saksopplysninger: 
 
TIMS-teamet er sammensatt av seks ansatte fra ulike avdelinger innenfor oppvekst som har som sin 
viktigste oppgave å sikre at barn i Fauske har en trygg og god oppvekst og å bidra til at voksne rundt 
barnet får nødvendig støtte og hjelp i sin rolle. Dette gjelder både foreldre/foresatte, men også 
kommunens egne ansatte i skole, barnehage osv. 
 
TIMS - teamet er et resultat av Modellkommuneforsøket (2007 - 2014), og tok «fast form» i årsskiftet 
2013 – 2014. Teamet er hele tiden i utvikling for å imøtekomme kommunens behov. 
Foreldrestøttekoordinator i Fauske er både deltakende i teamet og har en koordinerende funksjon i 
forhold til den daglige driften av teamet og det løpende arbeidet som utføres. 
 
Oppvekstområdets styringsgruppe er overordnet nivå for TIMS-teamet, selv om den enkelte deltaker i 
teamet også har egen avdelingsleder/enhetsleder som overordnet i sitt daglige virke ellers. TIMS-teamet 
inngår i oppvekstområdets ordinære drift. 
 
Saksbehandlers vurdering: 
 
Tidlig innsats er et satsningsområde for både stat og kommune, og foreldrestøtte anses som økonomisk 
lønnsomt. «Tiltak som settes inn i tidlig alder har generelt sett betraktelig bedre effekt enn tiltak som 
iverksettes på et senere tidspunkt i livet» (Barne- og likestillingsdepartementet, 2018). Videre er tanken 



å bistå de som trenger det så tidlig som mulig, helst før problemene oppstår eller før eventuelle 
problemer forverres. 
  
Barn og/eller familier med utfordringer, har ofte behov for hjelp og innsats fra flere hold, noen ganger 
på samme tid og andre ganger til ulike tider. Faren med innsats fra flere støttetjenester, er at hjelpen 
oppleves fragmentert og usammenhengende. Gjennom TIMS-Fauske er målet å gi helhetlig og rett hjelp, 
til rett tid, gjennom blant annet tidlig intervensjon, koordinering av tiltak, og medvirkning fra den/de det 
faktisk gjelder.  
Tverrfaglig samhandling mellom ulike faggrupper med ulike perspektiver på oppvekstfeltet, er en 
forutsetning for at de som tar kontakt med kommunen med sine utfordringer skal kunne få rett type 
hjelp til rett tid. Sammensetningen og måten TIMS drives på skal sikre dette.  
 

«Det ser altså ut til at TIMS-teamet har funnet nøkkelen til suksessfullt tverrfaglig samarbeid og 
har omgått barrierer som ofte ligger til hinder for at slikt samarbeid blir velfungerende»  
(Nordlandsforskning, 2017, s.105)  
 

For oppvekstområdet oppleves etablering av TIMS-teamet som fruktbart og givende. I tillegg til at 
organiseringen av innsatsen er i tråd med nasjonale føringer, er også tilbakemeldingene fra de som 
mottar hjelp mange og gode. Vi opplever at arbeidet vekker interesse utover kommunegrensene, og 
mottar mange henvendelser årlig fra andre kommuner og instanser. 
  
Nord Universitet og samarbeidsparter har over flere år invitert til samarbeid omkring temaet 
foreldrestøtte og TIMS - Fauske, for å formidle kunnskap omkring tverrfaglig samarbeid ut til studenter 
innenfor profesjonsutdanningene.  
 
I forhold til ressursen som er avsatt til teamet, sett opp mot det kommunen får igjen av tidlig innsats, er 
det ikke tvil om at det er en effektiv måte å organisere kommunal innsats på, samt sikre tverrfaglig 
tenkning når utfordringer skal løses. Oppvekstområdet ser i stadig større grad mot denne typen 
organisering også innenfor andre områder, f.eks. barneverntjeneste og PPT. 
  
Organiseringen av TIMS-teamet lar seg løse innenfor ordinære budsjettrammer, og krever ingen spesiell 
tilrettelegging når det kommer til lokaler eller utstyr. Kommunen besitter den rette kompetansen for å 
sikre forsvarlig drift, og vil kunne videreutvikle tiltaket ut fra kommunens og brukernes behov i årene 
fremover.  
 
