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SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG 

ANBEFALINGER 

 

Formål med prosjektet 

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen er å se nærmere på hvordan kommunen løser sine 

oppgaver med gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger. 

Revisjonens oppsummering  

Det å ta imot flyktninger stiller en rekke krav til kommunene. Et helt grunnleggende krav er å 

finne egnet bolig til flyktningene og tilrettelegge for alle praktiske sider ved å bo i kommunen. 

Kommunen er også forpliktet til å tilrettelegge for introduksjonsprogram slik at flyktningene 

lærer seg norsk og samfunnskunnskap, får innføring i arbeidslivets regler, og på den måten 

raskt kan delta i det norske arbeids- og samfunnsliv. I denne rapporten undersøker vi først og 

fremst problemstillinger knyttet til kommunens gjennomføring av introduksjonsprogram på 

systemnivå, vi går ikke gjennom tilbudet til den enkelte programdeltager.    

 

Problemstilling 1: Hvordan er arbeidet med introduksjonsprogrammet organisert? (beskrivende, 

ingen kriterier)  

 

 Arbeidet med bosetting og forvaltning av introduksjonsprogram for nyankomne 

flyktninger har gjennom årene vært organisert på ulike måter og i ulike sektorer. Siden 

2012 har tjenestene vært en del av virksomhet for Levekår, inn under Familie- og 

nærmiljø (FAM).  

 Ansvaret i introduksjonsprogrammet er hovedsakelig fordelt på to virksomheter, hhv. 

virksomhet for Levekår i tjenesteområdet Familie- og nærmiljø, og Voksenopplæringen i 

tjenesteområdet Utdanning.  

 Flyktningetjenesten en del av virksomhet for Levekår og har hovedansvaret for å forvalte 

og koordinere tiltakene i introduksjonsprogrammet.  

 Voksenopplæringen har ansvar for undervisning i norsk og samfunnsfag og er en viktig 

samarbeidspartner for Flyktningetjenesten. Skolen har totalt ca. 120 elever, hvorav 

introduksjonsdeltagerne p.t. utgjør 16 elever. 

 NAV har oppgaver knyttet til tildeling av bolig og økonomiske støtteordninger utover 

introduksjonsstønaden. Siden høsten 2013 har NAV i noen grad bidratt med 

arbeidsrettet opplæring.  

 Kommunen mottar integreringstilskudd fra staten for mottak av flyktninger. Flyktningene 

selv mottar introduksjonsstønad tilsvarende 2 G og ev. økonomisk støtte fra NAV hvis 

vilkårene er til stede.  

 

Problemstilling 2: Oppfyller kommunen grunnleggende lovpålagte krav i 

introduksjonsordningen? 

 

I tillegg til norskundervisning og samfunnsfag krever loven at alle skal ha tiltak som forbereder 

til arbeid eller utdanning. 

 

 Undersøkelsen viser at Sørum kommune tilbyr et introduksjonsprogram som består av 

norskundervisning, samfunnsfag og tiltak som forbereder deltagerne til arbeidslivet 
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(språkpraksis) slik rammene i loven tilsier. Undersøkelsen er avgrenset mot kontroll av 

tjenester til den enkelte deltager i programmet.  

 Språkpraksis er språkopplæring på arbeidsplassen, men gir også praksis i arbeidslivet. 

Sørum kommune har primært tilbudt språkpraksis kun til elever som når et visst 

språknivå. 

 Arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV som arbeidspraksis, lønnstilskudd eller 

arbeidsmarkedsopplæring er eksempler på tiltak i introduksjonsprogrammet. Denne type 

tiltak har ikke vært et tilbud i Sørum kommunes introduksjonsprogram. 

Flyktningetjenesten jobber med å få flere slike tiltak inn som en del av programmet. 

Programmet har det siste skoleåret inneholdt noen timer arbeidsrettet undervisning 

ukentlig. Disse timene ble tidligere benyttet til leksehjelp.  

 En del introduksjonsdeltagerne har grunnskole som del av sitt program. Det diskuteres 

om dette er et hensiktsmessig tiltak i alle tilfeller.  

 

Programmet skal være et tilbud på heltid (47 uker) med et minstekrav på 30 timer dersom 

omfanget av for- og etterarbeid (lekser) kan sies å være betydelig.   

 

 Sørum kommune tilbyr et program som i dag ligger på ca. 30 timer ukentlig. I tillegg 

kommer lekser. Tilbudet i skolens ordinære ferier har vært på mindre enn 30 timer 

ukentlig.  

 Introduksjonsdeltagerne har i skoleåret 2012/2013 hatt for mange dager ferie/fri i 

forhold til arbeidslivets feriebetingelser på 25 dager i året.  

 

Loven krever at alle skal ha et individuelt tilpasset program. Den enkelte skal ha en individuell 

plan for hele programmet på to år og en for undervisningen.  

 

 Kommunen har rutiner for utarbeidelse og revidering av individuelle planer. 

 Det er rutiner for oppfølging av deltagerne. Oppfølgingen har ikke alltid vært så tett som 

ønskelig, blant annet peker flyktningkonsulentene på at de er presset på tid i perioder 

med mottak av nye flyktninger til kommunen. En mer forutsigbar mottaksprosess, bedre 

rutiner og bedre samarbeidsverktøy (Sampro) er tenkt å skulle bedre samarbeidet og 

kommunikasjonen om programmet til den enkelte flyktning.  

 Kommunen har gode rutiner for registrering av oppmøte og kontroll av fravær 

 Flyktningetjenesten har ikke oversikt over årlig fravær i introduksjonsprogrammet. 

Dagens systemer gir oversikt over fravær til den enkelte, men kan ikke brukes til å lage 

fraværsstatistikk på et mer overordnet nivå.  

 

Introduksjonsloven stiller krav til internkontroll med deler av introduksjonsloven. 

 En intern revisjon i Levekår konkluderte med at rutinene ikke tilfredsstilte kravene i 

kommunens internkontrollsystem. Rutinene er under revidering og skal være ferdig i 

løpet av året.  

 

Problemstilling 3: Sikrer internkontrollsystem en tydelig ansvars- og rollefordeling og god 

samhandling mellom sentrale enheter/aktører i introduksjonsordningen? 

 

To virksomheter står sentralt i arbeidet med introduksjonsprogrammet, hhv. 

Flyktningetjenesten i virksomhet for Levekår og Voksenopplæringen. For å lykkes i arbeidet 

med introduksjonsprogrammet er det viktig at ansvars- og oppgavefordelingen er tydelig 

avklart, godt forankret og formalisert. I tillegg må det samhandles godt.  

 

• Ansvaret i introduksjonsloven fremgår av kommunens interne delegering. Det meste av 

ansvaret er delegert til Flyktningetjenesten. Voksenopplæringen er delegert ansvaret for 
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undervisningen i norsk, samfunnsfag og grunnskole for voksne innvandrere. Det har vært 

noe uklarhet knyttet til delegeringen av ansvar. I Flyktningetjenesten er det usikkerhet 

knyttet til hva deres overordnede ansvar for introduksjonsprogrammet faktisk innebærer i 

praksis på enkelte områder. 

 Det er etablert flere arenaer for samarbeid på tvers, både om introduksjonsprogrammet som 

helhet og om den enkelte deltager. I tillegg til Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen, 

deltar NAV, skole og psykisk helse i noen grad i samarbeidet. Det foreligger ingen formelle 

samarbeidsavtaler, men ansvar og oppgaver er beskrevet i et internt dokument hos 

Flyktningetjenesten. Samarbeidet beskrives som mer strukturert og systematisk enn 

tidligere. 

 Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen beskrives alt i alt som godt 

og bedre enn for noen år tilbake. Begge enheter mener samarbeidet fremdeles har et 

potensial for forbedring. Tydelig ledelse, felles forståelse for målene i 

introduksjonsprogrammet, felles rolleforståelse og tettere samarbeid trekkes frem som 

elementer mot et enda bedre samarbeid. 

 NAV er en døråpner til arbeidslivet og en samarbeidspartner for Flyktningetjenesten.  

Samarbeidet har først og fremst dreid seg om bosetting og økonomi. Det siste året har det 

også vært et samarbeid om arbeidsrettet undervisning. Dialogen og samarbeidet med NAV 

beskrives som godt, det etterlyses imidlertid tettere dialog og samarbeid på deltagernivå. 

Flere mener NAV bør trekkes mer med i samarbeidet om kvalifiseringen av flyktningene, 

særlig der man ser at overgang til arbeid/utdanning ikke skjer direkte etter programmets 

slutt.  

 

Problemstilling 4: Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor? 

(beskrivende, ingen kriterier) 

 

• Voksenopplæringen har i flere år samarbeidet med frivillig sektor i kommunen, blant 

annet om leksehjelp, FN-dag og ulike aktiviteter. Samarbeidet om leksehjelp for 

introduksjonsdeltagere fra Sørum ble avsluttet høsten 2013. Samarbeidet beskrives som 

godt.  

 

Problemstilling 5: Hvilke resultater har kommunen på viktige nasjonale mål? 

 

 I gjennomsnitt har 33 prosent av introduksjonsdeltagerne i Sørum kommune de siste fire 

årene gått direkte over i jobb eller utdanning. Kommunens eget mål for 2013 var på 60 

prosent. Det nasjonale målet har de siste årene vært på 55 prosent.  

 86 prosent av de som har gått opp til nasjonale prøver muntlig har bestått, mens 56 

prosent har bestått skriftlig. Fra høsten 2013 ble det gjennom en lovendring innført en 

obligatorisk avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap, denne tas første gang i 

Sørum våren 2014.  

 

Problemstilling 6: Praktiseres mål- og resultatstyring innenfor arbeidet med 

introduksjonsordningen? 

 

Sørum kommune legger til grunn mål- og resultatstyring for sin virksomhet. Dette er også et av 

mange virkemiddel for å lykkes med overgang til arbeid/utdanning etter 

introduksjonsprogrammet. Ettersom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen er organisert i 

hver sine sektorer har de også hvert sitt system for mål- og resultatstyring. Revisjonen har 

undersøkt nærmere virksomhetsplan og rapportering for 2013. 

 

Flyktningetjenesten er en del av virksomheten Levekår og det utarbeides felles virksomhetsplan 

for hele virksomheten.  
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 Det fremgår av virksomhetsplanen for 2013 at det er et mål at minimum 60 prosent av 

introduksjonsdeltagerne skal direkte ut i lønnet, arbeid/utdanning og at kommunen skal 

bosette det antall flyktninger som kommunen har vedtatt.  

 Det fremgår ikke av virksomhetsplanen hvilke tiltak som skal settes inn for å nå målene. 

Det er imidlertid det siste året gjennomført flere tiltak med tanke på å nå målene som er 

satt.   

 Det rapporteres på målene til ledelsen i tertialrapporter og årsrapport. Det rapporteres 

også på gjennomførte tiltak.  

 

Voksenopplæringen utarbeider egen virksomhetsplan.  

 

 Undersøkelsen viser at skolen setter mål og rapporterer resultater for skolen som helhet, 

blant annet for norskprøver.  Introduksjonsdeltagerne inngår her som en del av 

helheten. Det er ikke satt egne mål for introprogrammet som sådan og det rapporteres 

heller ikke på resultater for denne gruppen spesifikt. Slik informasjon har etter hva 

revisjonen forstår ikke vært etterspurt verken av Flyktningetjenesten eller ledelsen. 

Skolen understreker at de fokuserer på målene som er satt i den enkeltes individuelle 

plan.  

 Det rapporteres på målene i tertialrapporter og i årsberetningen.  

 

Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen samarbeider ikke formelt om å sette mål eller 

utarbeide tiltak for introduksjonsprogrammet som sådan. Mål og hva som skal til for å nå målet, 

diskuteres imidlertid i noen grad i samarbeidsmøter. 

 

Revisjonens samlede vurdering  

 

Introduksjonsprogram 

Introduksjonsloven stiller strenge krav til de tjenestene som kommunen skal levere. 

Revisjonen vurderer det slik at kommunens innretning av introduksjonsprogrammet som sådan 

er innenfor lovens rammer. Programmet oppfyller minstekravene i store trekk, revisjonen vil 

likevel peke på noen forbedringspunkter slik at tjenestene på alle punkter er i tråd med 

regelverket.  

 

Kommunen må i større grad sørge for at alle, i tillegg til undervisning i norsk og samfunnsfag 

får tilgang til tiltak som forbereder til arbeid eller videre utdanning slik loven krever. Dette kan 

være språkpraksis, arbeidspraksis, lønnstilskudd og lignende.  

 

Introduksjonsdeltakerne mottar tjenester fra flere enheter i sitt kvalifiseringsløp. At enhetene 

samarbeider godt, har avklarte ansvarsforhold og jobber mot samme mål er derfor avgjørende. 

Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen er i positiv utvikling, men har 

ennå et potensial for forbedring. Aktørenes ansvar og oppgaver må avklares og forankres i 

samarbeidsavtaler eller lignende. Særlig må Flyktningetjenestens ansvar for programmet som 

helhet tydeliggjøres og forankres godt i hele organisasjonen. 

 

Samarbeidet med NAV kan også med fordel formaliseres i en samarbeidsavtale slik at roller og 

arbeidsfordeling blir tydelig, avklart og kjent for alle. Revisjonen mener videre NAV bør trekkes 

mer målrettet med i samarbeidet om kvalifiseringen av flyktningene, særlig mot slutten av 

programtiden.  
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Selv om introduksjonsprogrammet i Sørum har forholdsvis få deltagere, kan en bevisst og aktiv 

bruk av mål- og resultatstyring bidra til et mer målrettet arbeid i introduksjonsprogrammet. I 

tillegg kan det brukes til å evaluere om tiltakene som settes inn er effektive og 

hensiktsmessige.  

 

Sørum kommune har ett overordnet mål for introduksjonsprogrammet, introduksjonsdeltagerne 

skal bli selvhjulpne og 60 prosent skal ut i lønnet arbeid eller utdanning. Hvorvidt man lykkes 

med målene avhenger av mange faktorer, blant annet av hvor godt man lykkes i 

norskopplæringen. Revisjonen mener kommunen bør vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig 

også å ha egne mål spesifikt for norskopplæringen og rapportere på disse.  Uansett mener 

revisjonen dette er viktig styringsinformasjon for introduksjonsprogrammet. Lovendringen som 

nå krever obligatoriske norskprøver for alle kan være et godt grunnlag for å innføre en slik 

rapportering.  
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger følgende: 

 

 Kommunen må på enkelte punkt sette inn tiltak som sikrer at introduksjonsprogrammet 

fyller alle kravene i regelverket. Dette gjelder særlig kravet til fulltidsprogram og større 

grad av yrkesretting av programmet for den enkelte deltager.  

 Aktørenes ansvar og oppgaver må avklares og forankres i samarbeidsavtaler eller 

lignende. Særlig må Flyktningetjenestens ansvar for programmet som helhet 

tydeliggjøres og forankres godt i hele organisasjonen.  

 Generelt bør det jobbes mer systematisk og på tvers av enheter når det gjelder mål- og 

resultatstyring i introduksjonsprogrammet. Flyktningetjenesten/ledelsen bør etterspørre 

styringsinformasjon fra Voksenopplæringen, særlig viktig er det å ha kjennskap til 

resultater av norskprøver for introduksjonsdeltagerne som gruppe. 

 Nasjonalt introduksjonsregister skal inneholde mye informasjon om innholdet i 

flyktningenes introduksjonsprogram. Kommunen bør se på hvordan dette kan 

systematiseres og i større grad brukes som styringsinformasjon i 

introduksjonsprogrammet.  

 

 

18.06.2014 

 

 

Nina Neset /sign/ 

revisjonssjef 

 

Oddny Ruud Nordvik /sign/ 

fagansvarlig forvaltningsrevisor 
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1 INNLEDNING  
 

1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet 

 

Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon vedtok kontrollutvalget i Sørum 04.09.12 (KU 

sak 43/2012) å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på flyktningeområdet som prosjekt nr. 2 i 

perioden. Prosjektplan for prosjektet ble vedtatt i kontrollutvalgsmøte 12.12.2013.  

 

Hvert år anmoder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) norske kommuner om å 

bosette et visst antall flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge. For kommunene er 

bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene selv som vedtar hvor mange 

flyktninger de ønsker å bosette. Sørum kommune har i flere år vedtatt å ta imot mellom 10-15 

flyktninger. I tillegg kommer familiegjenforeninger.  

 

Bosetting av flyktninger stiller en rekke krav til kommunen. Kommunen forplikter seg i henhold 

til introduksjonsloven til å legge til rette for introduksjonsprogram. Å delta i 

introduksjonsprogrammet er obligatorisk for flyktninger med behov for grunnleggende 

kvalifisering og som er bosatt med offentlig hjelp. Programmet skal være på heltid og minst 

inneholde opplæring i norsk og samfunnskunnskap samt forberede deltagerne til arbeidsliv eller 

videre utdanning. Målet med introduksjonsprogrammet er å gjøre flyktningene selvhjulpne og 

økonomisk selvstendige. I tillegg til å tilby introduksjonsprogram skal kommunen sørge for 

bolig, helsetjenester, skolegang for barna med mer. 

 

I Sørum kommune har Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV sentrale og viktige 

roller i introduksjonsprogrammet. I tillegg har kommunen et nært samarbeid med frivillige 

organisasjoner i kommunen.  

 

For å lykkes med å nå målet om at flyktningene skal komme ut i arbeid/utdanning og bli mest 

mulig selvhjulpne er det mange faktorer som må være på plass. Helt avgjørende er det å tilby 

et introduksjonsprogram av god kvalitet, med klare mål, tett oppfølging og godt samarbeid 

aktørene i mellom (Rambøll 20111, FAFO 2007). 

  

1.2 Formål og problemstillinger 

Brudd på introduksjonsloven kan ha negative konsekvenser både for deltakerne og samfunnet 

om helhet, blant annet kan det medføre forsinkelser i den enkeltes overgang til arbeid eller 

utdanning og føre til at det tar lengre tid før deltakeren blir økonomisk selvstendig. Formålet 

med revisjonens undersøkelse er å undersøke hvordan kommunen løser noen av de mest 

sentrale forpliktelsene de har i introduksjonsprogrammet og om de har en internkontroll som 

sikrer et målrettet, effektivt og godt fungerende samarbeid mellom aktørene i programmet. 

Undersøkelsens hovedfokus er kommunens innretning av introduksjonsprogrammet på 

systemnivå. Revisjonen går ikke inn programmet slik det ser ut for den enkelte deltager.   

 

Undersøkelsen er lagt opp til å besvare følgende problemstillinger:  

 

1. Hvordan er arbeidet med introduksjonsprogrammet organisert?   

                                           
1Analyse av resultatoppnåelse i introduksjonsordningen.  Rambøll rapport, 2011. 



 

 

2. Oppfyller kommunen grunnleggende lovpålagte krav i introduksjonsordningen?  

a. Innfrir kommunens program kravene til minimumsinnhold? 

b. Har kommunen et introduksjonsprogram som er både på heltid og helårlig?  

c. Har kommunen et system for utarbeidelse og revidering av individuelle planer? 

d. Har kommunen tilfredsstillende internkontroll slik introduksjonsloven krever? 

3. Sikrer internkontrollsystem en tydelig ansvars- og rollefordeling og god samhandling mellom 

sentrale enheter/aktører i introduksjonsordningen? 

4. Hvordan fungerer samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor? (beskrivende, ingen 

kriterier) 

5. Hvilke resultater har kommunen på viktige nasjonale mål?  

6. Praktiseres mål- og resultatstyring innenfor arbeidet med introduksjonsordningen? 

 

1.3 Oppbygging av rapporten 

 

Rapporten vil først beskrive metodene som er benyttet i undersøkelsen (kapittel 2). Her 

redegjør vi også for og vurderer dataenes pålitelighet og validitet.  

 

Kapittel 3 omhandler revisjonskriteriene som blir lagt til grunn for undersøkelsen. Deretter 

følger en kort oversikt over organisering av flyktningarbeidet i Sørum kommune (kapittel 4). 

 

Kapittel 5 redegjør for kommunens tilbud og systemer når det gjelder noen av de lovpålagte 

kravene til introduksjonsprogrammet og svarer på problemstilling 2. 

 

Kapittel 6 tar for seg spørsmål om myndighet, ansvar, roller og samhandling mellom de 

involverte enhetene i arbeidet med introduksjonsprogrammet og svarer på problemstilling 3 og 

4. 

 

I kapittel 7 presenteres noen av resultatene i kommunens introduksjonsprogram og til slutt 

følger en gjennomgang av arbeidet med mål- og resultatstyringen på området. Kapittelet svarer 

på problemstilling 5 og 6.   

 

I kapittel 8 kommenteres rådmannens høringssvar. 

  

Revisjonens samlede vurdering og anbefalinger presenteres foran i rapporten sammen med 

sammendraget. 
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2 ANVENDTE METODER I PROSJEKTET 
 

2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

 

Rapporten bygger både på gjennomgang av skriftlig dokumentasjon/tallmateriale innhentet fra 

Sørum kommune og på intervjudata.  

 

Revisjonen har gått gjennom skriftlig dokumentasjon i form av oppgave- og rutinebeskrivelser, 

virksomhetsplaner, handlingsplaner og årsberetninger. 

 

Intervjuene er gjennomført som kvalitative intervjuer hvor informantenes egne erfaringer og 

opplevelse av blant annet samarbeid har vært i fokus. Det har blitt benyttet dybdeintervju, 

telefonintervju og e-post korrespondanse. Revisjonen har gjennomført intervjuer med ledere og 

medarbeidere i Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen. I NAV er det gjennomført intervjuer 

på saksbehandlernivå. Vi har også intervjuet en representant for frivillig sektor i kommunen.  Til 

sammen er det gjennomført intervjuer med 12 personer. 

 

Intervjuene ble gjennomført i februar-april 2014. 

 

2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

 

Pålitelighet 

Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. En undersøkelses 

pålitelighet bestemmes av hvordan undersøkelsen er gjort og hvor nøyaktig den videre 

behandlingen av dataene er foretatt. Påliteligheten ved intervjudata er sikret på flere måter:  

 

 Fakta i rapporten er verifisert ved gjennomlesning både av referater fra                   

intervjuene og rapportens faktadel (intervjuene med NAV er verifisert ved 

gjennomlesning av referater) 

 Alle sitater som er benyttet i rapporten er gjennomgått i faktamøte 

 Rapporten er også forelagt rådmannen til uttalelse 

 

Gyldighet 

Med gyldighet menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de data 

som er samlet inn. Følgende mener vi sikrer dataenes gyldighet:  

 Data er innhentet for denne undersøkelsen spesielt 

 Intervjuer er foretatt med medarbeidere i ulike enheter, i ulike stillinger og med ulike 

roller i organisasjonen noe som bidrar til å belyse spørsmål fra ulike ståsted 

 Intervjuene er gjennomført ved hjelp av åpne spørsmål og informantene har fått 

mulighet til å gi uttrykk for egne erfaringer og meninger  

 Det er benyttet ulike metoder som intervju og dokumentanalyse (metodetriangulering) 

 

Revisjonen anser gyldigheten ved dataene som tilfredsstillende.  
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3 REVISJONSKRITERIER 

3.1 Innledning 

 

Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de krav, normer og /eller standarder som benyttes 

som grunnlag for våre vurderinger. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i og utledet fra 

autoritative kilder innenfor det reviderte området. Kilder til revisjonskriterier kan blant annet 

være lover, forskrifter, forarbeider, politiske vedtak, mål og føringer, statlige føringer som 

veiledere og lignende, andre myndigheters praksis eller anerkjent teori. Det kan også være 

såkalt reelle hensyn, dvs. vurderinger om hva som er rimelig, formålstjenlig, effektivt eller 

lignende (RSK 001, Standard for forvaltningsrevisjon).  

 

Introduksjonsloven, rundskriv til introduksjonsloven, råd og anbefalinger fra IMDi samt 

allmenne prinsipper for internkontroll vil være de viktigste kildene til revisjonskriterier i dette 

prosjektet. I tillegg kommer lokale politiske vedtak og ulike former for planer kommunen kan 

ha.  

 

3.2 Sentrale krav til kommunen i introduksjonsloven 

 

Introduksjonsloven med tilhørende forskrifter og rundskriv står helt sentralt i arbeidet med 

integrering av flyktninger i kommunen. Hovedtanken med loven er å styrke nyankomne 

innvandreres mulighet til raskt å komme ut i jobb og inkluderes i samfunnet.  

 

Introduksjonsloven inneholder en rekke bestemmelser. Sentralt står retten, men også plikten til 

deltagelse i introduksjonsprogram.   

 

3.2.1 Innhold i programmet 

I følge introduksjonslovens § 4 skal programmet minst inneholde norskopplæring, 

samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. 

Eksempler på slike tiltak er språkpraksis, arbeidspraksis, lønnstilskudd og ulike 

arbeidsmarkedskurs. Bestemmelsen angir også hvilke ferdigheter, innsikt og kunnskaper 

deltageren skal tilegne seg i programmet. Introduksjonsprogrammet tar sikte på å:  

a) Gi grunnleggende ferdigheter i norsk (fastsatt pliktig timetall jf. § 17 introduksjonsloven) 

b) Gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv (fastsatt pliktig timetall på morsmål eller et 

språk deltageren forstår, (jf. § 17 og 18 i introduksjonsloven) 

c) Forberede for deltakelse i yrkeslivet 

 

I rundskrivet til introduksjonsloven (Q-20/2013, elektronisk versjon s. 29) står det at 

målsetningen om overgangen til arbeidslivet må være retningsgivende for utformingen av 

introduksjonsprogrammet, uavhengig av om veien går via videre opplæring og kvalifisering eller 

rett over i ordinært arbeid. 

 

De som har rett og plikt til introduksjonsprogram kan også ha rett til opplæring etter reglene 

om grunnskoleopplæring for voksne (jf. Opplæringsloven2). I rundskrivet (s. 29) står det:  

 

                                           
2 Lov 17. juli 1998 nr. 61, grunnskolen og den videregående opplæringa, kapittel 4A 



 

 

Ved vurdering av om opplæring i norsk og samfunnskunnskap er det viktig at kommunen 

kartlegger den enkeltes skolebakgrunn og behov og ønsker om videre utdanning eller 

kvalifisering.  

 

IMDi og Utdanningsdirektoratet har i fellesskap utarbeidet en uttalelse3 for hvordan reglene skal 

tolkes. Uttalelsen innbefatter også råd om at enhetene må samarbeide tett i slike spørsmål. 

 

De som har grunnskoleopplæring som en del av sitt introduksjonsprogram skal også ha tiltak 

som forbereder til deltagelse i arbeidslivet:  

 

(…) også for deltakere som har grunnskoleopplæring som en del av sitt 

introduksjonsprogram skal programmet inneholde tiltak som forbereder til deltagelse i 

arbeidslivet (Q 20/2013, elektronisk versjon, s. 29). 

 

3.2.2 Et introduksjonsprogram på heltid og helårlig 

I følge introduksjonslovens § 4 skal introduksjonsprogrammet være på heltid og helårlig. 

 

Lovens forutsetning er at introduksjonsprogrammet skal være et alternativ til sosialhjelp. 

Deltagelse på deltid og dermed redusert stønad vil trolig ikke være tilstrekkelig for å dekke 

utgifter til livsopphold eller bolig. Det er derfor ikke adgang til delvis deltakelse i 

introduksjonsprogrammet, deltagelse skal være på heltid.  Der en deltaker på grunn av sykdom 

eller skade er forhindret fra deltagelse på fulltid, skal man søke å tilpasse 

introduksjonsprogrammet slik at deltageren likevel kan delta på fulltid.  

 

Med heltid menes at tilbudet skal tilsvare en arbeidsuke på mellom 30 og 37,5 timer. Kravet til 

timer er avhengig av om programmet består av aktiviteter med eller uten krav til 

forberedelser/etterarbeid. For program som består av aktiviteter uten krav til forberedelser eller 

etterarbeid, er normen 37,5 timer per uke. For program som består av opplæringstiltak med 

betydelig krav til egenaktivitet, er normen 30 timer. I Ot.prp. 28 (2002-2003) heter det 

følgende om dette kravet på side 55-56:  

 

Utvalget legger til grunn at omfanget av fulltidsprogrammet er fleksibelt, avhengig av i 

hvilken grad tiltaket krever tidsbruk ut over det som er bundet i programmet. For 

program som består av aktiviteter uten krav til forberedelser eller etterarbeid, foreslår 

utvalget at 37,5 timer per uke skal være fulltid. For program som består av 

opplæringstiltak med betydelig krav til egenaktivitet, skal 30 timers uke være fulltid. 

Spennet mellom 30 timer og 37,5 timer i uken gir rom for en viss grad av skjønn i 

tilpasningen av programmet, samtidig som det sikrer et relativt omfattende tilbud. Det 

vil også kunne være rom for en viss fleksibilitet når det gjelder lengden på hver enkelt 

virkedag. 

 

Departementet sluttet seg til utvalgets forslag på dette punkt og tilføyde at:   

Departementet vil imidlertid understreke kommunens mulighet til å tilpasse programmet 

til den enkelte innvandrers forutsetninger og behov innenfor rammen av programmets 

omfang, for eksempel ved å legge inn terapi/behandlingstimer eller oppbygging av 

sosialt nettverk som en del av programmet.  

 

Med deltagernes medvirkning kan aktivitetene også foregå ettermiddag/kveld. Det åpnes 

imidlertid ikke for å gå utover makstimetallet per uke som en type ”fleksiordning” eller for å 

gjennomføre programmet på en kortere tid, med mindre deltakerne samtykker i dette (IMDi’s 

tilsynsinstruks, s. 17).  

                                           
3 Gyldendal rettsdata: Rett til grunnskoleopplæring i introduksjonsordningen for asylsøkere, brev av 15.12.2011 
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Begrepet time er ikke definert i forarbeider eller rundskriv. I tilsynsinstruksen utarbeidet for 

fylkesmannens tilsyn (2013-2015)4 legges det til grunn at en ved beregning av tid i 

programmer legger til grunn klokketimer á 60 minutter. For den delen av programtiden som 

består av undervisning kan dette likevel innebære at pauser mellom opplæringsbolkene inngår i 

en time (tilsynsinstruks, s.17). Kommuner som legger til grunn 30 skoletimer á 45 minutter 

oppfyller i følge instruksen ikke kravet om fulltid.  

 

Videre legges til grunn at 30 timers skoleuke forutsetter at for- og etterarbeid på 7,5 timer 

inngår i en ramme som kan kontrolleres og hvor det er anledning til å motta veiledning. 

 

Et helårlig program skal følge arbeidslivets regler, dvs. 47 arbeidsuker, med fradrag for 

bevegelige fri- og helligdager.  Deltagerne skal altså ha et fullt arbeidsår med 5 ukers ferie. I 

Ot.prp. 28 (2002-2003) heter det: 

 

Når det gjelder aktivitetene på årsbasis, foreslår utvalget at arbeidslivets regler for ferie 

legges til grunn for programmet. Utvalget ser at det vil kunne være en ulempe for 

kommuner som legger deler av ordningen, for eksempel norskopplæringen, til 

skolesektoren. Likevel vil utvalget ut fra hensynet til at kvalifiseringen skal være effektiv, 

legge ferielovens alminnelige ferietid til grunn. Dette betyr ikke nødvendigvis at det skal 

være undervisningstilbud i den perioden skolen har ferie, men at deltagerne skal ha et 

aktivitetstilbud, f.eks. ordinær sommerjobb eller spesielt tilrettelagt arbeid eller aktivitet. 

 

En undersøkelse gjennomført av FAFO (Kavli m.fl. 2007) viser at det varierer i hvor stor 

utstrekning kommunene er til å tilby et heldags- og helårs program. Mangel på språk- og 

arbeidspraksisplasser, samt ventetid for oppstart av aktiviteter er blant utfordringene som 

trekkes frem i rapporten.  

Loven fastsetter også, jf. § 6 at det skal utarbeides individuell plan i samarbeid med den 

enkelte deltager.  Planen skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes 

opplæringsbehov og av hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg av. Planen skal minst 

inneholde programmets start og tidsfaser og en angivelse av tiltakene i programmet. Den skal 

også utarbeides i samråd med vedkommende. Videre skal den tas opp til ny vurdering med 

jevne mellomrom og ved vesentlig endring i vedkommendes livssituasjon. Planen skal angi 

hvem som har ansvar for å gjøre hva, når og hvordan. En god plan bør i tillegg inneholde 

hovedmål og delmål (Rundskriv Q 20/2013, elektronisk versjon, s. 41).  

3.2.3 Individuell plan 

Bruk av individuelle planer er både en metode for å samordne ulike tiltak til et helhetlig 

program og et redskap som kan brukes til å sikre at deltagerne får mulighet til å påvirke 

programmets innhold. For at deltagerne skal forstå verdien av, og bruke sin plan, trekker 

forskning frem som et minstekrav at planen gis en fysisk utforming som gjør den oversiktlig og 

lett å følge og forstå (Kavli m.fl. 2007). 

 

Ifølge introduksjonsloven § 19 første ledd skal det også utarbeides en individuell plan for den 

som skal delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, tilsvarende § 6. I rundskrivet til 

Introduksjonsloven anbefales det at de to planene ses i sammenheng og at det samarbeides om 

dette.  

 

 

                                           
4 Tilsynsinstruks 2013-2015. Deltagerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid, IMDi. 



 

 

3.2.4 Fravær fra introduksjonsprogrammet 

Ved fravær som ikke skyldes sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner, og som ikke er gitt 

tillatelse til, reduseres stønaden tilsvarende § 9 i introduksjonsloven. Reglene for fravær ligger 

tett opp til gjeldende regler for arbeidstakere, da det er et mål at deltakerne gjennom 

introduksjonsordningen blir kjent med fraværsordningen i arbeidslivet.  

Nærmere regler om fravær er gitt i forskrift (Forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne 

innvandreres deltakelse i introduksjonsordning, 2003 nr. 973). Bestemmelsene om fravær er 

todelt: legitimt fravær med rett til utbetaling av introduksjonsstønad på den ene siden, og 

illegitimt fravær, med trekk i stønaden på den andre siden. Det er også adgang til permisjon 

både med og uten stønad.  

Det er kommunen ansvar å sikre at fraværsreglene overholdes gjennom god internkontroll. For 

å kunne sette inn nødvendige tiltak vil det også være viktig å ha god oversikt over det totale 

fraværet fra programmet.  

 

Med hensyn til innhold i programmet legger vi til grunn følgende kriterier:  

 

 Programmet skal inneholde minst norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som 

forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet, for eksempel 

språkpraksis/arbeidspraksis, jf. introduksjonsloven § 4a)-c). 

 Programmet skal være helårlig og på full tid jf. introduksjonsloven § 4. 

 Det bør være rutiner for utarbeidelse og revidering av individuell plan 

 

 

3.3 Internkontroll  

 

For å sikre at kommunen oppfyller de lovpålagte krav i introduksjonsloven og når målsettingen 

om god integrering av flyktninger er det nødvendig med god internkontroll. Det å etablere gode 

internkontrollrutiner er et ledelsesansvar, og kommer til uttrykk i kommuneloven § 23 nr. 2. 

Etter loven heter det at administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen er gjenstand 

for betryggende kontroll. Internkontroll handler med andre ord om å ”ha orden i eget hus”.  

 

I det følgende vil vi si litt om allmenne krav til internkontroll og dernest komme spesifikt inn på 

internkontrollkravet i introduksjonsloven.  

 

PricewaterhouseCoopers (PwC) ga i oktober 20095 ut rapporten ”Internkontroll i kommunene”. 

Der defineres internkontroll som det å formalisere rutiner som er utformet på bakgrunn av 

kommunenes vurderinger av hvor det er risiko for styringssvikt, feil og mangler i virksomhetens 

arbeidsprosesser.  Det handler om å formalisere og dokumentere rutiner – i motsetning til å 

bygge på sedvane og udokumenterte rutiner.  

 

3.3.1 Allmenne prinsipper for internkontroll 

I rapporten ”Internkontroll i kommunene”, redegjør PWC for allmenne prinsipper for 

internkontroll. Disse gjengis i korte trekk nedenfor.  

 

                                           
5 Rapporten var avgitt som en del av Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med å styrke egenkontrollen i 
kommunene. Departementets hadde nedsatt en arbeidsgruppe som senere avga rapporten ”85 tilrådingar for styrkt 
eigenkontroll i kommunane”. 
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 Alle aktiviteter i en kommune kan ikke være gjenstand for internkontroll. Hva som skal 

dekkes av internkontrollen må identifiseres gjennom en risikovurdering der det vurderes 

hvilke arbeidsprosesser og med hvilken sannsynlighet og konsekvens styringssvikt, feil og 

mangler kan oppstå. Internkontrollen avgrenses deretter til prosesser som er viktige i den 

sammenheng.  

 Ledelseskontroller og kontrollaktiviteter må utformes og implementeres. Ledelseskontroller 

skal bidra til ledelsens styring og kontroll på områder som etikk, organisering, ansvar, 

myndighet og kompetanse. Eksempler er etisk regelverk, styringssystemer, fullmaktsystem, 

instrukser, lederkontrakter m.m. Kontrollaktiviteter omhandler kontroll av virksomhetens 

arbeidsprosesser.  

 Det må etableres rutiner og tiltak som sikrer god informasjon og kommunikasjon av 

internkontrollen i hele organisasjonen. Medarbeiderne må vite hvilke kontroller som finnes 

og hva som er deres rolle og ansvar i gjennomføringen av internkontrollen.  

 Kontrollsystemet må følges opp og etterleves systematisk i motsetning til engangs- og ad 

hoc kontrollaktiviteter.  

PWC understreker at internkontroll må ses på som en kontinuerlig prosess, en prosess der man 

tar utgangspunkt i det man har og utvikler dette videre.  Ulikhet i organisering, utvikling, intern 

ansvarsfordeling og kompetanse vil påvirke risikovurdering og dermed også arbeidet med 

internkontrollen og de løsningene som velges i den enkelte kommune.    

 

I rapporten ”88 tilrådinga for styrkt eigenkontroll i kommunane” (Kommunal- og 

regionaldepartementet) pekes det på at en ikke kan arbeide med internkontroll uten å ha 

organisasjonsutviklinga med seg; kulturen, verdiene, oppdraget til kommuneorganisasjonen, 

samt tydelige roller og forventninger til medarbeiderne. Organisasjonen må være gjennomsyret 

av riktig tenkning og praksis heter det i rapporten. Og ved endringer i organiseringen må man 

tenke gjennom konsekvensene for internkontrollen. 

 

PWC peker i rapporten om internkontroll i kommunene (2009) på at risikoen innen 

tjenesteproduksjon for en stor del er knyttet til manglende overholdelse av lover og regler. 

Likevel mangler kommunene ofte systematiserte og eller oppdaterte beskrivelser av prosess- og 

arbeidsrutiner. Ansatte lager kanskje sine egne rutinebeskrivelser med derav ulik kvalitet og 

uten ansvar for oppdatering i takt med endringer i regelverket heter det i rapporten. Ofte ligger 

kjennskap til rutiner kun i ”hodene” til de ansatte påpekes det videre, noe som blant annet gjør 

det vanskelig med effektiv og god opplæring av nyansatte. Samtidig gjør det kommunen sårbar 

ved tap av nøkkelpersonell.  En helt sentral del av internkontrollen er derfor at det finnes gode 

og hensiktsmessige rutiner og prosedyrer som skal sikre at overholdelse av regelverket skjer.   

 

3.3.2 Formalisering av oppgaver, ansvar og roller  

Beskrivelser av oppgaver, ansvar og roller er viktig i internkontrollen. God internkontroll har 

formelle fullmakter, stillingsinstrukser og avtaler på plass slik at det ikke er tvil om hvem som 

har ansvar for hva og hvem som skal utføre hva.  

 

I forslag til forskriften6 om internkontroll til introduksjonsloven ble dette omtalt i § 4. Der het 

det at et internkontrollsystem skal: 

” beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet 

samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, 

oppgaver og myndighet er fordelt” 

 

                                           
6 Revisjonen får opplyst fra Barne- og likestillingsdepartementet at forskriften ikke er trådt i kraft og at de sannsynligvis 
vil velge en annen form enn forskrift til å formidle kravene de mener bør ligge til et internkontrollsystem.  