I 2019 startet det opp et 3-årig prosjekt med tittelen TIMS Minoritet. Prosjektet er i sin helhet finansiert 
av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) med 1,1 mill kr i prosjektperioden.  
Hovedmålet med prosjektet er å styrke minoritetsspråklige foreldre som omsorgspersoner for sine barn. 
Andre effekter av prosjektet vil være å styrke TIMS - teamets kompetanse på målgruppen, helhetlig 
integrering gjennom sterkere involvering av skole og barnehage, motvirke og forebygge ensomhet blant 
voksne i målgruppen og koble kommunale tjenester mot frivilligheten i kommunen.  
 
 
 
Helge Akerhaugen 
kommunedirektør 
 



 

  

TIMS-TEAMET 
RAPPORTERING FOR PERIODEN SEPT.2019-

SEPT.2020 

 

Rapporten inneholder en kort orientering om TIMS-teamet som kommunalt lavterskeltilbud. 
Den belyser hvordan teamet pr tiden er organisert, hvilken funksjon teamet har, og hvilken 

aktivitet teamet tar del i. 
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TIMS-TEAMET 
RAPPORTERING FOR PERIODEN SEPT.2019-SEPT.2020 

BAKGRUNN OG FORMÅL: 

TIMS-Fauske er kommunens egen samhandlingsmodell for 
tidlig innsats omkring barn og ble opprettet som følge av 
regjeringens satsing på barn fra 0-6 år av psykisk syke eller 
rusmisbrukene foreldre (modellkommuneforsøket 2007-
2014). Målet med satsingen var å finne gode modeller for 
helhetlig og systematisk oppfølging av barn i målgruppen.  
TIMS står for Tidlig Intervensjon – Målrettet Samhandling.  

I Fauske kommune er modellen videreutviklet for å kunne 
benyttes i arbeid utover denne målgruppen, som ledd i lokal 
foreldrestøtte-satsing.  

Det er besluttet at samhandlingsmodellen skal gjelde for alle 
barn - uavhengig av barnets alder eller utfordring men barn 
0-12 år er prioritert. Hensikten med TIMS-modellen er 
mangesidig. Den skal blant annet bidra til mer helhetlig hjelp 
og støtte, både til barn og foreldre, og til ansatte i 
Oppvekstområdet.  

St.meld 6 Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap 
i barnehage, skole og SFO (2019-2020) beskriver hvordan 
kommunen skal jobbe med tidlig innsats og tverrfaglig 
samarbeid. Det skrives i St.meld om laget rundt barnet i 
kapittel 6. I Fauske kommune kan laget som beskrives være 
blant annet TIMS. Den satsingen som Fauske kommune har 
gjort er i tråd med nå nasjonale satsinger og føringer.  

 

TIMS-TEAMETS OPPDRAG 

TIMS-teamet er et av Fauske Kommunes lavterskeltilbud, 
og skal bidra til at familier får rett hjelp til rett tid.  

Teamet har som oppgave å sikre refleksjon, se muligheter 
og å sikre tidlig og helhetlig innsats. TIMS-teamet har flere 
funksjoner, og kan også koble andre faggrupper/tjenester 
ved behov. Teamet har barnet i fokus og har som sin 
viktigste oppgave å sikre at barn i Fauske har en trygg og 
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god oppvekst. Å bidra til at voksne rundt barnet får nødvendig støtte og hjelp i sin rolle er en 
vesentlig del at TIMS-teamets oppdrag. Det at TIMS er et lavterskeltilbud betyr at du får rask 
hjelp, det er lav terskel for å ta saken inn og det er ikke en komplisert vei inn. Det er nok å 
gjøre en henvendelse så ordner koordinator møte og inviterer inn deltakere.  

Oppgaver lagt til TIMS-teamet: 

 Bistå samtlige 9 barnehager i kommunen (individ, gruppe, system) 
 Bistå samtlige av kommunens 4 skoler (individ, gruppe, system) 
 Bistå familiesenteret (helsestasjon og skolehelsetjenesten) og andre (individ, gruppe, 

system) 
 Jobbe teamutvikling.  
 Fungere som tiltak (foreldreveiledning, rådgivning, observasjon, støttesamtaler, osv.) 
 Journalføre (inkl. å skrive referat fra møter)  
 Utvikle TIMS-elementer (Verktøykasse, Handlingsveileder, Handlingssirkel, 

Tiltaksbank/oversikt) 
 Administrator for samhandlingsverktøyet Visma SamPro Stafettlogg 

 

 

ORGANISERING OG RESSURSBRUK 

TIMS-TEAMET ER SATT SAMMEN AV DELTAKERE FRA FLERE 
TJENESTER/ENHETER INNENFOR SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG 
KULTUR. DET «EIES» AV STYRINGSGRUPPE OPPVEKST/KULTUR:  

«Styringsgruppe oppvekst/ kultur ledes av kommunalsjef for samhandlingsområdet 
oppvekst/kultur.   