 

 

Ekstra viktig blir dette når flere aktører skal samarbeide og også fatte vedtak innenfor samme 

lovverk, slik som i introduksjonsprogrammet. Dette gjelder så vel lederansvar, 

medarbeideransvar internt og ansvar mellom ulike enheter i organisasjonen7. I rapporten ”85 

tilrådingar” (Kommunal- og regionaldepartementet) heter det; kommunane bør ha, bruke og 

halde ved like dokument som gjer greie for roller og ansvar. I tillegg bør kommunane i større 

grad inkludere kontrollansvaret i desse dokumenta (tilråding nr. 19). 

 

 

Generelt om delegering internt i kommunen 

Kommuneloven slår fast at det er kommunestyret som er det øverste styrende organ i en 

kommune og således treffer alle vedtak på dens vegne, jf. kommuneloven (KL) § 68. Loven 

åpner likevel for at kommunestyret har stor frihet til å delegere sin kompetanse til 

underliggende folkevalgte organer eller til administrasjonen - innenfor lovens rammer. 

Delegering til administrasjonen må skje gjennom et delegeringsvedtak, og administrasjonen må 

utøve denne myndigheten innenfor rammene av delegeringsvedtaket9 og de instrukser som er 

gitt, jf. kommuneloven § 39 nr. 2.10   

 

 

Om koordinering og samarbeid 

I rundskrivet til introduksjonsloven punkt 31.2 (Rundskriv Q 20/2013, elektronisk versjon, s. 

29) pekes det på at de overordnede målene om helhetlig kvalifisering, individuell tilpasning, 

økonomisk selvstendiggjøring og rask overgang til arbeidsliv bør vektlegges ved organiseringen 

av arbeidet. Det påpekes videre at dette krever koordinering og samarbeid mellom flere ulike 

tjenesteytere i kommunen, hvorav Voksenopplæringen, NAV og Flyktningetjenesten er de 

viktigste. I rundskrivet står det:  

 

Det er viktig å sikre at samarbeidet fungerer slik at målene i den individuelle planen nås, 

og unngå at den enkelte blir en kasteball mellom ulike etater (Rundskriv for 

introduksjonsordningen s. 174).  

 

I en undersøkelse gjennomført av Rambøll (2011) på oppdrag for Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet gikk det frem at et godt samarbeid mellom flyktningetjeneste og 

voksenopplæring øker sannsynligheten for å oppnå gode resultater. Rambøll fant blant annet at 

formalisering i form av klar ansvars- og arbeidsfordeling og formelle rutiner for samarbeid både 

på deltagernivå og ledernivå hadde positiv betydning for resultatene. 

Undersøkelsen viste også at der hvor samarbeidet mellom flyktningetjeneste og 

Voksenopplæringen var formalisert, var det en oppfatning blant programrådgivere (og andre 

resultatansvarlige) at norskopplæringen var mer individuelt tilpasset, at programmet var mer 

arbeidsrettet og at oppfølging i språkpraksis var mer tilpasset. Formalisert samarbeid førte altså 

til en oppfatning om høyere kvalitet i programmet. 

 

I rundskrivet understrekes viktigheten av å avklare ansvaret til de ulike aktørene og de 

arbeidsoppgavene de skal utføre for at dette viktige samarbeidet skal fungere.    

 

Målsetningen om rask overgang til arbeid, tilsier at NAV skal ha en sentral rolle i utarbeidelse og 

gjennomføring av introduksjonsprogram. I Rundskriv om samarbeid mellom kommunen og 

Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (A-27/2007) 

gis nærmere retningslinjer for samarbeidet. I rundskrivet understrekes betydningen av et 

velfungerende samarbeid for å sikre en klar ansvarsdeling, unngå dobbeltarbeid og bidra til et 

                                           
7 PWCs rapport om internkontroll i kommuner, side 10.  
8 All utøving av kommunal kompetanse av andre organ eller administrasjonen skjer derfor på vegne av kommunestyret. 
9 Delegasjonsreglementet skal minst behandles av kommunestyret en gang i valgperioden og senest innen utgangen av 
året etter konstituering KL § 39.   
10 Delegeringsvedtak må vedtas i hver valgperiode, jf. § 39, nr. 2. 
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effektivt og målrettet introduksjonsprogram for den enkelte deltaker. I henhold til rundskrivet 

bør samarbeidet mellom arbeids- og velferdsetaten og kommunen nedfelles i en skriftlig 

samarbeidsavtale. Det foreslås at dette kan gjøres enten gjennom en særskilt 

samarbeidsavtale, eller ved at tilsvarende innarbeides i kommunens samarbeidsavtale om NAV-

kontoret. Innholdet i avtalen er også regulert i rundskrivet. I rundskrivet anbefales også at det 

etableres et samarbeidsforum eller tverrfaglig team og at kontaktpersonen (programrådgiveren) 

bør være den som samordner arbeidet. 

 

3.3.3 Krav til internkontroll i introduksjonsloven 

Etter introduksjonsloven § 24 skal kommunen ha et internkontrollsystem som sikrer etterlevelse 

av introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og § 25, tredje og fjerde ledd. Det stilles også krav til at 

kommunen må kunne gjøre rede for hvordan den oppfyller plikten om internkontroll. Plikten til 

å føre internkontroll med ordningene i introduksjonsloven trådte i kraft 01.09.2012.  

 

Lovkravet innebærer at kommunen må sette i gang systematiske tiltak som skal sikre at 

kommunens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav 

fastsatt i introduksjonsloven eller i forskriftene til introduksjonsloven. Det er ikke gitt forskrifter 

i medhold av bestemmelsen. Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har imidlertid 

utarbeidet en veileder (Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven) 

som gir anbefalinger til kommunene om formålet med internkontrollen, hva plikten til 

internkontroll innebærer og hvem som skal føre internkontroll. Om formålet med 

internkontrollen står det i veilederen: 

 

Formålet med internkontroll er å bidra til å sikre en best mulig gjennomføring av 

introduksjonsloven med tilhørende forskrifter. Dette skal styrke den enkelte deltakers 

rettssikkerhet i betydningen at hun eller han får oppfylt sine rettigheter og plikter etter 

introduksjonsloven. Internkontrollen skal også bidra til overgang til arbeid, utdanning og 

økonomisk selvstendighet for nyankomne innvandrere.  

 

I følge veileder for internkontroll med introduksjonsloven11 gjelder plikten blant annet (ikke 

uttømmende):  

 

• Informasjon om ordningene i introduksjonsloven 

• Tilbud om deltagelse i ordningen innen de fristene loven setter 

• Tilbud og tilrettelegging av helårlig og fulltids introduksjonsprogram og opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap 

• Individuell tilrettelegging av introduksjonsprogram og opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap 

• Opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følger formål, innhold og mål iht 

læreplanen og som bygger på prinsippet om tilpasset opplæring 

• Brukermedvirkning  

• Beregning og utbetaling av introduksjonsstønad i tråd med loven  

 

Plikten omfatter også kommunenes forvaltning av forskriftene til introduksjonsloven, for 

eksempel registrering i NIR og praktisering av reglene om fravær og permisjon fra 

introduksjonsprogrammet.  

 

PWC peker på at for å sikre etterlevelse av krav til internkontroll i særlovgivningen, er det 

avgjørende at gjeldende regelverk er gjort tilgjengelig for de ansatte og presenteres på en 

strukturert og lettfattelig måte slik at det oppfattes oversiktlig, tilgjengelig og brukervennlig. 

                                           
11 Veileder: Plikt til kommunal internkontroll med ordningen ei introduksjonsloven. Barne, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet 



 

 

Det må også være klart hvem som har i oppgave å utvikle og oppdatere prosess- og 

rutinebeskrivelser som skal sikre at lovkrav innfris. Kommunen må også legge til rette for 

praktiske muligheter til å overvåke etterlevelse av internkontrollkrav i særlovgivningen, 

eksempelvis gjennom et avvikssystem.  

 

Revisjonen er i dette kapittelet særlig opptatt av at det finnes rutiner og prosedyrer for å sikre 

overholdelse av kravene til internkontroll i introduksjonsloven.  

 

 

Når det gjelder internkontroll legger vi til grunn følgende kriterier:  

 

 Oppgaver og ansvar som er tildelt hhv. Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen må 

følge av et skriftlig delegeringsvedtak som henviser til styringsdokumenter, lover, 

forskrifter og eventuelt instrukser. Fordeling av oppgaver og ansvar bør være tydelig og 

avklart. 

 Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen bør være formalisert i 

skriftlige avtaler, rutiner eller lignende og være strukturert på en hensiktsmessig måte.  

 Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og NAV bør være formalisert gjennom en 

samarbeidsavtale eller lignende. 

  Flyktningetjenesten må kunne redegjøre for at de har et internkontrollsystem som sikrer 

etterlevelse av introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og § 25, tredje og fjerde ledd. 

 

 

3.4 Mål og rapportering 

3.4.1 Innledning 

I et helhetlig virksomhetsstyringsperspektiv er reduksjon av risiko gjennom styrket 

internkontroll bare ett av flere viktige siktemål (PWC 2009). Andre viktige siktemål er fokus på 

strategisk ledelse, levering av resultater i tråd med vedtatte mål og kontinuerlig 

kvalitetsforbedring av tjenestene i introduksjonsarbeidet.  Rambøll (2011) konkluderer i sin 

undersøkelse av introduksjonsordningen med at det er sentralt for god måloppnåelse å skape 

klarhet og aksept for resultatmål – i egen organisasjon og hos samarbeidspartnere i 

kommunen. Gjennom å drøfte seg frem til hva som er en rimelig målsetting for arbeidet gitt 

lokale rammer, kan bevisstheten om målsetting for introduksjonsprogrammet forankres i 

kommunen og samtidig danne grunnlag for en oppfølging av innsatsen dersom resultatene lar 

vente på seg skriver Rambøll. IMDi understreker videre betydningen av å forankre arbeidet 

både administrativt og politisk og å involvere alle i organisasjonen for å nå målene. Dersom alle 

involveres, vil mål- og resultatstyring fungere som en utmerket kommunikasjonsplattform 

mellom politikere og administrasjonen fremholder IMDi (IMDi i Sett mål oppnå resultater, 

2008). IMDi har i flere sammenhenger anbefalt kommunene om å ta i bruk mål- og 

resultatstyring (IMDi- rapport-3-2010).  Å sette mål for arbeidet bidrar til å sikre kvaliteten på 

introduksjonsprogrammet og gir et godt grunnlag for politiske beslutninger. Forskning tyder 

også på at det kan ha positiv betydning for resultatene i introduksjonsprogrammet (Rambøll 

2011). 

 

3.4.2 Hva kjennetegner mål- og resultatstyring 

Reglene i kommuneloven er utformet slik at man kan bruke mål- og resultatstyring i 

kommunene. Dette gjelder særlig reglene om kommunenes styringsredskaper som årsbudsjett, 

årsmelding og økonomiplan (Ot.prp. nr. 43 (1999-2000)). I merknader til forskrift om 

årsbudsjett går det frem at forskriften legger til rette for at kommunen skal drive utstrakt 
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målstyring, men at det ikke er noe krav om dette. Men det er allment aksepterte prinsipper for 

styring at man bør sette mål for en virksomhet og etablere system for resultatoppfølging.  

 

Mål- og resultatstyring er en styringsform som innebærer at man har søkelys på 

sammenhengen mellom målsetting og de resultat man oppnår. I Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) på 

s. 24 går det frem hvilke elementer som bør inngå i mål og resultatstyring: 

 

Mål: Et mål kan defineres som en ønsket fremtidig tilstand. Det å vite hva en 

vil er en grunnleggende forutsetning for å kunne styre. Målene bør være 

resultatbeskrivende. Det betyr at de skal beskrive det resultat som skal oppnås, og ikke 

de aktiviteter som er nødvendige for å nå et mål. Resultatmålene bør dessuten være 

objektivt målbare, tidsbestemte, realistiske og utviklende. 

 

Planlegging: Etter at resultatmålene er definert, må det utarbeides konkrete 

handlingsplaner for å realisere målene. Virksomheten må skissere hvilke tiltak som kan 

gi de ønskede resultater. Planleggingen må følgelig gjøres med utgangspunkt i 

resultatmålene. 

 

Gjennomføring: Gjennomføring innebærer iverksetting av de planlagte aktivitetene. 

 

Registrering: Virksomheten må etter gjennomføringen registrere resultatet og 

sammenligne dette med resultatmålet. Denne evalueringen er nødvendig for læring og 

videre planlegging. Først etter gjennomføringen er det mulig å vurdere om styringen har 

fungert, gjennom å sammenligne forventede, planlagte resultater med virkelig oppnådde 

resultater. Dette kan medføre at gjennomføringen fortsetter som før, målet 

omformuleres eller iverksettelse av tiltak for å sikre bedre måloppnåelse 

 

Strategier, virksomhetsplaner og handlingsplaner er eksempler på interne styringsdokumenter 

hvor det kan være naturlig å ha nedfelt mål og tiltak for arbeidet med 

introduksjonsprogrammet.   

 

Arbeidet med å utvikle denne type dokumenter er ofte verdifulle prosesser fordi virksomheten 

må samle seg om hva, hvorfor og hvordan man skal arbeide på et område (IMDi 2008). Det 

endelige dokumentet forplikter videre til etterlevelse internt og rapportering til overordnet 

ledelse både administrativt og politisk.  

 

 

Følgende revisjonskriterier legges til grunn:  

 Kommunen bør ha et system for mål- og resultatstyring i arbeidet med 

introduksjonsprogrammet.  

 Det bør utarbeides årlige virksomhetsplaner både i flyktningetjenesten (del av levekår) 

og voksenopplæringen med definerte mål, tiltak og frister. 

 Virksomhetsplaner bør forankres i organisasjonen.   

 Det bør rapporteres på målene som er satt. 

 

 

  



 

 

 

4 ORGANISERING AV FLYKTNINGARBEIDET I 

KOMMUNEN 

 

 

I det følgende beskrives kort Sørum kommunes overordnede organisering av arbeidet med 

mottak av flyktninger og gjennomføring av introduksjonsprogrammet (problemstilling nr. 1). 

 

Flyktningetjenesten i virksomhet for Levekår har hovedansvaret for mottak og bosetting av 

flyktninger og har forvaltningsansvaret for introduksjonsprogrammet. Innholdet i 

introduksjonsprogrammet som i kommunen primært består av undervisning og språkpraksis er 

et ansvar som ligger til Voksenopplæringen. NAV har ansvar for tildeling av boliger til 

flyktninger, supplerende sosialhjelp og er involvert i arbeidsrettet undervisning i 

introduksjonsprogrammet.  

 

Flyktningetjenesten ble sammen med sosialkontortjenesten overført til NAV da kontoret ble 

etablert i 2008. I 2009 ble det opprettet en flyktningekoordinatorstilling som ble lagt til 

kultursektoren. I disse årene hadde Voksenopplæringen i tillegg til undervisning også en del av 

det ansvaret som i dag ligger til Flyktningetjenesten i Levekår. I 2010 ble Flyktningetjenesten 

tilbakeført til kommunen og organisert som en del av staben til seksjonsleder for helse- og 

sosialtjenesten.  

 

I 2012, da kommunen ble omorganisert til tonivåmodell, opphørte denne stabsfunksjonen og 

flyktningetjenesten ble lagt til den nyopprettede virksomheten Levekår, inn under Familie- og 

nærmiljø. Virksomheten er en stor og tverrfaglig virksomhet som har ansvar for flere 

fagområder i tillegg til Flyktningetjenesten. Virksomheten ledes av en virksomhetsleder som 

rapporterer til kommunalsjef for Familie- og nærmiljø. 

 

Flyktningetjenesten har de siste årene hatt tre stillinger, hhv. to flyktningkonsulenter og en 

helsesøster. Helsesøster gikk av med pensjon i februar 2014. For tiden (2013/2014) er en av 

flyktningkonsulentene i permisjon, denne stillingen fylles av en vikar. 

 

Flyktningetjenesten har et nært samarbeid med både Voksenopplæringen og NAV, i tillegg til 

flere andre tjenesteområder i kommunen som kultur, skole, barnehage og psykisk 

helsetjeneste.  

 

Voksenopplæringen er en del av utdanningssektoren i kommunen og rapporterer til 

kommunalsjef for utdanning. Skolen har totalt ca. 120 elever, hvorav kun et mindretall av 

elevene er introduksjonsdeltagere, resten er ulike grupper innvandrere som trenger/ønsker 

norskopplæring. Antallet introduksjonsdeltagere varierer, p.t. (våren 2014) har skolen 16 elever 

i introduksjonsprogram. Skolen har til sammen 9 medarbeidere, inkludert rektor og 

administrativt personell.  6 av lærerne er p.t. involvert i undervisning og oppfølging av 

introduksjonsdeltagerne, hhv. 4 kontaktlærere, en faglærer og en introduksjonslærer. 

 

Flyktningetjenesten er lokalisert i rådhuset, mens Voksenopplæringen har lokaler i Bingsfoss 

ungdomsskole.  
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Organisasjonskartet illustrerer organiseringen av introduksjonsprogrammet slik det er i dag: 

 

 
 

 

 

Mottak og økonomi 

Sørum kommune har siden 2010 bosatt 49 flyktninger. I tillegg har 11 personer kommet til 

kommunen på familiegjenforening. IMDi har anmodet Sørum kommune om å ta imot 20 

flyktninger i 2014 og 30 til sammen for 2015 og 2016. Kommunestyret vedtok 11.12.2014 (sak 

139/13) å opprettholde tidligere vedtak om å bosette 10-15 flyktninger årlig ettersom det er en 

stor utfordring for kommunen å fremskaffe egnede boliger. Kommunen er nå i gang med å 

utarbeide en plan for hvordan boligutfordringen skal håndteres i årene som kommer. 

 

Kommunene mottar integreringstilskudd fra staten for å dekke kommunale utgifter som følge av 

bosetting av flyktninger. Tilskuddet er ment å dekke de samlede kostnadene kommunen har for 

flyktningene i fem år fra og med bosetting.  Flyktninger i introduksjonsprogram mottar 

introduksjonsstønad. Stønaden mottas etter samme prinsipper som lønn, med trekk for ugyldig 

fravær. Stønaden tilsvarer 2G. Den første tiden i kommunen før flyktningene begynner i 

introduksjonsprogram mottar de en såkalt «startpakke». Ordningen ble vedtatt i 2011 og 

hensikten var å lære flyktningene raskt å ta ansvar for egen økonomi og minimalisere behov for 

søknad om tilleggsytelser. «Startpakken» tilsvarer omtrent det beløpet den enkelte ville mottatt 

i intro stønad etter skatt (utbetales av FA ikke nav). I tillegg kommer nødvendige ting som 

klær, sko, etablering (innbo) tannlegetime, legetime osv. Ordningen med «startpakken» skulle 

også gjøre overgangen til mottak av introduksjonsstønad/lønn så liten som mulig.   
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5 INNHOLD OG OMFANG AV 

    INTRODUKSJONSPROGRAMMET 
 

5.1 Innledning 

 

I dette kapittelet behandles problemstilling nr. 2 som omhandler hvorvidt kommunen innfrir 

grunnleggende krav i introduksjonsloven. Problemstillingen har 4 underproblemstillinger.  

 

Det ene er hvorvidt introduksjonsprogrammet i Sørum kommune inneholder de obligatoriske 

minimumselementene i introduksjonsprogrammet, dvs. opplæring i norsk, samfunnskunnskap 

og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. Det andre er hvorvidt 

og i hvilken grad kommunen oppfyller kravene til at introduksjonsprogrammet skal være på 

heltid og helårlig i tråd med arbeidslivets arbeidstid og feriebestemmelser.  Det tredje er om 

kommunen har et system for utarbeidelse av individuelle planer.  I tillegg ser vi på i hvilken 

grad kommunen kan dokumentere at de har et internkontrollsystem slik introduksjonsloven 

krever.  

 

Problemstillinger og kriterier gjengis kort nedenfor. For nærmere redegjørelse, se kapittel 4.  

 

 

Problemstilling 2  

 

Revisjonskriterier 

 

a) Innfrir kommunens program 

kravene til 

minimumsinnhold? 

b) Har kommunen et 

introduksjonsprogram som 

er både på heltid og 

helårlig?  

c) Har kommunen et system 

for utarbeidelse og 

revidering av individuelle 

planer 

d) Har kommunen 

tilfredsstillende 

internkontroll slik introloven 

krever? 

 

 

 Programmet skal inneholde minst 

norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak 

som forbereder til videre opplæring eller 

tilknytning til yrkeslivet, for eksempel 

språkpraksis/arbeidspraksis, jf. 

introduksjonsloven § 4a)-c). 

 Programmet skal være helårlig og på full tid jf. 

introduksjonsloven § 4. 

 Det bør være rutiner for utarbeidelse og 

revidering av individuell plan 

 Flyktningetjenesten må kunne redegjøre for at 

de har et internkontrollsystem som sikrer 

etterlevelse av introduksjonslovens kapittel 2 

til 4 og § 25, tredje og fjerde ledd. 

 

 

 

 

5.2 Programmets innhold  

5.2.1 Undervisning i norsk og samfunnskunnskap 

Norsk- og samfunnsfagopplæring er et kjerneelement i den grunnleggende kvalifiseringen i 

introduksjonsprogrammet. For de fleste er dette hovedinnholdet i programmet. Revisjonens 

undersøkelse viser at samtlige deltagere i introduksjonsprogrammet får et tilbud om 
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norskopplæring. Revisjonen får videre opplyst at alle får minimum 600 timer, de fleste mer i 

løpet av programtiden på 2 år.  

 

Undervisningen følger læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.  

Undervisningen skal tilpasses den enkeltes forutsetninger, kvalifiseringsbehov og målsetninger. 

Tilpasset undervisning er Voksenopplæringens ansvar. Voksenopplæringen opplyser at de 

ivaretar dette med rutiner og systemer for blant annet: 

 

• Individuell kartlegging før oppstart 

 Utarbeidelse av individuell plan med mål og delmål for opplæringen 

• Plassering i riktig klasse og «spor». Elevene vurderes 2-3 ganger i året med 

utgangspunkt i opplæringsplanen og skifter klasse i henhold til progresjon. 

 

Opplæringen består av klasseromsundervisning, nettbaserte løsninger (Migranorsk) og 

språkpraksis. Voksenopplæringen ser også på elevenes deltagelse i frivillig arbeid og 

arrangementer/aktiviteter i regi av frivilligheten i kommunen som en del av undervisningen.  

 

0Introduksjonsdeltagerne har krav på 50 timer opplæring i samfunnskunnskap på morsmålet 

eller et språk vedkommende forstår så godt at hun eller han kan få rimelig utbytte av 

undervisningen (jf. Rundskriv til introduksjonsloven, s. 73). Rektor ved Voksenopplæringen 

opplyser om at alle får 50 timer samfunnskunnskap i løpet av programtiden.  

 

Skolen har tilbudt undervisning i samfunnsfag på såkalt lettnorsk. Undervisningen foregår da på 

norsk, med støttemateriell på engelsk eller eget språk. For de svakeste elevene har det vært 

praksis å kjøpe samfunnsfagkurs på eget morsmål hos Voksenopplæringen i Oslo. 

Flyktningetjenesten gir overfor revisjonen uttrykk for at de savner klare rutiner for hva som blir 

lagt til grunn for vurderingen av om en deltager har god nok språkforståelse til å få utbytte av 

undervisningen eller ikke, og peker på at de ønsker å være med på denne vurderingen.  

 

Vi i Flyktningetjenesten ønsker å være sikre på at alle som har krav på å få det på 

morsmålet får tilbud om det. 

 

 

5.2.2 Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet  

Språkpraksis 

Språkpraksis er et tiltak/en metode i norskopplæringen12. Det betraktes likevel gjerne som et 

tiltak som forbereder til videre tilknytning til yrkeslivet ettersom praksis foregår ute på ulike 

arbeidsplasser.  

 

Språkpraksis tilbys gjerne etter 6-12 mnd. deltagelse i programtiden og varer programmet ut 

(opplysninger gitt av rektor i intervju 04.04.14). For å få tilbud om språkpraksis har skolen 

krevd norskkunnskaper på A2 nivå. Revisjonen får opplyst at introduksjonsdeltagere som er 

analfabeter eller svake spor 1 deltagere, som oftest ikke når dette nivået i løpet av 

programtiden. Programmet for disse deltagerne har derfor primært bestått av undervisning i 

norsk og samfunnskunnskap. Skolen har fra og med mars 2014 imidlertid startet et forsøk der 

disse elevene er i språkpraksis 3 timer i uken på Sørum barneskole. Rektor opplyser (intervju 

13.02.14) om at målet er at deltagerne gjennom praktisk arbeid med barn, skal få en «smak på 

arbeidslivet» samtidig som de lærer norsk. Revisjonen får opplyst at dette er en prøveordning 

frem til sommeren 2014.  

                                           
12 Språkpraksis regnes som norskundervisning ettersom det er språktreningen som står i fokus. Timene registreres som 
norsktimer i NIR (Nasjonalt introduksjonsregister) 



 

 

 

Voksenopplæringen bruker også aktiv deltagelse i nærmiljøet som et bevisst «verktøy» for å 

styrke norskkunnskaper og fremme integrering. 

 

Arbeidspraksis og andre NAV-tiltak 

Arbeidspraksis er et annet ofte brukt arbeidskvalifiserende tiltak. Her er det først og fremst 

arbeidstreningen og ikke språkutviklingen som står først i fokus. Etter hva revisjonen har fått 

opplyst har arbeidspraksis bare i noen få tilfeller blitt brukt som tiltak i 

introduksjonsprogrammet. NAV tilbyr også ulike typer av kompetansekurs som for eksempel 

vekterkurs og vernepleierkurs. Slike tiltak har i liten grad blitt benyttet som en del av 

introduksjonsprogrammet i Sørum.  

 

Virksomhetsleder for Levekår opplyser til revisjonen at de nå jobber med et prosjekt internt 

med tanke på å få til et samarbeid med det private næringslivet om etablering av 

arbeidspraksisplasser. De ønsker også å få til et system hvor kommunen selv stiller 

arbeidspraksisplasser til disposisjon for introduksjonsprogrammet.  

 

Arbeidsrettet opplæring 

Fra høsten 2013 har kommunen tilbudt arbeidsrettet opplæring gjennom Arbeids- og 

utdanningsgruppa tre ganger i uken. Innholdet i undervisningen varierer fra opplæring i å skrive 

jobbsøknader, oppsett av CV, intervjutrening, til undervisning i privat økonomi, 

foreldreveiledningskurs, kurs i ernæring, trening, samtaler/diskusjoner, praktisk hjelp til 

utfylling av søknader og leksehjelp. Flyktningetjenesten er ansvarlig for tilbudet, men trekker 

inn eksterne aktører, som NAV og andre etter behov. NAV har imidlertid ikke bidratt de siste 4 

månedene (våren 2014) grunnet kapasitetsproblemer internt. Oppmøte i gruppa er obligatorisk 

for introdeltagerne og det føres oversikt over oppmøte og fravær.  

 

Virksomhetsleder for Levekår opplyser om at de har etablert et samarbeid med JobbX, et privat 

firma som tilbyr skreddersydde jobbsøkerkurs for innvandrere/flyktninger. Flyktningetjenesten 

benyttet blant annet tjenester fra JobbX i forbindelse med programmet for høstferien 2013.  

 

5.2.3 Grunnskole 

Grunnskole 

En del introduksjonsdeltagere får grunnskoleopplæring i tillegg til norskopplæring som en del av 

introprogrammet[1]. Våren 2014 er det 9 av totalt 16 introduksjonsdeltagere som får grunnskole 

i Sørum.  

 

Flyktningetjenesten peker i intervju med revisjonen på at det er viktig at det diskuteres grundig 

i IP-møtene om grunnskole er riktig tiltak for alle. De mener det er viktig å vurdere alternative 

«løp» innenfor rammene av introduksjonsprogrammet og som kan bidra til at man kommer 

raskt ut i jobb og blir økonomisk selvstendig. Flyktningetjenesten mener videre at grunnskole 

ev. kan tas senere ved siden av jobb.   

 

Vi mener at grunnskole ikke er løsningen for alle og bør eventuelt vurderes individuelt. Vi 

vil ha trykket mest på å komme ut i arbeid slik at deltakeren selv kan bestemme om 

vedkommende har lyst å ta grunnskole eller ikke. Gjennom å komme ut i arbeid, vil 

deltakerne være økonomisk selvstendig noe som kan føre til at deltakerne kan velge de 

retningene de vil. Det er fullt mulig å kombinere jobb med grunnskole på kvelden.  

 

                                           
[1] De som har rett på grunnskole og samtidig med rett og plikt til norskopplæring får norskopplæring i tillegg til 
grunnskoletilbudet (de får da to vedtak, et NIR vedtak og et grunnskolevedtak). 
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Det understrekes at det er viktig at kommunen faktisk har andre tilbud enn grunnskole å tilby 

og at flyktningene får god informasjon om hvilke valgmuligheter som finnes. 

 

Det understrekes at det er viktig at kommunen faktisk har andre tilbud enn grunnskole å tilby 

og at flyktningene får god informasjon om hvilke alternativer de har.  

 

Flyktningetjenesten peker på at det den siste tiden har vært Voksenopplæringen som har gitt 

anbefalinger og tatt avgjørelser mht grunnskole. Flyktningetjenesten ønsker å være mer 

involvert i disse diskusjonene fremover og mener at det gjennom nye rutiner, tettere 

samhandling og samarbeidsverktøyet Sampro ligger godt til rette for et godt samarbeid om 

dette fremover.   

 

I følge rundskrivet til introloven skal de som har grunnskoleopplæring som en del av sitt 

introduksjonsprogram også ha tiltak som forbereder til deltagelse i arbeidslivet:  

 

(…) Også for deltakere som har grunnskoleopplæring som en del av sitt 

introduksjonsprogram skal programmet inneholde tiltak som forbereder til deltagelse i 

arbeidslivet (Rundskriv for introduksjonsloven, s. 29). 

 

I likhet med øvrige introduksjonsdeltagere er det kun de som har språkkunnskaper på A2 nivå 

som har fått tilbud om språkpraksis.  

 

5.3 Programmets omfang - helårlig og på fulltid? 

 

Kommunen har plikt til å tilby et fulltids- og helårlig program, jf. introduksjonsloven § 4. Dette 

innebærer en total arbeidsuke på mellom 30-37,5 klokketimer samt 47 arbeidsuker i løpet av 

året (med fradrag for bevegelige fri- og helligdager). I likhet med arbeidslivet for øvrig, er antall 

ferieuker 5 i året.   

 

For program som består av aktiviteter uten krav til forberedelser eller etterarbeid, er normen 

37,5 klokketimer per uke. For program som består av opplæringstiltak med betydelig krav til 

egenaktivitet (lekser etc.), er normen 30 klokketimer. Programmet skal altså minimum bestå av 

minimum 30 klokketimer opplæring, praksis eller andre kvalifiserende tiltak. Lekser skal ikke 

være en del av disse timene, men komme i tillegg. For program som består av både opplæring 

og andre tiltak, kan inntil 25 prosent av opplæringstiden defineres som for- og etterarbeid og 

regnes med i programtiden (jf Rundskriv Q-20/2012).  

 

Introduksjonsprogrammet i Sørum må kunne sies å bestå først og fremst av undervisning og 

faller således inn under bestemmelsen om minimum 30 klokketimer ukentlig.  

 

Revisjonens undersøkelse setter fokus på hvorvidt de de ytre rammene for pliktig oppmøte i 

introduksjonsprogrammet innfrir kravet til et fulltids- og helårlig program.  

Vi har begrenset undersøkelsen til å gjennomgå timeantallet for undervisningen og programmet 

som helhet høsten 2013/våren 2014. For kravet til helårlig program har vi undersøkt skoleåret 

2012/2013. Her har vi undersøkt antall fridager utenom offentlige høytidsdager.  I 

gjennomgangen undersøker vi pliktig oppmøte i ordinære skoleuker, ferier samt språkpraksis og 

kurs kjøpt i Oslo. 

 



 

 

5.3.1 Fulltid 

Voksenopplæringen tilbyr undervisning i 7 klasser, 4 på dagtid og 3 på kveldstid.  

 

Timeplanene for introdeltagerne varierer avhengig av hvilket nivå de følger i undervisningen (se 

vedlegg 1 for ytterligere detaljer). De som følger undervisningen enten i A1 Basis og Basis på 

dagtid har våren 2014 en ukentlig timeplan med ytre ramme på 29,5 undervisningstimer, 

inkludert tilbudet i Arbeids- og utdanningsgruppa. Våren 2014 gjelder dette 9 elever Timeplanen 

for elevene som følger undervisning på dagtid i klassene A1 og A2 med språkpraksis to ganger i 

uka, har en ytre ramme på ca. 31.5 timer i uka. Våren 2014 gjelder dette seks 

introduksjonsdeltagere. Lekser kommer i tillegg til undervisningen.  

 

Rektor opplyser (intervju 01.04.14) at arbeidsdagen for introduksjonsdeltagere  i språkpraksis 

varierer noe avhengig av arbeidssted, men at kjernetiden er fra kl. 09:00-15:00.  

 

Ferier 

Siden introduksjonsdeltagerne skal følge arbeidslivets regler innebærer det at de også skal ha 

et opplegg i de ukene hvor Voksenopplæringen har ordinær skoleferie, som høstferie, vinterferie 

og den delen av sommerferien hvor deltagerne selv ikke har ferie. Gjennomgangen av 

ferieprogrammet i feriene 2012/2013 og vinterferien 2014 viser følgende: 

 

Tabell 1: Timetall i ferieprogram og samfunnsfag i Oslo 

Ferie Tidspunkt Timer totalt per uke 

Vinterferie 2012 09:00-14:00 25 

Sommerferie 2012 09:00-14:00 25 

Høstferie 2013 09:00-15:30 -  2 

dager 

09:00-12:30 1 dag 

09:00-12:00 1 dag 

10:00-14:00 1 dag 

24,5 

Vinterferie 2014 09:00-15:30 - 3 

dager 

09:00-13:00  - 1 

dag 

09:00-13:30  - 1 

dag 

28 timer 

Samfunnsfag kjøpt 

eksternt 

09:00-14:00 25 timer 

 

 

Tabellen viser at timetallet i ferieprogrammet varierer fra 24,5 timer til 28 timer per uke. Før 

Flyktningetjenesten overtok ansvaret for ferieprogrammet høsten 2013 utgjorde timetallet ca. 

25 timer per uke. Revisjonen får opplyst at det har variert hvor mye lekser som er blitt gitt i 

ferieprogrammene.  

 

Skolen underviser dels selv i samfunnsfag, dels kjøpes tjenesten eksternt hos 

Voksenopplæringen i Oslo. Undervisningen som er kjøpt eksternt har vart fra kl. 09:00-14:00. 

Revisjonen har fått opplyst at det ikke er lagt opp til lekser i forbindelse med kurset i Oslo. 
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Tabellen under viser oppsummert antall timer ukentlig for introduksjonsprogrammets ytre 

rammer i ordinære skoleuker, ferier og for samfunnsfag kjøpt eksternt. 

 

Tabell 2: Timetall i ulike klasser per uke og i ferier 

 Totalt antall timer 

per uke 

Lekser 

Basis/A1 29,5 Ja 

A1 D og A2 D 31,15 Ja 

Vinterferie, 

sommerferie 2013 

25  Ja 

Høstferie 2013, 

vinterferie 2014 

24,5 og 28 timer Noe 

Samfunnsfag kjøpt i 

Oslo 

25 Nei 

 

 

5.3.2 Helårlig 

For å undersøke om programmet er helårlig har vi etterspurt dokumentasjon med oversikt over 

antall skoledager og antall feriedager i et skoleår for introprogrammet. Vi har valgt å se på 

skoleåret 2012/2013 ettersom vi da får gjennomgått et helt skoleår.  

 

Introduksjonsdeltagerne skal følge arbeidslivets regler for ferier med 5 ferieuker i løpet av et år. 

Disse avvikles som 4 uker sommerferie og resten fordelt gjennom året. Av skoleruta (årshjulet) 

2012/2013 fremgår det at elevene har hatt følgende ferie- og fridager (utenom ordinære 

helligdager):  

 

 5 fridager i forbindelse med jul/nyttår (inkl. fri julaften og Nyttårsaften) 

 3 dager i forbindelse med påske (25-27. mars) 

 2. april 

 10. mai  

 Sommerferie uke 28-31 (4 uker=20 dg) 

 

For skoleåret 2012/2013 blir dette til sammen 30 dager (inkl. fri julaften og nyttårsaften). Det 

normale antall feriedager i arbeidslivet er 25 dager.  

 

Lærerne har i tillegg hatt 7 planleggingsdager/dager med etterutdanning/kurs. Etter hva 

revisjonen forstår har det variert hvordan disse dagene har vært organisert. I følge rektor har 

elevene noen ganger jobbet selvstendig med oppgaver hjemme eller på skolen, mens andre 

ganger har Flyktningetjenesten hatt ansvaret for å lage et undervisningsopplegg.  

 

5.3.3 Individuell plan 

I henhold til introduksjonslovens § 6 skal det utarbeides en individuell plan for den som skal 

delta i introduksjonsprogrammet. Planen er et viktig verktøy både for å samordne ulike tiltak til 

et helhetlig program og et redskap som skal sikre deltagernes medvirkning. Planen er også et 

viktig verktøy i oppfølgingen av deltageren underveis (Kavli m.fl. 2007). Det skal også 

utarbeides en individuell plan for norsk og samfunnskunnskap (Introduksjonsloven, § 19).  

 

Revisjonen får opplyst at det utarbeides to adskilte individuelle planer, en for programmet som 

helhet og en for opplæringen. Planene utarbeides på bakgrunn av kartlegging av deltagerens 



 

 

bakgrunn og ønsker. Kartleggingen gjøres både hos Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen. 

Det samarbeides etter hva revisjonen forstår ikke om dette. Videre opplyses at den 

overordnede planen justeres etter behov, som regel i forbindelse med IP-møtene. Etter hva 

revisjonen forstår justeres planene hos Voksenopplæringen fortløpende etter behov gjennom 

året. Elevene skifter klasse og «spor» i tråd med progresjon. 

 

IP-møter avholdes normalt 3-4 ganger i året med deltager, flyktningkonsulent og lærer til 

stede.  I følge reviderte rutiner skal det gjennomføres 4 slike møter årlig, hvorav 

Voksenopplæringen skal delta på to. Det er Flyktningetjenesten som er ansvarlig for å innkalle, 

gjennomføre og skrive referat fra møtene. Møtene gjennomføres med tolk dersom det er behov 

for det. Dette avgjøres av Flyktningetjenesten.  

 

Revisjonen får opplyst at IP-møtene, av ulike grunner, ikke alltid er blitt gjennomført så ofte 

som ønskelig. Revisjonen får opplyst at de har satt fokus på dette gjennom bedring av interne 

rutiner. I Flyktningetjenesten gis det uttrykk for håp om at en mer forutsigbar mottaksfase skal 

gjøre det lettere å følge opp deltagerne så tett som ønskelig. For skoleåret 2013/2014 er det så 

langt gjennomført tre slike møter hvorav Voksenopplæringen har deltatt på alle.    

 

Kommunen er i ferd med å implementere et digitalt verktøy for samarbeid og koordinering, 

Sampro. Når systemet (se også kap. 6.3) er ferdig implementert skal begge planene være å 

finne i Sampro og det skal, etter hva revisjonen forstår, ikke lenger være nødvendig å sende 

planer på mail. Sampro skal lette tilgangen til planene og bidra til tettere og mer målrettet 

samarbeid mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæring og deltager selv. Det uttrykkes også 

forhåpninger om at Sampro skal bidra til mer aktiv bruk av planer og til at deltageren selv i 

større grad vil føle eierskap til sin plan. Virksomhetsleder for Levekår opplyser til revisjonen at 

Sampro ennå ikke er fullt ut implementert, flere mangler opplæring og innloggingsinformasjon. 

Det diskuteres p.t. hvem som skal ha tilgang til Sampro.  

 

5.3.4 Fravær i introduksjonsprogrammet  

Retten til å være borte fra introduksjonsprogrammet bygger hovedsakelig på de regler som 

gjelder i arbeidslivet. Ved ugyldig fravær (fravær som ikke kan dokumenteres i tråd med 

kravene i regelverket) blir det foretatt trekk i lønn (introduksjonsstønad).  

 

Den enkelte deltagers fravær registreres i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Det er, etter 

hva revisjonen forstår, ikke mulig å hente ut statistikk fra NIR over årlig fravær for gruppen 

som helhet. Kommunen fører heller ikke annen statistikk som viser det totale fraværet fra 

programmet.  

 

Både Voksenopplæring og flyktningetjeneste har skriftlige rutiner for registrering og kontroll av 

fravær (beskrivelse av rutinene, se vedlegg 2).  