Enhetene innen oppvekst- og kulturområdet skal være representert med enhetsleder i 
styringsgruppa, i tillegg til folkehelserådgiver og foreldrestøttekoordinator.  

Styringsgruppen skal arbeide for en sammenhengende og helhetlig tjeneste til barn, unge 
og familier. Arbeidet skal være innovativt og langsiktig. Alle nye prosjekter innen 
samhandlingsområdet skal godkjennes av styringsgruppen.  

Styringsgruppa skal ha oversikt over de positive og negative faktorer som kan virke inn på 
helsen til barn/unge og familier i Fauske kommune. Påvirkningsfaktorene omfatter både 
helsefremmende og forebyggende faktorer, og risikofaktorer».    

Kilde: Knuten 

 

ORGANISERING I DET DAGLIGE 
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Teamet består pr 31.08.2020 av 5 faste medlemmer. TIMS har fast møtedag tirsdag (hele 
teamet) + halve onsdag for 4 av teammedlemmene (brukes i hovedsak til tverrfaglig team 
barnehage).  

I en ny Tims-sak møter ofte 3 Tims-deltakere men ofte flere for å sikre tverrfaglighet. I noen 
tilfeller kan det være færre som møter. For å jobbe mer effektivt, jobber teamet mer oppdelt 
etter hvert i saker hvor det er nødvendig med videre oppfølging.  

Tverrfaglig team - barnehage består av 3 til 4 teamdeltakere + ped.ledere i bhg og styrer. I 
denne perioden har TIMS kjørt et fokusområde som vi har kalt 2-4-åringen. Alle barnehager 
har fått informasjon i forkant om fokusområde og det har vært tema i alle barnehagene. 
Fokusområde har TIMS kjørt fordi vi har erfart at vi kommer «for sent» inn med hjelpetiltak. 
Ved å ha fokus på noen få kompetanseområder (lekekompetanse, relasjonskompetanse og 
språkkompetanse) er målet å få senket terskel for å jobbe systematisk og koble på 
hjelpeapparat (for eksempel TIMS) dersom en ikke lykkes i de tiltak som iverksette, til det 
beste for barnet.   

Ute i feltarbeid (observasjon, veiledning osv.) jobbes det ofte to og to.  

Teamet har flat struktur, hvor alle deltakere forventes å bidra både som møteledere, 
referenter og tiltak.  

TIMS-teamet har mistet et fast medlem i løpet av året 2020 (psykiatrisk sykepleier). 
Tilbakemeldinger etter at teamet mistet denne kompetansen er at den er etterspurt og 
ønsket både av foreldre, fagfelt og av teamet  

Nytt i perioden er TIMS-minoritet som har en 50 % stilling i prosjekt som startet opp 
sommeren 2020. TIMS-minoritetsarbeider skal jobbe rettet mot minoritetsforeldre på både 
system og individnivå og skal bistå TIMS-teamet ved behov for kompetanse. TIMS-
minoritetsarbeider har deltatt i tverrfaglig team i barnehage og deltar i opplæringsøyemed i 
ordinære nye TIMS-saker en periode. Ut over dette skal TIMS-minoritetsarbeideren jobbe 
rettet mot minoritetsforeldre.  

TIMS-deltakere pr. sept.2020  

Stilling Tjeneste Enhet Stillingsprosent 

(Psykiatrisk sykepleier) Familiesenteret Barne- og familie 30 

Familieveileder  Barneverntj./FS Barne- og familie 30 

PP-rådgiver PPT Barne- og familie 30 

Foreldreveileder Familiesenteret Barne- og familie 30 
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Foreldrestøttekoordinator 

(helsesykepleier) 

Oppvekst Barne- og familie 20 (+ 30*) 

Skolefaglig rådgiver Oppvekst Skole 20 

*TIMS minoritetsarbeider Familiesenteret Barne og familie 50 

  

Foreldrestøttekoordinator innehar både rollen som deltaker i team (tiltaksarbeid) i tillegg til å 
ha en koordinatorrolle for teamet. Dette innebærer at vedkommende deltar i teamet i tillegg 
til å koordinere arbeidet rundt teamet, samt arbeide med utviklingsarbeid knyttet til TIMS-
Fauske. 

I løpet av året er det ca. 42 faktiske arbeidsuker/TIMS-dager. Om man trekker i fra antall 
tverrfaglige treff (snitt 30 treff pr år, maks 2 treff pr TIMS-dag), er det i beste fall 27 TIMS-
dager pr år teamet har til rådighet for å løse oppgavene lagt til teamet. 

Deltakere i teamet opplever at man jobber utover overnevnte prosentandel. Dette av flere 
årsaker: 

 Teamet har som førsteprioritet å være tilgjengelig for ansatte og foreldre i Fauske 
kommune. Oppdraget fordrer i stor grad fleksibilitet hos/i teamet. Dette innebærer at 
utviklingsarbeid, planlegging og tilsvarende kommer i andre rekke, og ofte utenom 
avsatt team-tid.  

 TIMS etterstreber å ha ca. 14 dagers responstid fra en henvendelse kommer inn til 
teamet og før første møte avholdes. Dette avhenger noe av hvem som er ønsket som 
deltaker og krever en del planlegging.  

 TIMS-teamet er ofte tiltaksarbeidere i saker. For eksempel er foreldreveiledning i 
hjemmet tidkrevende.  

 I forrige periode startet TIMS med å ha barnesamtale før oppstart/like etter oppstart 
av ny sak. Dette for å sikre at barnets stemme blir hørt. Det settes av en time til 
denne samtalen. Det var positive erfaringer knyttet til dette og det har blitt videreført. 
Barnekonvensjonen er tydelig på at barn har rett til medvirkning.  
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TIMS-TEAMET I ULIKT FORMAT 

 

TIMS-MØTE: 

Målgruppe Funksjon/formål Ressursbruk/omfang 

 Foreldre 
 Ansatte i 

samhandlingsområdet 
Oppvekst 

 Bidra til rett hjelp 
til rett tid. 

 Sikre refleksjon 
og medvirkning. 

 Koordinere 
kommunal 
innsats. 
 

Oppstartsmøte = 1-1,5 
times varighet. 3-6 
teamdeltakere. 

Barnesamtale for å sikre 
barnets stemme. 1 times 
varighet, 1 tims-deltaker  

 

Oppfølgingsmøte = 1 
times varighet. 2-3 
teamdeltakere. 

 

TIMS-TVERRFAGLIG TEAM BARNEHAGE: 

Målgruppe Funksjon/formål Ressursbruk/omfang 

 Barnehagens ansatte, 
primært det pedagogiske 
personalet 

 Bidra til økt 
refleksjon 

 Stimulere til å se 
barn tidlig. TIMS 
hatt fokus på 2-
4åringen» i alle 
barnehagene som 
ledd i å jobbe 
systematisk 
tidligere.  

 Bidra til økt 
handlekraft ute i 
felt 

 Kunnskapsheving 

1.5 timers møter, 2-4 
ganger pr år. Kjøring og 
forberedelse i tillegg.  

 

TIMS-TVERRFAGLIG TEAM FAMILIESENTER: 

Målgruppe Funksjon/formål Ressursbruk/omfang 

 Ansatte ved Fauske 
Familiesenter 

 Bidra til refleksjon 
 Sikre 

tverrfaglighet 
 Kvalitetssikring 

 

3 x 30 minutter (totalt 1 
½ timer) pr måned 
settes av. 3 
teamdeltakere + ledende 
helsesykepleier.  
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TIMS-TEAMET SOM TILTAKSARBEIDERE:  

Målgruppe Funksjon/formål Ressursbruk/omfang 

 Ansatte i skole og 
barnehage 

 Foreldre 

 Bidra til økt 
refleksjon 

 Bidra til økt 
handlekraft ute i 
felt 

 Kunnskapsheving 
 Øke opplevelse 

av mestring (av 
egen rolle) 

 Helhetlig og 
koordinert hjelp 

Etter behov 
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TIMS-HENVENDELSER; OMFANG OG ANTALL: 

 

Det kommer henvendelser til TIMS-teamet i hovedsak via kontaktskjema som finnes på 
kommunens hjemmeside, men noen henvendelser kommer via telefon eller direkte kontakt. 
Det er barnehage, skole og helsesykepleiere som står for flesteparten av henvendelser, 
men alltid i samråd med foreldre. Teamet får noen henvendelser fra foreldre enten via 
telefon eller direkte. Teamet kontaktes også fra annet hold, for eksempel fra 
barneverntjenesten, BUP og fastleger. Siste periode har enkelte fastleger benyttet seg av 
TIMS-teamet i flere saker de ønsker tverrfaglig drøftet.  