 

Virksomhetsleder for Levekår opplyser til revisjonen at de er i ferd med å anskaffe et 

tilleggsprogram som skal koble sammen NIR og saksbehandlersystemet Socio. Hun opplyser til 

revisjonen at dette trolig vil gjøre det enklere å holde oversikt over det totale fraværet for 

gruppen som helhet. Programmet skal også kobles opp mot regnskapskontoret slik at man 

unngår kontantlapper på utbetalinger og startpakke. 

 

I Flyktningetjenesten opplyses det om at rutinene slik de fungerer i dag stort sett fungerer 

greit, men at det er viktig å «følge med» for eksempel gjennom å kontrollere at riktig person 

har signert fremmøte-listen. Det pekes på at de er blitt flinkere til å fange opp fravær samt at 

de har en strengere praktisering av regelverket; «vi tillater for eksempel ikke at man er borte 

hele dagen pga et besøk på helsestasjonen». De får også bedre informasjon om fravær fra 

Voksenopplæringen. 
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Rektor ved Voksenopplæringen etterlyser likevel en tettere dialog med Flyktningetjenesten om 

fravær, både i saker med langvarig fravær og i forhold til trekk i lønn. 

 

5.3.5 Internkontroll i introduksjonsloven 

Etter introduksjonsloven § 24 skal kommunen ha et internkontrollsystem som sikrer etterlevelse 

av introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og § 25, tredje og fjerde ledd.  

 

Sørum kommune er en såkalt ISO-sertifisert kommune. Kommunen har utviklet et helhetlig 

kvalitetssystem (ISO-sertifisert) som skal sikre likebehandling og kvalitet i tjenestetilbudet og 

bidra til at Sørum kommune når visjonen om ”Den gode kommunen”. Kvalitetssystemet er 

sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (sertifikatet utgår februar 2015)  

 

Det er Flyktningetjenesten i Levekår som forvalter introduksjonsordningen og således har det 

overordnede ansvaret for programmet, inkludert internkontroll etter § 24.  

 

Flyktningetjenesten har skriftlige rutiner for mottak av flyktninger og introduksjonsprogram. 

Disse ble først utarbeidet i 2006 og har senere blitt revidert flere ganger. Rutinene omhandler 

alt fra avtale med IMDi, mottak og oppfølging av flyktningene, vedtak om introduksjonsprogram 

og oppfølging i program. I forbindelse med revideringen av det interne kvalitetssystemet ble det 

konkludert med at dokumentasjonen ikke tilfredsstiller de krav som er satt. I februar 2014 

igangsatte Flyktningetjenesten og virksomhetsleder arbeidet med å få dette på plass. Det er 

laget utkast til rutiner og prosedyrer blant annet på følgende områder:  

 

• Mottak og bosetting av flyktninger 

• Oppfølging i ulike faser av programmet, gjennom blant annet kartlegging og 

individuelle planmøter (IP-møter) samt hjemmebesøk 

• Innholdet i IP-møtene med mål og delmål 

• Informasjon om introduksjonsprogrammet, økonomi, fraværsregler, ferie, permisjon 

• Saksbehandling i Socio og registrering i NIR (Nasjonalt introduksjonsregister) 

• Klagesaksgang 

• Fellesrutiner opp imot samarbeidspartnere 

• Oppfølging barn/unge/eldre 

• Integrering gjennom jobb, bolig, fritid 

 

Det er også spesifisert når det skal legges opp til bruk av tolk og når samarbeidspartnere 

trekkes inn i møter og samtaler. 

 

Rutiner for oppfølging er delt inn i ulike faser med mer og mer fokus på selvstendighet gjennom 

arbeid og bolig. Det fremgår klart av rutinene at målet er arbeid og utdanning.  

 

I følge virksomhetsleder for Levekår skal dokumentasjonen inngå i kommunens kvalitetssystem 

og være ferdig i løpet av 2014. Leder for Levekår opplyser at det som en del av gjennomgangen 

skal gjøres analyser av områder i virksomheten hvor det er risiko for svikt eller mangler når det 

gjelder oppfyllelse av krav i lov eller forskrift. I intervjuet med revisjonen gir hun blant annet 

uttrykk for at det kan være et behov for å gå gjennom ansvarsforholdene når det gjelder de 

krav som stilles både til at programmet skal være på heltid og til innholdet i programmet.  

 

Rektor ved Voksenopplæringen opplyser at de ikke har etablert et helhetlig system for 

internkontroll, men kun har skriftlige rutiner på enkeltområder. Hun opplyser at dette er satt på 

agendaen i det felles nettverksmøtet. Blant annet har rektor foreslått at de skal utarbeide felles 

rutiner for oppstart i introduksjonsprogram.  



 

 

5.4 Revisjonens vurdering 

 

Om krav til minimumsinnhold i introduksjonsprogrammet 

Sørum kommune tilbyr undervisning i norsk, samfunnsfag, språkpraksis og arbeidsrettet 

klasseromsundervisning i sitt introduksjonsprogram. Revisjonen vurderer det slik at 

programmet som sådan er innenfor lovens rammer. Arbeidsrettet undervisning i arbeids- og 

utdanningsgruppa ble opprettet høsten 2013 og erstattet Voksenopplæringens tilbud om 

leksehjelp. Lovens § 4 tilsier at programmet, i tillegg til norsk og samfunnsfag minst skal 

inneholde tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. Eksempler på 

slike tiltak kan være arbeidspraksis, språkpraksis, lønnstilskudd og kvalifisering gjennom 

arbeidsmarkedsopplæring. Loven regulerer imidlertid ikke hvordan eller hvilket omfang slike 

arbeidskvalifiserende tiltak skal ha. Revisjonens undersøkelse viser at en del av 

introduksjonsdeltagerne er i språkpraksis i løpet av programtiden, men at dette kun gjelder de 

med et visst norsknivå. Andre arbeidskvalifiserende tiltak som arbeidspraksis eller lønnstilskudd 

har ikke vært en del av kommunens tilbud. Introduksjonsdeltagerne har imidlertid siden høsten 

2013 hatt tilbud om arbeidsrettet undervisning i klasserom 5,5 timer i uka.  

 

Revisjonen vurderer det likevel slik at introduksjonsprogrammet i Sørum kunne hatt mer fokus 

på arbeidsrettede tiltak. Revisjonen har merket seg at Flyktningetjenesten det siste året har 

satt mer fokus på hvordan de kan få flere arbeidskvalifiserende tiltak inn i programmet og at 

det er et sterkt ønske om å få dette til. Det er også et prosjekt i gang hos Voksenopplæringen 

hvor også de svakeste elevene får en periode med språkpraksis.  

 

Mange flyktninger får innvilget grunnskole som en del av programmet. I rundskrivet til 

introloven heter det at grunnskoleopplæring kan inngå som en del av i programmet, men må 

vurderes i forhold til lovens formål om rask overgang til arbeid og den enkeltes individuelle 

målsetting i den individuelle plan. Mens introprogrammet varer i to år, med mulighet for 

forlengelse i ett, mens et grunnskoleløp ofte varer adskillig lengre. Opplæringsloven (kap. 4) på 

sin side stadfester at alle som trenger det har rett til grunnskole. Revisjonen vil her vise til 

tolkningsuttalelsen13 gitt av IMDi og Utdanningsdirektoratet i fellesskap for hvordan reglene skal 

tolkes. Uttalelsen innbefatter også et råd om at enhetene må samarbeide tett i slike spørsmål.  

 

Om kravet til fulltidsprogram på heltid 

Introduksjonsloven stadfester at introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på full tid og at 

programmet skal følge det ordinære arbeidslivets regler for arbeidstid og ferier. 

Introduksjonsprogrammet er av relativt kort varighet og målet er rask overgang til arbeid eller 

videre utdanning. På bakgrunn av dette stiller loven meget strenge krav til at programmet 

faktisk er helårlig og på full tid.   

 

Introduksjonsprogrammet i Sørum består i dag hovedsakelig av et ukentlig program på 30 

timer. Dette er minstekravet i loven og forutsetter at det i tillegg gis lekser eller annet for- og 

etterarbeid. Revisjonen har ikke undersøkt nærmere omfanget av for- og etterarbeid i 

programmet i Sørum, men vil vise til at lovens krav tolkes strengt.  

 

Ettersom introduksjonsprogrammet skal være helårlig, skal introdeltagerne også ha et tilbud 

når skolen er stengt i de ordinære skoleferiene. Revisjonens undersøkelse viser at kommunen 

tilbyr et program både i høst, vinter og sommerferie de ukene deltagerne selv ikke har ferie. 

Undersøkelsen viser imidlertid at dagene er for korte og nok ikke fyller lovens krav til fulltid. Vi 

vil også påpeke at dersom programmet i feriene ikke stiller krav til lekser, skal ukentlig 

programtid følge normal arbeidstid, dvs. 37,5 timer.  

 

                                           
13 Gyldendal rettsdata: Rett til grunnskoleopplæring i introduksjonsordningen for asylsøkere, brev av 15.12.2011) 
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Revisjonens undersøkelse viser at introduksjonsdeltagerne i Sørum kommune offisielt har hatt 

30 dager ferie i skoleåret 2012/2013, fem flere enn i arbeidslivet for øvrig. I tillegg var en del 

av introduksjonsdeltagerne uten organisert aktivitet med pliktig oppmøte i forbindelse med 

skolens planleggingsdager/kurs. Revisjonen mener Sørum kommune på dette punktet må se 

nærmere på hvordan de kan organisere tilbudet slik at de innfrir lovens krav. 

 

Rutiner for individuell plan 

Både Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen har så langt revisjonen kan vurdere systemer 

for utarbeidelse og revidering av de individuelle planene. Flyktningetjenesten er nå i ferd med å 

revidere sine rutiner og implementere et elektronisk samarbeidsprogram som skal bidra til en 

mer helhetlig og effektiv bruk av planer. 

 

De individuelle planene er viktige verktøy for å følge opp introduksjonsdeltagerne. Oppfølgingen 

skjer i IP-møter hvor både Flyktningetjenesten, den enkelte deltager og Voksenopplæringen 

deltar. Det fremgår av undersøkelsen at det kan være utfordrende å få gjennomført møtene så 

ofte som ønskelig, blant annet på grunn av en uforutsigbar og arbeidskrevende mottaksfase.  

 

Om kravet til internkontroll 

Introduksjonsloven § 24 inneholder en egen bestemmelse om internkontroll for 

introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og § 25, tredje og fjerde ledd. Det er et krav at man i tillegg 

til å ha et tilfredsstillende internkontrollsystem, skal kunne redegjøre for hvordan man oppfyller 

plikten til internkontroll etter loven. 

 

Revisjonenes undersøkelser viser at flyktningetjenenesten har interne rutiner og systemer for å 

ivareta sine forpliktelser i forhold til introduksjonsloven. I forbindelse med en intern revidering 

av kvalitetssystemet ble det imidlertid konkludert med at dokumentasjonen ikke tilfredsstiller de 

krav som er satt i kommunens kvalitetssystem. Flyktningetjenesten jobber nå med å få dette på 

plass. Etter revisjonens oppfatning er det viktig at dette kommer på plass raskt.  

 

Flyktningetjenesten har ansvar for § 4 i introduksjonsloven; både at introduksjonsprogrammet 

inneholder minimumskravene og at programmet gir grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i 

norsk samfunnsliv og forbereder til deltakelse i yrkeslivet. Revisjonen mener det er viktig at 

man i revideringen av internkontrollsystemet tar høyde for det helhetlige ansvaret som er lagt 

til Flyktningetjenesten.  

 

Et godt internkontrollsystem vil være med på å sikre at driften og tjenestene fremover til 

enhver tid er forsvarlig og innenfor de lovkrav som stilles. I siste instans vil det også kunne ha 

betydning for det som er målet med introduksjonsloven, nemlig å sikre at de flyktninger 

kommunen tar imot kommer raskt ut i arbeid eller i videre utdanning.  

 

Konklusjon 

Så langt revisjonen kan vurdere tilbyr Sørum kommune et introduksjonsprogram innenfor de 

krav loven stiller, men med forbedringspotensial på enkelte punkter:  

o Revisjonen mener programmet kan utvides med flere direkte 

arbeidskvalifiserende tiltak 

o Programmet i «ordinære skoleferier» har for korte dager 

o Programmet legger opp til for mange feriedager i løpet av året 

o Kommunen har et system for utarbeidelse av individuelle planer. Det er et 

potensial for forbedring når det gjelder oppfølging av deltagerne i samarbeid med 

Voksenopplæringen 

o Internkontrollsystemet gjennomgår for tiden en revidering og det er viktig at det 

tas høyde for de krav loven setter 

 



 

 

6 ANSVAR, OPPGAVER, ROLLER OG SAMHANDLING 
 

6.1 Innledning 

 

Det er forsket mye på hva som skal til for å lykkes med introduksjonsordningen slik at 

nyankomne innvandrere styrker sine muligheter til deltakelse i yrkes- og samfunnsliv. Tett 

oppfølging med fokus på kvalifisering, avklart oppgave- og rollefordeling samt en formalisering 

av samarbeid mellom sentrale enheter/avdelinger i kommunen er blant suksessfaktorene 

(Rambøll 2011).  

 

Formalisering av roller og ansvar, samt rutiner og avtaler for samhandling hører naturlig 

hjemme i et internkontrollsystem. På flyktningefeltet er dette særlig viktig fordi man har 

ansvaret for brukere med sammensatte behov og som i mange tilfeller mottar tjenestetilbud på 

tvers av flere enheter over lengre tid.   

 

Dette kapitlet tar for seg den delen av internkontrollen som er knyttet til det å ha tydelig 

oppgave- og ansvarsfordeling og en strukturert og formell organisering av samarbeidet mellom 

enhetene som er involvert i introduksjonsprogrammet, dvs. mellom Flyktningetjeneste, 

Voksenopplæring og NAV. Hvordan samarbeidet foregår i praksis og oppleves av de involverte 

vil også være en del av revisjonens kartlegging. Vi vil også kort beskrive samarbeidet opp mot 

frivillig sektor i kommunen mot slutten av kapitlet.  

 

Problemstilling og kriterier gjengis kort nedenfor. For nærmere redegjørelse, se kapittel 3.  

 

Problemstilling 3 og 4 

 

 

Revisjonskriterier 

3) Sikrer internkontrollsystem 

en tydelig ansvars- og 

rollefordeling og god 

samhandling mellom sentrale 

enheter/aktører i 

introduksjonsordningen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Hvordan fungerer 

samarbeidet mellom 

kommunen og frivillig sektor? 

(beskrivende, ingen kriterier) 

 

 Oppgaver og ansvar som er tildelt hhv. 

Flyktningetjenesten og Voksenopplæring må 

følge av et skriftlig delegeringsvedtak som 

henviser til styringsdokumenter, lover, 

forskrifter og eventuelt instrukser. Fordeling av 

oppgaver og ansvar bør være tydelig og 

avklart. 

 Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og 

Voksenopplæringen bør være formalisert i 

skriftlige avtaler, rutiner eller lignende og være 

strukturert på en hensiktsmessig måte.  

 Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og 

NAV bør være formalisert gjennom en 

samarbeidsavtale eller lignende. 
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6.2 Myndighet, ansvar og oppgaver i introduksjonsprogrammet 

Fordeling av oppgaver, roller og ansvar nedfelles som oftest skriftlig i organisasjonsbeskrivelser, 

delegeringsvedtak, stillingsinstrukser eller liknende. Revisjonen har etterspurt denne typen 

dokumenter både for flyktningenesten og Voksenopplæringen for å kunne kartlegge 

ansvarsforholdene i flyktningarbeidet. 

 

Delegering av myndighet til å fatte enkeltvedtak etter lov om introduksjonsordning og 

norskopplæring for nyankomne innvandrere fremkommer av kommunens delegeringsreglement, 

«Administrative videredelegeringer». Myndigheten er delt mellom virksomhetsleder for Levekår 

og virksomhetsleder for Voksenopplæringen (rektor). Reglementet regulerer ned på 

paragrafnivå hvilke deler av introduksjonsloven med tilhørende forskrift som er delegert til hhv. 

virksomhetsleder i Levekår og leder for Voksenopplæringen. Dokumentet ble sist revidert 

16.08.2013.  

 

Ansvar, oppgaver og roller i introduksjonsprogrammet er også beskrevet i dokumentet Mottak 

av flyktninger, oppgave- og ansvarsfordeling mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen 

og NAV samt i interne rutinebeskrivelser. Det foreligger ingen formell samarbeidsavtale for 

øvrig mellom de ulike aktørene. Leder for Levekår opplyser i intervju med revisjonen at det er 

planer om å få på plass en slik avtale som et ledd i forbedringen av det kvalitetssystemet. 

 

6.2.1 Flyktningetjenestens formelle ansvar 

Det meste av ansvaret i introduksjonsloven er delegert til Flyktningetjenesten i virksomhet for 

Levekår. Flyktningetjenesten har det overordnede ansvaret for introduksjonsprogrammet, 

inkludert ansvar for koordinering av de ulike tjenestene/tiltakene i programmet.  

I henhold til delegeringen har leder for Levekår/Flyktningetjenesten ansvar for:  

 At nyankomne flyktninger med rett og plikt til introduksjonsprogram får tilbud om 

introduksjonsprogram tre måneder etter bosetting.   

 At programmet er på heltid og gir grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk 

samfunnsliv og forbereder for deltagelse i yrkeslivet.  

 At programmet minst inneholder norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som 

forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet 

 At programmet er tilpasset den enkelte ut fra hans eller hennes bakgrunn, 

forutsetninger, kvalifiseringsbehov og målsettinger.  

 At det utarbeides en individuell plan for den enkelte (§6). 

 At det utbetales lønn i form av introduksjonsstønad og at det foretas trekk ved ugyldig 

fravær  

 At programmet stanses enten midlertidig eller permanent, dersom det er saklig 

begrunnet i den enkeltes forhold, herunder om deltakeren har tilbud om høvelig arbeid 

 

Flyktningetjenesten er også delegert ansvaret med å sørge for at kommunen har et  

internkontrollsystem som sikrer etterlevelse av introduksjonslovens kapittel 2 til 4 og § 25, 

tredje og fjerde ledd. Plikten innebærer at kommunen har systematiske tiltak som sikrer at 

aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i 

introduksjonsloven, eller i forskriftene til introduksjonsloven. Internkontrollen skal blant annet 

sikre at introduksjonsprogrammet innfrir krav til innhold og mål, for eksempel at det bidrar til å 

gi deltagerne grunnleggende ferdigheter i norsk. 

 

Revisjonen får opplyst at leder for Levekår stort sett oppfatter det som avklart hva som er 

hennes og tjenestens ansvar. I intervju med revisjonen gir hun imidlertid uttrykk for usikkerhet 

når det gjelder hva som er implikasjonene av hennes ansvar for § 4 i introduksjonsloven. 

Lovkravet omhandler ansvar for introduksjonsprogrammets mål og innhold, som for eksempel 



 

 

at programmet skal gi grunnleggende ferdigheter i norsk og være helårlig og på full tid. Hun 

oppfatter det slik at det er skolen som har ansvaret for de ordinære skoledagene, med unntak 

av ferier, men er usikker på hvem som egentlig har ansvar for tilbudet de dagene skolen har 

planleggingsdager, etterutdanning for lærerne, inneklemte fridager osv. Hun oppfatter det også 

som uklart hvem som har ansvar for at deltagerne får tiltak som forbereder til videre opplæring 

eller tilknytning til yrkeslivet (§ 4, tredje ledd), som for eksempel arbeidspraksis. 

 

Delegering av § 18, om opplæring i norsk og samfunnskunnskap er formelt delegert til leder for 

Levekår. Rektor ved Voksenopplæringen peker på at ansvaret burde ligge til 

Voksenopplæringen, da det er her det fattes vedtak om norskopplæring. Hun opplyser til 

revisjonen at hun har fått muntlig tilsagn om at hjemmelen skal ligge i Utdanning og at dette 

skal rettes opp.  

 

6.2.2 Nærmere om Flyktningetjenestens rolle og oppgaver 

Flyktningetjenesten har to hovedoppgaver; mottak og bosetting av flyktninger etter vedtak i 

kommunestyret og avtale med IMDi, samt forvaltning og gjennomføring av 

introduksjonsprogram.  