 

HENVENDELSER KAN DELES OPP I ULIKE KATEGORIER: 

KONTAKTSKJEMA 

 Sak beskrives og det inviteres til TIMS-møte 
 Sak belyses, koordinator tar kontakt med de som har sendt inn skjema for å få 

utfyllende informasjon. Resulterer ofte i TIMS-møte men det kan være behov for å 
gjøre en kartlegging i forkant av møte.  

DIREKTE KONTAKT MED KOORDINATOR ELLER ANDRE I TEAMET 

 Sak belyses og det inviteres til TIMS-møte 
 Sak belyses og det gis umiddelbar veiledning, evt. gjøres avtaler om veiledning for 

eksempel av foreldreveileder.  
 

TVERRFAGLIG TEAM I BARNEHAGER 

 Sak belyses i tverrfaglig team, enten anonymt eller med samtykke fra foreldre og det 
gis veiledning i møtet som ikke resulterer i videre TIMS-møter. 

 Sak belyses i tverrfaglig team og det inviteres til TIMS-møte.  
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ANTALL REGISTRERTE TIMS-SAKER I PERIODEN 1. SEPTEMBER 2018 – 31. AUGUST 2019: 

 

 

 

 

 

Nye saker i perioden knyttet til individ (navn): 32* (39/2019, 42/2018, 33/2017). 
Gjennomsnittsalder på barnet er 9,4 år (yngste registrerte barn er 2 år, eldste 16). 
Gjennomsnittsalder er høyere denne perioden enn forrige (8 år)  

Hvor mye tid teamet må avsette til den enkelte sak avhenger av sakens kompleksitet og 
alvorlighetsgrad.     

 

Oppfølgingssaker som strekker seg fra <- 01.09.19 og inn i rapporteringsperiode: 
15. Gjennomsnittsalder på barnet er 11,2 år **.  

 

Avsluttede saker i perioden: 30 (dette kan være både nye saker og oppfølgingssaker). I 
de avsluttede sakene har det i gjennomsnitt vært gjennomført 3,5 møter per sak. Dette er 
ikke medregnet foreldreveiledning og andre samarbeidsformer underveis.  
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Anonyme saker: Antallet er ikke registrert. 

Andre TIMS-avtaler (Oppfølgingsmøter, observasjoner, veiledning, m.m.): Ingen 
samlet oversikt (grunnet manglende tilgang til felles dataprogram/registreringsprogram). 

 

Samlet antall stafettlogger i aldersgruppen 0 – 18 år i Fauske kommune: I perioden 
01.09.19-30.08.2020 var det registrert totalt 34 aktive stafettlogger. Teamet har i liten grad 
klart å stimulere til bruk av stafettlogg som verktøy. Det opprettes logg der man ser det 
som hensiktsmessig, ikke som en regel.  

 

 

*Årsak til nedgang kan være sammensatt, men koronanedstenging i mars tenkes å ha en medvirkende årsak. 
Av erfaring mottar TIMS mange nye henvendelser på vår frem mot skoleslutt. TIMS-teamet jobbet i 
koronatiden med å følge opp i de saker som var aktive men vi gjorde også et «tilbakeblikk» og henvendte oss 
til noen familier vi tidligere har hatt kontakt med for tilby støtte ved behov.  

**Statistikken viser tydelig det TIMS erfarer: Jo eldre barnet er, jo mer kompleks blir saken og det krever mer 
oppfølging. Dersom barnet er yngre kreves det mindre tiltak for å få til endring.  

 

 

VEIEN VIDERE ETTER FØRSTE MØTE MED TIMS-TEAMET: 

 

TIMS-møter kan resultere i ulik type hjelp/støtte. Eksempel på løsning: 

 TIMS-deltakere bistår samarbeidsparter i møtet, og det er ikke behov for videre tiltak 
fra selve teamet. Sak avsluttes eller det inviteres til oppfølgingsmøte innen noen 
uker. 

 TIMS-deltakere bistår samarbeidsparter i møtet, og det avtales videre oppfølging fra 
teamet*. 

 TIMS-deltakere bistår samarbeidsparter i møtet, og det avtales videre oppfølging fra 
andre deltakere utenom teamet. 
 