 

Såkalte programrådgivere (i Sørum kalt flyktningkonsulenter) har ofte en sentral rolle i 

introduksjonsprogrammet. Ifølge IMDi har programrådgiverne ofte tre ulike typer roller og 

oppgaver: 

 

1. Veileder- og oppfølgerrolle. Rollen innebærer blant annet å kartlegge og samarbeide med 

deltageren om utarbeidelse av individuell plan samt følge opp gjennom hele 

programtiden. 

2. Koordinatorrolle. Rollen dreier seg primært om å samordne kontakten med de 

instanser/aktører som til enhver tid står for kvalifiseringen av deltagerne. Deltagerens 

mål i den individuelle planen, individuelle behov og forutsetninger, angir hvilke tiltak som 

er relevante og dermed hvilke instanser eller aktører som er aktuelle bidragsytere.  

3. Saksbehandlerrollen. Denne rollen innebærer blant annet ansvar for kartlegging, fatte 

vedtak og håndtere klager etter introduksjonsloven.  

 

Beskrivelsen synes å stemme godt med det som fremgår av dokumenter og intervjuer om rollen 

og oppgavene til flyktningkonsulentene i Sørum kommune. Det trekkes også frem at 

saksbehandlerrollen innebærer behandling av søknader som permisjoner, holde oversikt over 

fravær, utbetale stønad, foreta trekk samt registrere opplysninger i det interne 

saksbehandlingssystemet Socio og i NIR.  

 

I tillegg til disse oppgavene har flyktningkonsulentene ansvar for en rekke oppgaver knyttet til 

mottak og bosetting av flyktninger og deres familier. Hvilke gjøremål og oppgaver som hører til 

disse tjenestene er beskrevet i detalj i Flyktningetjenestens interne rutiner. For å nevne noe kan 

vi trekke frem:  

 

 Kontakt med NAV om fremskaffelse og klargjøring av egnet bolig 

 Kontakt med IMDi og asylmottak i forkant av mottak 

 Hente/møte flyktningene når de kommer 

 Installering og gjennomgang av bolig sammen med vaktmester, 

 Informasjon til flyktningene om «det å bo i Norge», informasjon om rettigheter og 

plikter, forskjellig praktisk informasjon om sikkerhet, el osv. 

 Omvisning i Sørum, følge til politi, lege, bank mm. 

 Innkjøp av nødvendige klær og utstyr 

 Hjemmebesøk 
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Mottak og bosetting beskrives som en tidkrevende prosess med mange oppgaver, mye 

informasjon som skal gis og mange spørsmål som skal besvares. I intervju med revisjonen 

peker flyktningkonsulentene på at det kan være utfordrende å få tid til oppfølging av deltagere 

som allerede er i introduksjonsprogrammet i perioder med mottak av nye flyktninger. Det å 

finne egnede boliger trekkes frem som stor utfordring for kommunen. Knappheten på boliger 

gjør ifølge flyktningkonsulentene bosettingsarbeidet uforutsigbart og det er vanskelig å 

planlegge mottaksprosessen gjennom året. Dette bidrar igjen til å gjøre disse periodene ekstra 

intense og det kan bli for liten tid til å følge opp deltagerne i introduksjonsprogrammet så tett 

som ønskelig. 

 

Nye oppgaver fra høsten 2013  

Fra og med høsten 2013 overtok Flyktningetjenesten mer av ansvaret for kommunens tilbud til 

flyktningene. Leksehjelpen, som var et tilbud i regi av Voksenopplæringen i samarbeid med 

«Flerkulturell møteplass» (nettverk for frivillige organisasjoner i Sørum), ble avviklet og 

erstattet med «Arbeids- og utdanningsgruppa» i regi av Flyktningetjenesten. I praksis innebar 

dette at 5,5 timer ukentlig leksehjelp i skoletiden ble erstattet med et mer arbeidsrettet tilbud i 

«Arbeids- og utdanningsgruppa». Bakgrunnen for omorganiseringen var at leksehjelpen etter 

Flyktningetjenestens oppfatning, ikke fungerte optimalt i forhold til de krav som må stilles til 

innhold og fokus i introduksjonsprogrammet. Flyktningetjenesten ønsket derfor å fylle disse 

timene med noe annet enn leksehjelp, samt legge til rette for tettere kontakt og oppfølging av 

flyktningene. Det hadde også ifølge en av flyktningkonsulentene, kommet kritikk av 

leksehjelptilbudet fra deltagerhold. Ansvaret for programmet for deltakerne i skolens ordinære 

ferier ble samtidig overført fra Voksenopplæringen til Flyktningetjenesten.   

 

6.2.3 Voksenopplæringens formelle ansvar 

Voksenopplæringen har ansvaret for hovedtiltaket i introduksjonsprogrammet, dvs. 

undervisning i norsk og samfunnskunnskap, inkludert språkpraksis.  

 

I følge kommunens reglement er rektor for Voksenopplæringen delegert  

ansvaret for å fatte vedtak om norsk- og samfunnskunnskap til personer som omfattes av rett 

og plikt til å delta i opplæring (§17, 1. ledd), samt personer som omfattes av plikt, men ikke 

rett til opplæring (§17, 3. ledd). Dette er personer som på grunn av sin oppholdstillatelse har 

plikt til å delta i opplæringen, men ingen rett til slik opplæring. Dette innebærer at disse må 

betale opplæringen selv, i motsetning til de som er omfattet av § 17, 1.ledd. Rektor har videre 

ansvaret for at opplæringen bygger på prinsippet om tilrettelagt opplæring, basert på individuell 

kartlegging og individuell plan for opplæringen (§ 19).   

 

Delegering av Introduksjonslovens § 18, om opplæring i norsk og samfunnskunnskap er formelt 

delegert til virksomhetsleder for Levekår (jf. 6.2.1.) Rektor gav i intervju med revisjonen i 

februar 2014 uttrykk for at dette var feil og at dette burde ligge til Voksenopplæringen. I mai 

2014 opplyser rektor at dette nå er avklart og at delegeringen nå er mer i tråd med praksis.  

 

Rektor har i tillegg delegert myndighet til å fatte vedtak etter opplæringsloven kap. 4A, 

opplæring spesielt for voksne14. En del av flyktningene i introduksjonsprogram har rett til 

grunnskole. Kommunens praksis er at de som ikke har grunnskole fra hjemlandet får innvilget 

søknad om grunnskole. Denne gruppen introduksjonsdeltagere får både vedtak om grunnskole 

og vedtak om norskopplæring som en del av introduksjonsprogrammet. 

 

Voksenopplæringens oppgaver er beskrevet i dokumentet «Mottak av flyktninger, oppgave- og 

ansvarsfordeling».  

                                           
14 §§ 4A-1, 4A-4, konf § 13-1, 4A-5, 4A6 t.o.m. 4A-9, 4A-12. 



 

 

Blant annet har Voksenopplæringen disse oppgavene:   

 

 Kartlegging av skolegang og arbeidserfaring 

 Karriereveiledning (en del av IP) 

 Oversettelse av nødvendige attester/papirer, sende til NOKUT 

 Delta i IP arbeidet og i samarbeidsgrupper (nettverksgruppe) 

 Sørge for et tverrsektorielt samarbeid rundt læreplaner  

 Finne språkarbeidsplasser og følge opp i praksis 

 Signere introduksjonsdeltakers fremmøtelister hver dag 

 Kontakte Flyktningetjenesten ved fravær utover en uke 

 Info om språktester og søknadsfrister til videre utdanning og være behjelpelig med 

søknader 

 Bistand med å søke grunnskole eller videregående skole og Bergens test. 

 Veilede deltager ved behov for flyktningstipend/lån og stipend hos Statens lånekasse 

 Registrere norsktimer og norskvedtak i NIR 

 

Beskrivelsen er ifølge rektor stort sett dekkende for de oppgavene skolen formelt sett har.  

Flere av medarbeiderne i Voksenopplæringen har også i enkelte tilfeller bistått flyktningene med 

ulike typer av hjelp, alt fra rådgivning i økonomiske spørsmål til flytting, gressklipping, 

reparasjoner m.m. Revisjonen har fått opplyst at dette primært har vært gjennom deltagelse i 

frivillige organisasjoner i kommunen. Dette gjøres nå i mindre grad enn før.  

 

Skolen samarbeider også med Flerkulturell møteplass15 om planlegging og gjennomføring av 

flerkulturelle arrangementer og aktiviteter i kommunen.  

 

 

6.2.4 NAVs ansvar og oppgaver 

NAV er en viktig døråpner til arbeidslivet og er også en aktør i flyktningarbeidet. Målsetningen 

om rask overgang til arbeid, tilser at NAV skal ha en sentral rolle i utarbeidelse og 

gjennomføring av introduksjonsprogram.  

 

I eget rundskriv (A-27/2007) gir Arbeids- og sosialdepartementet nærmere anbefalinger for 

samarbeidet mellom NAV og kommunen i introduksjonsprogrammet. Rundskrivet anbefaler at 

samarbeidet beskrives i en skriftlig samarbeidsavtale, enten gjennom en særskilt 

samarbeidsavtale, eller ved at tilsvarende innarbeides i kommunens samarbeidsavtale om NAV-

kontoret. I rundskrivet anbefales også at det etableres et samarbeidsforum eller tverrfaglig 

team mellom aktørene.  

 

Det foreligger ingen egen samarbeidsavtale mellom kommunen og NAV når det gjelder 

introduksjonsprogrammet. I samarbeidsavtalen mellom kommune og NAV er samarbeidet heller 

ikke nærmere beskrevet. Samarbeidsavtalen mellom kommunen og NAV ble inngått i 2007 og 

er ikke formelt oppdatert etter at Flyktningetjenesten ble omorganisert og flyttet over til 

kommunenes organisasjon i 2010. I avtalen står det fortsatt at det lokale NAV-kontoret blant 

annet skal ha ansvar for tjenester til flyktninger (s. 6). Kommunalsjef for Familie og Nærmiljø 

peker i mail til revisjonen på at «det har vært noen endringer fra statens side og fra 

kommunens side, det er gjensidig informert om dette i partnerskapsmøter og ved oversendelse 

av vedtak».  

 

                                           
15 Folkeakademiet Sørum, Blaker Bygdekvinnelag, Grende Husflidslag, Misjonshuset/bibelkaféen, Sørum Økoforening, 
Sørumsand Rotaryklubb og Sørum SOOS Rasisme. Flerkulturell møteplass ble startet i 2004 etter initiativ fra rektor for 
Voksenopplæringen som ønsket et samarbeid med frivilligheten i Sørum om integreringstiltak og aktiviteter/møteplasser 
for flyktninger og innvandrere i lokalsamfunnet. 
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Ansvars- og oppgavefordelingen mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV er 

imidlertid beskrevet i dokumentet «Mottak av flyktninger. Rutiner og ansvarsdeling».   

Her fremgår det at NAV har ansvar for: 

 

 Tildeling av kommunale boliger til flyktningene som bosettes i kommunen 

 Bestille husleiekontrakt fra SK Eiendomsselskap 

 Behandle statlige og kommunale bostøttesøknader 

 Veilede og behandle søknader som er inn under NAV 

 Samarbeide med Flyktningetjenesten angående veiledende kurs om økonomi, budsjett, 

jobbsøking og hvordan finne egen bolig 

 Delta i samtaler med Flyktningetjenesten og deltaker etter ett år av 

introduksjonsprogrammet, med tanke på å få deltaker ut i arbeid eller annen aktivitet 

 

Fra og med høsten 2013 har NAV hatt fast undervisning/opplegg en gang i uka i Arbeids- og 

utdanningsgruppa. Fokuset har vært på spørsmål som personlig økonomi, jobbsøknader, CV og 

lignende. Innholdet planlegges i samarbeid med Flyktningetjenesten. Revisjonen får opplyst at 

de siden januar ikke har hatt mulighet til å bidra på grunn av kapasitetsproblemer internt16. 

Etter hva revisjonen har forstått skal NAV fra og med mai måned igjen ha et fast opplegg en 

gang i uken. NAV og Flyktningetjenesten har jevnlige møter på saksbehandlernivå om 

bosetting, økonomi m.m.  

 

6.3 Samarbeidet i praksis - form, innhold og struktur 

 

Samarbeidet mellom de tre aktørene foregår i ulike fora og på ulike nivå i organisasjonene. 

Samarbeidet foregår både på ledernivå og på saksbehandlernivå.  

 

Nettverksmøtet 

Siden høsten 2013 har det vært et fast nettverkssamarbeid (nettverksmøtet) mellom de 

viktigste aktørene i flyktningarbeidet, hhv Voksenopplæringen, Flyktningetjenesten, NAV, 

grunnskolen og psykiatritjenesten. Nettverkssamarbeidet ledes av leder for Levekår og har 

møter en gang i måneden. Revisjonen får opplyst at hensikten med samarbeidet er å fremme 

tverrfaglig dialog/ samhandling rundt flyktningarbeidet på et overordnet nivå, diskutere mulige 

tiltak og faglige spørsmål av felles betydning. For eksempel har det vært diskutert når det er 

«riktig» tidspunkt for introduksjonsdeltagerne å starte i språkpraksis og hva som skal til for å 

komme ut i arbeid eller videre utdanning. Møtet skal ikke diskutere saker på individnivå. 

 

Samarbeidsmøte/dialogmøte  

Rektor har siden 2013 innkalt alle medarbeiderne i både Voksenopplæringen og 

Flyktningetjenesten til halvårlige samarbeidsmøter. Rektor opplyser at hensikten med møtet er 

å diskutere flyktningenes norsknivå, realistisk progresjon og muligheter etter programmets 

slutt. Tanken slik revisjonen har forstått det er at diskusjonene i møtet skal danne grunnlag for 

planlegging fremover, utarbeidelse/revidering av individuell plan i samarbeid med den enkelte 

flyktning. Mens noen oppfatter møtene som faste, mener andre møtene er mer ad-hoc. 

Revisjonenes intervjumateriale viser at det synes å være noe forskjellig oppfatning blant 

deltakerne hva som er hensikten med møtet.  

 

 

 

 

                                           
16 Veilederne revisjonen har intervjuet peker på at NAV måtte prioritere interne oppgaver relatert til Arbeids- og 
avklaringspenger 



 

 

IP-møter  

IP-møtene er faste møter mellom flyktningkonsulent, flyktning og lærer, hvor fokuset er den 

enkelte deltagers progresjon i forhold til de målene vedkommende har for 

introduksjonsprogrammet (se også kap. 5.3.3).  

 

 

Sampro  

Kommunen er i ferd med å implementere et digitalt verktøy for samarbeid og koordinering, 

Sampro. I følge informasjon fra leverandøren (Visma) er Sampro et elektronisk "møtested" på 

tvers av fag og nivå. Her heter det at: Løsningen er et samarbeids- og koordineringsverktøy for 

Individuell Plan (IP) og Individuell Opplæringsplan (IOP) hvor man setter brukeren i fokus.  

Revisjonen får opplyst at både individuelle planer for introduksjonsprogrammet som helhet og 

individuelle opplæringsplanen skal opprettes og revideres i dette systemet. I følge 

virksomhetsleder diskuteres det ennå hvem som skal ha tilgang, flere mangler også opplæring 

og innloggingsinformasjon.  

Revisjonens inntrykk er at alle er positive til å bruke systemet.  

 

Månedlige møter med NAV 

Flyktningetjenesten opplyser til revisjonen om at de har møter en gang i måneden på 

saksbehandlernivå. Revisjonen får opplyst at disse møtene først og fremst omhandler 

boligsituasjonen i kommunen, ledig kapasitet, spørsmål om økonomi m.m. I tillegg diskuteres 

NAV sitt bidrag i Arbeids- og utdanningsgruppa, erfaringer og ev. nye tiltak for å gjøre kursene 

så matnyttige som mulig. Enkeltsaker diskuteres også. Både boligkonsulent, flyktningkonsulent 

og veileder i NAV deltar i møtene. Både hos NAV og i Flyktningetjenesten beskrives samarbeidet 

som godt etablert og møtene oppleves som «matnyttige». Det skrives ikke rutinemessig referat 

fra møtene.  

 

6.4 Opplevelsen av samarbeidet 

 

Revisjonen har intervjuet medarbeidere både i Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV 

om hvordan de har opplevd og opplever samarbeidet seg imellom. Hovedfokus i dette avsnittet 

vil være på samhandlingen mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen. Samhandlingen 

med NAV og frivillig sektor behandles kort.   

 

6.4.1 Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen 

Samarbeidet slik det fungerer i dag beskrives alt i alt som godt av de fleste revisjonen har 

snakket med. Spesielt er samarbeidet og kommunikasjonen blitt bedre de siste 1-2 årene. Dette 

skyldes ifølge revisjonens informanter flere forhold. Spesielt trekkes det frem:  

 

• At etableringen av Arbeids- og utdanningsgruppa høsten 2013 har bidratt til at 

Flyktningetjenesten har fått nærmere kontakt med flyktningene, deres hverdag og 

utfordringer. Dette har igjen bidratt til å lette samarbeidet og kommunikasjonen 

mellom de to enhetene.  

• At de i større grad har fått på plass et felles fokus på hva som er målene med 

introduksjonsordningen. 

• At det er blitt bedre struktur og systematikk i samarbeidet – spesielt gjennom de 

månedlige nettverksmøtene. 

• Oppgaver og roller har blitt mer avklart. 

• Voksenopplæringen trekker frem ny leder for Levekår som positivt for samarbeidet. 
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Samtlige informanter peker imidlertid på flere forhold som har vært og delvis fremdeles har 

innvirkning på hvordan samarbeidet og kommunikasjonen fungerer. Revisjonen vil i det 

følgende trekke frem noen eksempler på dette.  

 

Rolleforståelse 

De som arbeider med flyktninger er en yrkesgruppe som skal forholde seg til og yte tjenester til 

mennesker i en spesiell situasjon. Flyktninger som kommer til Norge er en sammensatt gruppe 

med ulik bakgrunn, ulike erfaringer og ulike behov. I tillegg til språklige utfordringer har de et 

lite sosialt nettverk og gjerne stort behov for bistand og hjelp.  Dette kan gjøre det utfordrende 

for de som jobber med flyktninger å sette grenser for hva man skal bidra med. Sørum 

kommune har utarbeidet retningslinjer for hva som er kommunens rolle i flyktningarbeidet. I 

dokumentet «Mottak av flyktninger. Rutiner og ansvarsfordeling» står det spesifisert at alle som 

arbeider med flyktninger i Sørum kommune skal:  

 

• Være bevisst sin profesjonelle rolle og ikke utvikle et vennskapelig forhold. 

• Være en veileder og ikke en hjelper. 

• Kjenne sin begrensning og koble inn andre samarbeidsinstanser når det er behov                      

for deres kompetanse.  

 

Revisjonens samlede inntrykk gjennom intervjuene er at det til dels er ulike holdninger til 

hvordan man skal utøve sin rolle og hvor grensene går for hva kommunen skal bistå med.  

Medarbeiderne i Flyktningetjenesten gir overfor revisjonen uttrykk for at de internt har et 

avklart og felles syn på rollen som flyktningkonsulent. I tillegg til å være saksbehandler, mener 

de at deres rolle er å være profesjonell veileder/rådgiver. Dette innebærer å veilede, motivere 

og gi informasjon og opplysninger om rettigheter, muligheter og plikter. De er opptatt av at den 

enkelte selv må «prøve seg» og ta egne valg. 

 

Vi gir informasjon og forklarer først. Deretter må de prøve seg. Vi er opptatt av å skape 

mestringsfølelse (…).  

 

En av medarbeiderne peker på at balansegangen mellom å veilede og hjelpe kan være 

vanskelig, men mener det er viktig å finne den riktige balansen, både med tanke på at den 

enkelte skal bli selvhjulpen, men også med tanke på habilitet.   

 

Som ansatt i kommunen kan man ikke involvere seg utover sin profesjonelle rolle da 

dette kan gå ut over habiliteten. Man kan stå i fare for å behandle folk forskjellig når det 

gjelder økonomi, fravær, vedtak osv. Det er viktig å ha tydelige grenser, ikke 

forskjellsbehandle». 

 

Lærere og rektor ved Voksenopplæringen gir også uttrykk for at det er et mål at flyktningene 

skal bli selvhjulpne. De mener imidlertid at mange har og har hatt et større behov for hjelp enn 

det som blir dekket. Flere mener oppfølgingen ikke alltid har vært tilstrekkelig og har sett det 

som naturlig å hjelpe når det har vært behov. Revisjonenes intervjudata viser at det har vært 

dels ulikt syn mellom de to enhetene på hvor stort hjelpebehov kommunen skal dekke.  

Flere av medarbeiderne hos Voksenopplæringen forteller at de tidligere i enkelte tilfeller 

personlig har bistått med hjelp, også i egen fritid. De peker selv på at de som lærere blir godt 

kjent med flyktningene og ser hvilke utfordringer og bekymringer de står overfor. Samtidig har 

flyktningene lite nettverk og få å henvende seg til.  

 

Flyktningene hadde et stort behov for hjelp og hadde ingen andre enn skolen henvende 

seg til. Mulig vi gav litt feil hjelp til tider og hjalp de litt for mye (…).  

 



 

 

Flyktningetjenesten på sin side har ikke vært like «tett på» flyktningene i det daglige, selv om 

de har hatt ukentlig «åpen tid» og det har vært mulighet for å ringe og avtale møtetid.  

 

Arbeidsfordeling 

Arbeidsfordelingen mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen har, særlig for en tid 

tilbake, vært oppfattet som uklar. En av informantene peker på at det kan ha sammenheng 

med at flyktningarbeidet har vært organisert i ulike enheter opp gjennom årene og at dette kan 

ha bidratt til skape uklarhet og «kniving» om oppgaver og ansvar. 

 

En gjennomgående tilbakemelding til revisjonen er at arbeidsoppgavene nå er mer avklart enn 

før:  

(…) nå henviser vi til Flyktningetjenesten dersom det er spørsmål om økonomi og sånne 

ting. 

Samarbeidet har blitt mer avklart den siste tiden. Viktig fremover å følge rutinene og det 

de har blitt enige om. 

 

Selv om oppgavene nå oppfattes som mer avklart er det etter omfordelingen av oppgaver 

høsten 2013 fremdeles forhold som beskrives som uavklart. Rektor peker i et notat til 

Flyktningetjenesten (datert 09.01.14) på flere forhold som krever en avklaring etter at 

Flyktningetjenesten overtok ansvaret for «ferieprogrammet». Hun spør blant annet om 

kommunen skal videreføre avtale om språkpraksis og hvordan undervisningen i 

samfunnskunnskap skal organiseres fremover. Underveis i revisjonen (april 2014) opplyser 

rektor om at organiseringen av samfunnsfagundervisningen er blitt avklart og at hun forventer 

en avklaring på de andre spørsmålene i løpet av våren 2014. Leder for Levekår på sin side 

mener at de må se nærmere på organiseringen av samfunnsfagundervisningen ettersom det er 

de som har ansvar for ferieprogrammet.  

 

I revisjonens intervjuer fremkommer det også at det er uklart hvem som har ansvar for å fylle 

programmet med innhold de dagene skolen har planleggingsdager, lærerne er på kurs og 

lignende. Flyktningetjenesten opplyser til revisjonen at det er det er Voksenopplæringen som 

har ansvar for opplegget disse dagene, mens Voksenopplæringen mener det er kommunisert i 

en e-post til Flyktningetjenesten at de ikke kan ta dette ansvaret. 

 

Det er også tidvis uenighet og diskusjoner vedrørende hva introduksjonsprogrammet skal 

inneholde. Virksomhetsleder i Levekår peker på at Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen 

har litt ulik holdning til hva et introduksjonsprogram skal være som sådan, vektlegging av språk 

versus andre mulige tiltak i programmet. Flyktningetjenesten mener programmet ikke 

nødvendigvis kun skal bestå av språkopplæring, men at også arbeidspraksis eller andre 

arbeidskvalifiserende tiltak bør være et sentralt tilbud i programmet.  

 

Det er viktig å tenke nytt for å bidra til at folk kommer i arbeid og at det ikke passer like 

godt for alle å lære norsk ved å sitte på skolebenken.   

 

Flyktningetjenesten mener det er deres rolle å kunne dreie programmet i en slik retning og at 

dette også er i tråd med intensjonene i introduksjonsloven.  En av medarbeiderne i 

flyktningetjenesten forteller at det har vært vanskelig å få gjennomslag for tiltak som går på 

bekostning av norskundervisningen og de gangene det har vært aktuelt har verken 

Voksenopplæring eller deltager selv ønsket dette. 

 

De to enhetene har også noen ganger ulik oppfatning av progresjonen i norskopplæringen. Flere 

hos Voksenopplæringen peker i intervju med revisjonen på at to år er for kort tid til å lære seg 

tilstrekkelig norsk til å klare seg i arbeidslivet, mens Flyktningetjenesten mener dette ikke 

nødvendigvis er riktig. I begge enheter trekkes frem viktigheten av at de to enhetene har en 

felles forståelse av hva som skal til og at de trekker i samme retning.  
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De fleste revisjonen har snakket med mener det fremdeles er et potensial for forbedring når det 

gjelder samarbeid. Det trekkes frem at det er viktig med en tydelig ledelse med et klart 

budskap om hva som forventes av de involverte i introduksjonsordningen. Ansvar og roller 

trenger å avklares ytterligere og at det er viktig å jobbe mer med å skape en felles forståelse av 

hva som er målene i introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringen etterlyser et tettere 

samarbeid generelt om oppfølgingen av flyktningene, spesielt mot slutten av programmet. De 

etterlyser også bedre rutiner og kommunikasjon vedrørende skolestart for nye elever samt 

fravær. Flyktningetjenesten er i gang med å utarbeide nye rutiner for introduksjonsordningen 

og det er ifølge rektor planer om å utarbeide felles rutiner for oppstart på skolen. Det trekkes 

også frem at det er viktig fremover å prioritere tid til samarbeid og gjennomføring av planlagte 

møter.  

 

Rektor mener at en samlokalisering av de to enhetene fysisk kunne fremmet et tettere 

samarbeid. I dag deler Voksenopplæringen lokaler med Bingsfoss ungdomsskole, mens 

Flyktningetjenesten holder til i rådhuset. Leder for Levekår gir imidlertid uttrykk for at hun 

mener det er viktig å holde undervisningsdelen av introduksjonsprogrammet adskilt fra den 

delen av tjenesten som har «arbeidsgiveransvaret» for flyktningene med utbetaling og ev. trekk 

i lønn, søknad om permisjoner, oppfølgingen imot kvalifisering osv. Et godt samarbeid kan slik 

hun ser det ivaretas gjennom gode rutiner for samarbeid, gode kanaler for kommunikasjon og 

enighet om mål og virkemidler. Hun trekker frem at de er i en god prosess med hensyn til disse 

forholdene og at mye er i ferd med å komme på plass.  

 

6.4.2 Samarbeid med NAV 

Samarbeidet mellom Flyktningetjenesten og NAV beskrives generelt som godt, uten store 

utfordringer. Hos NAV trekkes det frem at det er en «iver» etter å få til et godt samarbeid, at 

tonen er god og at det er en vilje til å dele informasjon og kunnskap medarbeiderne i mellom. 

Det trekkes også frem at de har en felles forståelse av hva som er de overordnede målene i 

introduksjonsprogrammet. 

 

Veilederne som revisjonen har intervjuet i NAV peker på at det har vært ulike meninger om 

oppgavefordeling mellom Flyktningetjenesten og NAV, særlig etter at Flyktningetjenesten ble 

trukket ut av NAV i 2010. Etter at det ble vedtatt at flyktningene skulle få en såkalt økonomisk 

«startpakke» som de første 3 mnd. etter bosetting opplever de imidlertid arbeidsfordelingen 

som mer avklart, spesielt vedrørende økonomiske forhold.  NAV har nå mindre med 

flyktningenes økonomi å gjøre de første månedene.   

 

I NAV gis det også uttrykk for at de som veiledere i enkelte tilfeller gjerne skulle hatt mer 

informasjon og tettere dialog med Flyktningetjenesten både om flyktningenes mål, innholdet i 

programmet og hvordan Flyktningetjenesten jobber. De ser det blant annet som en utfordring 

at enkelte deltagere i for stor grad er opptatt av stønadsmulighetene gjennom NAV og at noen 

blir gående frem og tilbake mellom de ulike tjenestene og stønadene gjennom hele 

programmet. For å vite hvor mye den enkelte faktisk kan/er i stand til å jobbe pekes det på at 

det er det viktig å ha en god dialog med Flyktningetjenesten ettersom de kjenner deltagerne og 

deres situasjon godt. Det gis også uttrykk for at det i noen grad er uklart hvem som har 

oppfølgingen av flyktningene når det gjelder veiledning og informasjon om personlig økonomi.  

 

Flere av de revisjonen har snakket med peker på at det ville vært hensiktsmessig om også NAV 

deltok på IP-møter, først og fremst mot slutten av introduksjonsprogrammet. Det ville gjort det 

enklere å omgjøre språkpraksisplasser til arbeidspraksisplasser eller få deltagerne inn på ulike 

typer av kompetansekurs (for eksempel vekterkurs, pleiekurs). Veilederne revisjonen har 

intervjuet i NAV mener NAV’s deltagelse i IP-møter først og fremst er aktuelt der man ser at 



 

 

deltageren ikke vil kunne gå direkte ut i arbeid eller videre utdanning. De understreker 

viktigheten av at NAV ikke skal oppfattes som et logisk alternativ etter 

introduksjonsprogrammets slutt. I NAV pekes det også på at det ville vært en fordel om de også 

hadde hatt tilgang til planer i Sampro, noe som ville gjort oppfølgingen av flyktningene lettere.  

 

6.4.3 Samarbeid med frivillig sektor 

Lag og foreninger anses for å være viktige aktører i integreringsarbeidet. I Sørum kommune har 

det i flere år vært et nært samarbeid mellom Flerkulturell møteplass (FKM)17 jobber med å 

skape møteplasser gjennom ulike former for aktiviteter og har som mål å fremme inkludering 

og integrering (www.sorum.kommune.no). Nettverket tilbyr blant annet svømmegrupper, 

flerkulturelle matkurs, praktisk hjelp til søknader, brev m.m.  

 

FKM og Voksenopplæringen hadde i flere år et samarbeid om leksehjelp til skolens elever. 

Høsten 2013 ble samarbeidet av ulike grunner avsluttet (se også kap. 6.2.2). Skolen 

samarbeider fremdeles med FKM om ulike aktiviteter og arrangementer hvor flyktninger og 

innvandrere deltar, blant annet er det et tett samarbeid om den årlige FN-dagen.  

 

Leder i Folkeakademiet (og medlem i nettverket) opplyser at Voksenopplæringen er den 

viktigste samarbeidspartneren for FKM. I noen grad har også FKM hatt kontakt med 

Flyktningetjenesten og ledelsen i Familie og nærmiljø. De siste årene har det imidlertid vært lite 

kontakt og samarbeid.  

 

I tillegg til samarbeidet med FKM hadde kommunen også i noen år en avtale med Akershus 

Røde Kors om Flyktningguide. Avtalen ble sagt opp av kommunen etter noen år og de siste 

årene har det ikke vært en aktiv flyktningguideordning i kommunen. Leder i Folkeakademiet 

peker på at det er et stort behov for en ordning med flyktningguide og at de gjerne vil 

samarbeide med kommunen om dette. Det er imidlertid en utfordring at Sørum Røde Kors ikke 

har opparbeidet en omsorgsavdeling lokalt med folk som ev. kan gå inn i den rollen. Lederen 

peker på at det generelt er en utfordring å få med flere foreninger i FKM.  

 

Voksenopplæringen har også et samarbeid med frivillighetssentralen i kommunen. Elever ved 

skolen har deltatt i frivillig arbeid og lederen i Frivillighetssentralen har vært trukket inn som en 

ressurs i samfunnsfagundervisningen. Etter at Flyktningetjenesten overtok ansvaret for 

ferieprogrammet i 2013 samarbeides det nå mindre med frivillighetssentralen. 

 

Voksenopplæringen beskriver samarbeidet med frivillig sektor generelt som godt.  

 

Leder for Folkeakademiet Sørum opplyser til revisjonene at de har en svært god dialog og 

samarbeid med Voksenopplæringen. De opplyser også om at de gjerne vil samarbeide tettere 

med Flyktningetjenesten og folkehelsekoordinatoren18. 

 

Virksomhetsleder for Levekår peker på at hun er positiv til et samarbeid med frivillig sektor, 

men peker på viktigheten av klare roller. Hun opplyser til revisjonen at kommunen nå har 

opprettet et «arbeidslag» som skal jobbe opp imot frivillig sektor. Hun har forhåpninger om at 

dette kan bidra positivt til et fortsatt godt samarbeid fremover.  

 

 

 

 

                                           
17Nettverket for frivillige lag og foreninger (Folkeakademiet Sørum, Blaker Bygdekvinnelag, Grende Husflidslag, 
Misjonshuset/bibelkaféen, Sørum Økoforening, Sørumsand Rotaryklubb og Sørum SOOS Rasisme) i lokalsamfunnet.  
18 Hun gikk av med permisjon vinteren 2014. 

http://www.sorum.kommune.no/
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6.5 Revisjonens vurdering 

 

Ansvarsfordeling og samarbeid mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen 

Oppgaver, ansvar og myndighet etter introduksjonsloven er delt mellom Flyktningetjenesten (i 

virksomhet for Levekår) og Voksenopplæringen, som henholdsvis sorterer under to ulike 

tjenesteområder og kommunalsjefer.  

 

Revisjonenes undersøkelser viser at kommunen har et delegasjonsreglement som plasserer 

myndighet etter loven til de to ulike enhetene etter introduksjonsloven. Det har vært noe 

usikkerhet om delegasjon knyttet til norskopplæringen, men dette skal nå være avklart og 

reglementet oppdatert. Oppgaver og ansvar er videre nedfelt i ulike rutinebeskrivelser. Likevel 

er det slik at det har vært og dels er usikkerhet rundt forståelsen og praktiseringen av 

ansvarsdelingen mellom de to enhetene. Særlig gjelder dette sondringen/grensegangen mellom 

Flyktningetjenesten som hovedansvarlig for innhold og måloppnåelse i introduksjonsordningen 

for den enkelte bruker (introduksjonsloven § 4), og Voksenopplæringen sitt ansvar for 

norskopplæringen til den enkelte (§§ 18 og 19). Revisjonen mener dette bl.a. kan føre til 

usikkerhet omkring hvem som har det siste ordet i forhold med tanke på hva som er det 

«riktige» kvalifiseringsløpet for den enkelte bruker. Det er etter revisjonenes oppfatning viktig 

at dette finner sin avklaring. 

 

Revisjonenes undersøkelser viser også at de to enhetene har hatt et noe ulikt syn på hvilken 

rolle man som ansatt i en kommune kan ta i forhold til å gi bistand til flyktninger både i 

arbeidstiden og på fritiden. Dette har bedret seg og enhetene fremstår i dag som mer omforent 

rundt dette spørsmålet. Revisjonen mener likevel det kan være nyttig at dette tema blir 

diskutert jevnlig siden dette også har betydning for at kommunen møter 

introduksjonsdeltakerne med omforente og felles holdninger til krav og forventninger. 

  

Revisjonens undersøkelse viser videre at samarbeidsklima mellom Flyktningetjenesten og 

Voksenopplæringen er godt. Det er etablert gode arenaer for samarbeid og det samarbeides 

tettere og mer systematisk enn før. Særlig har nettverksmøtet og Flyktningetjenestens 

etablering av arbeids- og utdanningsgruppa bidratt til å utvikle samarbeidet i positiv retning. 

Samarbeidet kunne med fordel vært ytterligere formalisert i felles rutiner eller 

samarbeidsavtaler som forankres godt. De uklarheter som fortsatt er i samarbeidet skriver seg 

etter revisjonenes syn hovedsakelig fra uklarheten rundt forståelsen av ansvars- og 

myndighetsfordelingen som er beskrevet ovenfor.  

 

Etter revisjonens vurdering har de to enhetene mer å hente i samarbeidet sitt med å jobbe 

effektivt og målrettet sammen mot det som er målet med introprogrammet, nemlig integrering 

gjennom kvalifisering til arbeid/utdanning. 

 

Samarbeidet mellom kommunen og NAV 

Som potensiell døråpner til arbeidslivet har også NAV en viktig rolle i arbeidet med 

introduksjonsprogrammet. Undersøkelsen viser at alle er enige om at det er viktig å få på plass 

et tettere samarbeid med NAV i forhold til å ta i bruk et større spekter av arbeidsrettede tiltak i 

introduksjonsprogrammet. Revisjonen mener det er viktig at samarbeidet formaliseres i en 

avtale hvor det klart fremgår hvordan ansvar og oppgaver er og skal fordeles, jf. anbefalingen i 

rundskrivet til introduksjonsordningen.   

 

Samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor 

Voksenopplæringen har i flere år hatt et samarbeid med frivillig sektor i kommunen. Revisjonen 

mener et det er positivt med et slikt samarbeid og at frivillig sektor har en viktig rolle når det 



 

 

gjelder integrering. På generelt grunnlag er det viktig at man i slike samarbeid gjør gode avtaler 

om roller og oppgaver for at dette skal fungere godt overfor alle parter, også flyktningene selv.  

 

Konklusjon 

Revisjonen mener det er noen svakheter i den delen av internkontrollsystemet som skal sikre 

en tydelig ansvars- og rollefordeling og god samhandling mellom aktørene i 

introduksjonsprogrammet. Aktørenes ansvar og oppgaver må etter revisjonens syn avklares 

bedre og forankres i samarbeidsavtaler eller lignende. Særlig må Flyktningetjenestens ansvar 

for programmet som helhet tydeliggjøres og forankres godt i hele organisasjonen.  
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7 MÅL- OG RESULTATSTYRING 

7.1 Innledning 

Introduksjonsprogrammet er en tjeneste der staten har satt flere nasjonale mål. En av de 

viktigste resultatindikatorene er andel som kommer direkte ut i arbeid eller videre utdanning 

direkte etter introduksjonsprogrammets slutt.  

 

Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder resultater i introordningen. 

Forskning viser at årsakene er komplekse og at det er mange faktorer og forhold som spiller 

inn.  

I dette kapittelet skal vi se nærmere på deler av styringsmodellen til Sørum kommune og 

hvordan mål- og resultatstyring blir praktisert i arbeidet med introduksjonsordningen. Vi vil 

også redegjøre for hvilke resultater Sørum kommune har for introduksjonsprogrammet. Her har 

vi valgt å se nærmere på perioden 2010-2013.  

Problemstilling og revisjonskriterier gjengis kort nedenfor. For nærmere redegjørelse, se 

kapittel 3.  

 

Problemstilling 5 og 6 

 

Revisjonskriterier 

 

Hvilke resultater har kommunen 

på viktige nasjonale mål?  

 

 

 

Praktiseres mål- og 

resultatstyring innenfor arbeidet 

med introduksjonsordningen? 

Kommunen bør ha et system for mål- og 

resultatstyring i arbeidet med 

introduksjonsprogrammet.  

 Det bør utarbeides årlige virksomhetsplaner 

med mål og delmål 

 Virksomhetsplaner bør forankres i 

organisasjonen 

 Det bør rapporteres på målene som er satt 

 

 

 

7.2 Mål- og resultater nasjonalt 

Det er satt en rekke nasjonale mål for arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger. 

Målene fremgår av de årlige tildelingsbrevene fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) til 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)19. For flyktninger med rett og plikt til 

introduksjonsprogram er det blant annet satt følgende mål for 2013:   

 90 prosent av introduksjonsdeltagerne skal gjennomføre krav om 300/600 timer 

norskundervisning eller bestå norskprøve innen fristen på tre år.  

                                           
19 Tildelingsbrevet er BLD’s viktigste styringsdokument overfor IMDi og skal bidra til å nå målene i Prop. 1 S (2012-
2013) for BLD. 



 

 

 55 prosent av deltakere i introduksjonsprogram går over til arbeid eller utdanning 

direkte etter avsluttet program.  

 70 prosent er i arbeid eller utdanning året etter avsluttet program. 

 65 prosent av de som går opp til norskprøver består skriftlig norskprøve og 90 prosent 

muntlig prøve. 

Målene har stort sett vært de samme siden 2010.  

Figuren under viser nasjonale resultater for direkte overgang til arbeid/utdanning etter 

introduksjonsprogrammet for årene 2010-2013.  

Figur 1: Nasjonale resultater for direkte overgang til arbeid/utdanning etter introduksjonsprogrammet for 

årene 2010-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det utarbeides ikke nasjonal statistikk for resultater av språkprøver for introduksjonsdeltagerne 

som egen gruppe. Statistikk utarbeides kun for innvandrergruppen totalt.  