Videre oppfølging kan bestå av: 

 foreldre-/familieveiledning- i hjem eller arb.sted 
 observasjoner i bhg/skole/hjem 
 andre samarbeidsmøter 
 støttesamtaler med foreldre – for eksempel psyk.spl.  
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 veiledning av ansatte (enkeltvis eller i gruppe) 
 samtaler med barn 
 videreformidling av kontakt med andre parter/tjenester 
 videreformidling av verktøy/materiale 
 (intern-)undervisning/kursing 

 

 

DOKUMENTASJON 

TIMS dokumenterer møtereferater og tiltak gjennomført i barnets helsejournal (Winmed) 
etter avtale med foreldre. Innsatsen som gjøres i mellom møter av aktører som ikke er i 
TIMS-teamet dokumenteres av de ulike aktører i sine respektive dokumentasjonssystem og 
så oppsummeres tiltak gjennomført på oppfølgingsmøter. I omfattende saker ved behov for 
dokumentasjon fra flere aktører fungerte det mindre bra med ulike journalsystem.  

For å finne en løsning på hvordan både dokumentere og kommunisere, har Fauske 
kommune gått til innkjøp av verktøyet Visma SamPro («Stafettloggen») som er tatt i bruk av 
TIMS-teamet og samarbeidsparter.  

Det anses som nødvendig å få på plass egnet dataprogram for å ivareta felles 
dokumentasjonsplikt. Dette fordi at de 5 TIMS-deltakerne ikke har tilgang til felles 
dokumentasjonssystem. Det er kun de som har tilgang til Winmed (ansatte på 
familiesenteret) som har tilgang. Det betyr at ikke alle kan skrive referat og alle har ikke 
tilgang til dokumentasjon gjort i saker som er aktiv. Det anses også som viktig å ha et felles 
dataprogram for å kunne ha oversikt over antall saker og møteplan.  

 

FINANSIERING 

TIMS-teamet er integrert i den ordinære (kommunale) driften, og det mottas ikke økonomisk 
tilskudd fra eksterne parter. Kommunen har ikke bevilget friske midler til satsningen. De 
involverte tjenestene har allokert egne ressurser. 

 

FORSKNING 

Nordlandsforskning har på oppdrag fra Fauske kommune utført evaluering av TIMS-teamet. 
Forskningen var lagt opp som følgeevaluering over ett år. 

Utdrag fra Nordlandsforsknings rapport «Fra undring til endring. Evaluering av TIMS-teamet 
i Fauske kommune» (2017):  

Ut fra erfaringer foreldre, skoler og barnehager formidler, er det liten tvil om at tilbudet 
fra TIMS-teamet er verdifullt i kommunen. Innsatsen fra dette teamet muliggjør både 
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rask og riktig hjelp til personer som bistås. De viktigste oppgavene videre er å 
koordinere ulike tilbud innenfor dette feltet i Fauske kommune, å avklare hvilke saker 
som hører hjemme hvor, og å tydeliggjøre hvilke typer saker og problemstillinger som 
TIMS-teamet skal arbeide med. (Nordlandsforskning, 2017) 

Det er flere strukturelle forhold som har hatt betydning for at TIMS-Fauske fungerer 
så godt som modellen gjør. Blant de viktigste er at TIMS rår over en fast ressurs og 
har et fast team som samles over tid. Dette igjen har betydning både for å lykkes med 
det tverrfaglige samarbeidet og med tidlig innsats. (s.109, Nordlandsforskning, 2017) 

Som pekt på over, er TIMS ett av Fauske kommunes lavterskeltilbud som skal bidra 
til at barn og familier får hjelp så tidlig som mulig i et problemutviklingsforløp. En slik 
innretning på arbeidet med barn og unge er i tråd med føringer på nasjonalt nivå. 
Både innenfor folkehelsefeltet og innenfor oppvekstfeltet har tidlig innsats vært 
formulert som et sentralt mål i en rekke politiske dokumenter. Innenfor oppvekstfeltet 
ble dette i særlig grad betont i St. meld. nr. 16 (2006-2007) … og ingen sto igjen. 
(s.10, Nordlandsforskning, 2017) 

Det ser altså ut til at TIMS-teamet har funnet nøkkelen til suksessfullt tverrfaglig 
samarbeid og har omgått barrierer som ofte ligger til hinder for at slikt samarbeid blir 
velfungerende. (s.105, Nordlandsforskning, 2017) 

 

Les rapporten i sin helhet HER 

 

 

 

 

 

Foreldrestøttekoordinator  

Mariell. H. Skogen  

03.11.2020 
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