 

7.3 Mål og resultater i Sørum kommune 

Revisjonen har undersøkt resultatene for overgang til arbeid/utdanning direkte etter endt 

introduksjonsprogram i Sørum kommune i perioden 2010-2014. Vi har også tatt med og 

kommenterer også kort hvor mange flyktninger kommunen bosetter og om de bosetter det 

antall flyktninger som kommunestyret har vedtatt.  

 

7.3.1 Resultater bosetting 

Tabellen under viser en oversikt over hvor mange personer kommunen bosatte i årene 2010-

2013 og hvor mange kommunen mottok i familiegjenforening (familiegjenforening kommer i 

tillegg til kvotene fra IMDi vedtatt i kommunestyret). Tallene er mottatt fra Flyktningetjenesten 

og basert på informasjon om antall faktisk bosatte flyktninger årlig. Tabellen viser også oversikt 

over det antall flyktninger kommunen har vedtatt å bosette årlig20.  

                                           
20 Informasjonen er mottatt av Flyktningetjenesten.  
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Tabell 3: Oversikt over kommunestyrevedtak og bosetting i Sørum kommune.  

 Vedtak Bosatt per år Familiegjenforening 

2014* 10-15 5 0 

2013 10-15 14 6 

2012 10-15 10 0 

2011 10-15 14 3 

2010 10-15 6 2 

Totalt  49 11 

*Per 28. mai 2014 

 

Sørum kommune har i perioden 2010-2014 (per 28. mai) bosatt i alt 49 flyktninger i tillegg til 

11 personer i familiegjenforening21. Det var kun i 2010 kommunen ikke klarte å bosatte i tråd 

med vedtakene i kommunestyret.  

 

7.3.2 Mål og resultater i introduksjonsprogrammet  

Målet i Sørum kommune for 2013 var at 60 prosent av deltagerne skulle gå over i lønnet arbeid 

eller videre utdanning (grunnskole regnes ikke med i måloppnåelsen). Av tabellen under ser vi 

at ingen av deltagerne gikk over i arbeid eller utdanning i 2013. «Arbeid» har man i Sørum 

valgt å definere som minst 20 timer lønnet arbeid eller mer i uka. Tallene i tabellen under er 

basert på informasjonen mottatt fra Flyktningetjenesten. 

   

Tabell 4: Årlige resultater i introduksjonsprogrammet i Sørum 

 Antall 

deltagere  

Avsluttet  Jobb Utdanning 

 

Nav Grunnskole Annet 

2014 21 2 0 0 1 1 0 

2013 23 5 0 0 2 1 2 

2012 21 11 0 3 5 0 3 

2011 19 10 3 4 2 0 1 

2010 15 5 0 1 2 0 2 

Tot  33 3 8 12 2 8 

Antall deltagere: viser totalt antall deltagere i program (som har vedtak om program), inkludert deltakere som er i 

permisjon. Selv om de er i permisjon regnes de fortsatt som en del av programmet etter hva revisjonen får opplyst (i 

mail av 27.03.14). 

Annet: Denne kategorien omfatter blant annet de som har flyttet fra kommunen. 

 

Siden 2010 har til sammen 33 deltagere avsluttet introduksjonsprogrammet. Av disse gikk:  

 3 personer direkte ut i jobb (minimum 20 prosent lønnet arbeid) 

 8 personer videre i utdanning (videregående skole eller høyere) 

 2 personer videre eller fortsatte i grunnskole 

 12 personer ut i NAV-tiltak eller andre tiltak 

 8 personer er registrert som «annet»22 

 

Det var kun i 2011 at noen av deltagerne gikk direkte over i arbeid eller utdanning.  

Ser vi på perioden 2010-2014 under ett og regner om til prosent, gikk 33 prosent (11 av 33 

personer) direkte ut i arbeid/videre utdanning23.  Majoriteten gikk over i NAV tiltak/andre tiltak.  

 

                                           
21 Disse kommer i tillegg til kvotene fra IMDi vedtatt i kommunestyret 
22 Denne kategorien omfatter blant annet de som har flyttet fra kommunen 
23 Grunnskole regnes ikke med her. 



 

 

Figuren under illustrerer fordelingen:  

     

Figur 2: Andel (prosent) som har gått ut arbeid/utdanning, NAV-tiltak, grunnskole etc. direkte etter 

avsluttet introduksjonsprogram

 
 

7.3.3 Resultater norskprøver 

Hvor mange som består norskprøver av de som går opp til eksamen anses som en viktig 

resultatindikator i introduksjonsprogrammet. Det utarbeides som nevnt ikke nasjonal statistikk 

over resultater av norskprøver for introduksjonsdeltagerne som en egen gruppe, statistikk 

utarbeides kun for innvandrergruppen som helhet. Voksenopplæringen fører heller ikke intern 

oversikt over resultatene24. Opplysningene kan hentes ut av Nasjonalt introduksjonsregister 

(NIR) manuelt.  

 

På forespørsel har revisjonen mottatt informasjon om antall introduksjonselever som har gått 

opp til og bestått hhv. skriftlige (NP2 og NP3 sett under ett) og muntlige prøver i perioden 

2010-2013. Statistikken er et resultat av manuell telling og utarbeidelse hos 

Voksenopplæringen.  

 

Tallene fremgår av tabellen under:  

 

Tabell 5: Antall introduksjonsdeltagere ved VO som har gått opp til og bestått nasjonale norskprøver  

 2010 2011  2012  2013 Totalt 2010-

2013 

 Møtt Bestått Møtt Bestått Møtt Bestått Møtt Bestått Møtt  Bestått 

Ant. 

Muntlig 

3 3 10 9 7 5 1 1 21 18 

Ant. 

Skriftlig 

3 2 9 6 4 1 2 1 18 10 

 39 28 

 

Tabellen viser at det de siste to årene har vært en nedgang i antall deltagere som har gått opp 

til prøver. I 2013 var det kun en av totalt 15 introduksjonsdeltagere som gikk opp til muntlig 

prøve, mens to gikk opp til skriftlig. Rektor mener dette kan ha sammenheng med en økning i 

                                           
24 Voksenopplæringen melder opp deltagere til prøver og resultatene registreres (hos VOX) i NIR (Nasjonalt 
introduksjonsregister). 

Jobb/utdanning 
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antall elever med lite eller ingen skolebakgrunn fra hjemlandet (spor 1 elever). Disse elevene 

når ofte ikke et høyt nok språknivå til å klare de nasjonale prøvene i løpet av den tiden de er på 

skolen. Det kan også ha sammenheng med at det statlige resultattilskuddet falt bort i 2011. 

Frem til da fikk kommunen tilskudd for hver elev som gikk opp til prøver og bestod. 

 

Ser vi på resultatene for hele perioden 2010-2013 og omgjør tallene til prosent ser vi at:  

 Av de som gikk opp til muntlig (21) har 86 prosent (18) bestått 

 Av de som gikk opp til skriftlig (18) har 56 prosent (10) bestått 

 

1. september 2013 ble det innført obligatorisk krav etter loven at alle skal gå opp til avsluttende 

prøve i norsk og samfunnskunnskap25. Bakgrunnen var et ønske om å tydeliggjøre kommunens 

ansvar for å gi tilpasset opplæring av høy kvalitet, samt den enkeltes og samfunnets behov for 

å få god dokumentasjon av resultatene etter gjennomført opplæring26. I Sørum gjennomføres 

disse prøvene første gang sommeren 2014.  

 

7.4 Nærmere om mål- og resultatstyring i Sørum kommune 

 

Kjernen i  styringssystem i Sørum kommune er det fullstendige balanseregnskapet (FBR).  Det 

strategiske plan- og budsjettarbeidet skal sikre en helhetlig planlegging, styring og 

resultatrapportering i hele organisasjonen og bidra til å realisere visjonen om Den gode 

kommune.  (Kilde: Strategisk plan og budsjettarbeid, prosedyre).  

 

Rådmannen har det overordnede ansvaret for å gjennomføre plan- og budsjettprosessen i 

samsvar med kommunens vedtatte strategiske mål- og resultatstyring. Virksomhetsleder har 

ansvar for og myndighet til å gjennomføre strategisk plan- og budsjett arbeid i egen virsomhet. 

Virksomhetsleder har ansvar for å sikre medarbeidernes deltagelse, involvering og 

ansvarliggjøring i prosessen.  

 

Kommunens målsetninger uttrykkes gjennom planer både på kort og lang sikt. Følgende 

dokumenter står sentralt:  

 

Kommuneplan 

Her uttrykkes langsiktige mål og særskilte utfordringer kommende 12 år.  Målene er knyttet til 

6 kapitalområder, hhv. finanskapital, samfunnskapital, natur- og miljøkapital, brukerkapital, 

humankapital og strukturkapital.  

 

Økonomiplan med handlingsprogram 4 år 

Konkretisering av de 12 årlige målene gjøres gjennnom fireårige strategiske mål. Ett mål for 

hvert av kapitalområdene. Målene er også kommunens kvalitetsmål.  

 

Årsbudsjett 

De fireårige målene «brekkes ned» til årlige fokusområdet, inkludert måleindikatorer for hver 

seksjon i årsbudsjettet. Dette integreres i seksjonenes virksomhetsplaner. 

 

Rapportering 

Det er månedlig rapportering til rådmannen. For finanskapitalen rapporteres månedlig til 

politikerne. Det rapporteres i tertial- og årsrapporter med utgangspunkt i kapitalbegrepene i Det 

fullstendige balanseregnskapet. 

                                           
25 Prøvene er obligatoriske for alle som får vedtak om opphold etter 1. september 2013 og som etter introduksjonsloven 
gir dem rett og plikt til opplæring. I tillegg til prøve i norsk, innføres for første gang en egen prøve i samfunnskunnskap. 
26 Begrunnelsen for kravet fremkommer av lovforslaget i Prop.79 L (2010-2011). 



 

 

 

7.5 Mål- og resultatstyring i introduksjonsprogrammet 

Planlegging, målsettinger og rapportering i forbindelse med introduksjonsprogrammet er fordelt 

på to virksomheter, hhv Flyktningetjenesten i virksomhet for Levekår og Voksenopplæringen. 

Mens Levekår er en del av Familie og Nærmiljø, er Voksenopplæringen en del av 

utdanningssektoren. Det er derfor nødvendig å beskrive mål- og resultatstyringen i disse 

sektorene hver for seg.  

 

7.5.1 Flyktningetjenesten 

Mål og tiltak - virksomhetsplan 

Flyktningetjenesten er en del av virksomhet for Levekår og målene for tjenesten fremgår av 

virksomhetens virksomhetsplan. Revisjonen får opplyst at virksomhetsplanen utformes i 

samarbeid med de ansatte og at målene som er utarbeidet er godt forankret i virksomheten.  

Planen utformes i tråd med kommunes mal for virksomhetsplaner. I det følgende vil vi 

undersøke nærmere målene som er satt for introprogrammet/Flyktningetjenesten for 2013 og 

undersøke hvordan og hva som er blitt rapportert til ledelsen.  

 

I planens punkt 3.1 pekes det på utfordringer for virksomheten, som bosetting av 15 flyktninger 

i 2013 og mangel på boliger. Det pekes også på at flyktningeboliger bør «inn i» boligsosial 

handlingsplan.  

 

Virksomhetsplanen inneholder en swot-analyse som tar for seg trusler og muligheter «utenfra» 

og forbedringsmuligheter internt.  

 

OMVERDEN EGEN ORGANISASJON 

Trusler: 

 Krav og forventninger til tjenesteyting 

hos innbyggerne 

 Manglende boliger til flyktninger 

 Rusmiljø blant unge i kommunen 

 Økt press på psykiske helsetjenester, 

fysioterapitjenesten, legevakt 

Forbedringsområder: 

 Strukturere folkehelsearbeidet 

 Tenke mer tverrfaglig og 

forebyggende 

 Kjenne innhold og arbeidsoppgaver 

til andre virksomheter/enheter 

/samarbeidspartnere internt og 

eksternt. 

 Samarbeid og kommunikasjon 

 Informasjonsarbeid 

Muligheter: 

 Samarbeid og partnerskap med frivillige 

 Økt fokus på forebyggende og 

helsefremmende arbeid 

 Tilgjengelighet og nærvær  

Sterke sider: 

 Kompetanse og tverrfaglighet  

 Motiverte, positive, idèrike og 

kreative medarbeidere 

 Godt arbeidsmiljø bygget på tillitt, 

respekt og ydmykhet for hverandre. 

 

Målene for virksomheten er listet opp i punkt 4.2. i virksomhetsplanen. Målene som direkte 

omfatter flyktningarbeidet er: 

 

 Det skal bosettes 15 flyktninger i 2013 

 Minimum 60 prosent av flyktningene skal komme ut i lønnet arbeid eller utdanning etter 

endt introduksjonsprogram 

 

Målet for bosetting av 10-15 flyktninger årlig vedtas gjennom årlige politiske vedtak i 

kommunestyret. Målet om at 60 prosent skal ut i jobb eller utdanning er nedfelt i 

virksomhetsplanen både for 2013 og 2014. I tillegg fremgår det både av saksfremlegg 
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(10/4652-1), informasjon på kommunens nettsider at målet er at de bosatte generelt skal bli 

selvstendige, lære norsk, kommer i lønnet arbeid og blir uavhengige av kommunale ytelser. I 

følge virksomhetsleder for Levekår er politikerne i kommunen svært engasjert og interessert i 

flyktningarbeidet, noe hun mener den pågående revisjonen vitner om.  

 

Virksomhetsplanen inneholder ikke delmål eller tiltak som beskriver hvordan målene skal nås. 

Revisjonen får opplyst at det imidlertid jobbes kontinuerlig med å nå målene og at det er høy 

bevissthet internt i Flyktningetjenesten om dette. Temaet diskuteres også på de månedlige 

nettverksmøtene og i Arbeids- og utdanningsgruppa. Leder peker konkret på fire tiltak som er 

gjennomført eller som det arbeides med, med tanke på å nå målet om arbeid/utdanning:  

 

 Opprettelse av Arbeids- og utdanningsgruppe (AU-gruppa) høsten 2013 med fokus mot 

arbeidskvalifisering og utdanning.  

 Utarbeidelse av nye rutiner for bruk av IP-planer (del av generell forbedring 

kvalitetssystemet). Det er et mål at planene i større grad skal benyttes som et aktivt 

verktøy i kvalifiseringsprosessen.  

 Innføring av Sampro – en digitalt verktøy for bedre samarbeid og kommunikasjon med 

Voksenopplæringen 

 Det er igangsatt et prosjekt i Flyktningetjenesten for å undersøke muligheter for et 

samarbeid om praksisplasser i kommunale virksomheter og det private næringslivet 

Sørum.  

 

Flyktningetjenesten understreker overfor revisjonen viktigheten av å ha større fokus på 

arbeidsretting av programmet. Det pekes på at introduksjonsprogrammet er ment å være mer 

enn språkopplæring og at det er viktig at kommunen utvider sitt tilbud med for eksempel 

arbeidspraksisplasser.  

 

Virksomhetslederen i Levekår peker på det generelt jobbes mer systematisk, både internt og 

opp imot samarbeidspartnerne. I samarbeid med tjenesteområdets kvalitetsutvalg jobbes det 

også med å forbedre kvalitetssystemet i virksomheten, få på plass gode rutiner og legge til 

rettet for mer systematikk i arbeidet (se også kap 6). Virksomhetslederen peker på at det å 

finne frem til gode måleindikatorer for virksomheten vil være en del av dette. 

 

Kommunen har vedtatt å bosette 10-15 flyktninger i 2014. Revisjonen får opplyst at det er 

mangel på kommunale boliger i kommunen, noe som bidrar til å gjøre bosettingsarbeidet 

krevende. Økonomi- og administrasjonsutvalget (Ø/A) vedtok høsten 2013 at det skal 

utarbeides en boligpolitikk som tar sikte på å gjøre flyktningene selvstendige på boligmarkedet 

(sak 109/13). Leder for Levekår opplyser til revisjonen at de jobber med å lage en plan for 

dette. På intervjutidspunktet (26.02.14) jobbet leder med et saksfremlegg med forslag om å 

kjøpe et visst antall boliger årlig til flyktningeformål. Målet på sikt er at flyktningene skal kunne 

kjøpe sin egen bolig. Planen forventes å bli lagt frem for kommunestyret i mai/juni 2014.  

 

 

Rapportering  

Leder for Levekår rapporterer på målene til kommunalsjef og rådmann i tertialrapporter og i 

kommunens årsrapport. Rapportene legges frem for kommunestyret.  

 

I 1.tertialrapport 2013 pekes det på at det er en utfordring å skaffe tilstrekkelig med 

kommunale boliger til flyktningene men at det er igangsatt et arbeid med å vurdere mulige 

løsninger.  

 Det er foretatt strategiske diskusjoner om boligproblematikken relatert til bosetting av 

flyktninger.  



 

 

 Det rapporteres på antall bosatte flyktninger så langt i perioden; 3 av 15 flyktninger 

bosatt og 5 personer bosatt i familiegjenforening.  

 

I 2. tertialrapport rapporteres det om opprettelsen av arbeid- og utdanningsgruppa for 

flyktninger i samarbeid med NAV. Det rapporteres også om at det forventes at 

Flyktningetjenesten skal nå sitt mål for 2013 om å bidra til at 60 prosent av flyktningene i 

kommunen kommer seg ut i arbeid eller utdanning. 

 

Til årsrapporten for 2013 rapporteres det spesifikt på målene for 

flyktningarbeidet/introprogrammet følgende:   

 Det arbeides for å fremskaffe boliger til flyktninger opp mot kommunestyrevedtak 

 Arbeids- og utdanningsgruppa er etablert i regi av Flyktningetjenesten 

 Det er bosatt 15 flyktninger i 2013 

 Målet om 60 prosent av flyktninger ut i lønnet arbeid eller utdanning etter endt 

introduksjonsprogram er ikke nådd.  

 Det er jevnlige møter mellom Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen gjennom 

nettverksmøter 

 Levekår arbeider for mest mulig selvstendighet  

 

7.5.2 Mål- og resultatstyring i Voksenopplæringen  

Mål og tiltak - virksomhetsplan 

Voksenopplæringen utarbeider årlig virksomhetsplan. Rektor opplyser (telefonintervju 1.04.14) 

at virksomhetsplanen utarbeides i samarbeid med medarbeiderne i organisasjonen og at den er 

godt forankret. Skolens mål for 2013 fremgår av virksomhetsplanen (s.8). Med utgangpunkt i 

fokusområder for utdanningssektoren som helhet har Voksenopplæringen pekt ut følgende 

fokusområder: 

 

1. God ressursutnyttelse 

2. Samhandling med lag og foreninger i nærmiljøet 

3. Rekruttere og beholde personale og bedre kjønnsfordelingen 

4. Norsk og grunnskoleopplæring 

5. Være i stand til å bruke digitale ferdigheter for å øke egen læring 

 

Innenfor hvert fokusområde er det konkretisert kritiske suksessfaktorer, resultatindikatorer, mål 

og tiltak. Det er ikke angitt frister eller ansvarlige for de ulike tiltakene.  

 

Til sammen har Voksenopplæringen 13 mål for 2013. Målene er fordelt på 4 ulike perspektiv 

hhv. brukerperspektivet, det interne perspektivet, ressursperspektivet og 

egenlæringsperspektivet. De fleste av målene er det knyttet resultatindikatorer til og det er 

formulert konkrete tiltak.  

 

Ettersom Voksenopplæringens viktigste oppgave må kunne sies å være å lære elevene norsk og 

gi innsikt i det norske samfunnet vil vi undersøke nærmere hvordan mål- og resultatstyringen 

er for fokusområdet «Norsk, grunnskoleopplæring og veiledning». I tillegg ser vi på 

fokusområdet «Samhandling, lag og foreninger i nærmiljøet». Det er til sammen formulert tre 

mål på disse områdene.  
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Målene, med resultatindikatorer og tiltak, er oppsummert i oversikten under.   

 

Fokus- 

Område 

Mål Resultat- 

Indikatorer 

Tiltak 

Norsk, 

grunnskole og 

veiledning 

Norskprøver skal 

være over 

landsgjennom- 

Snittet 

NP og 

grunnskoletesten 

Implementere ny læreplan, samle 

tilleggsoppgaver til Migranorsk og 

tester til nivå A1 

Gi råd og 

veiledning slik at 

eleven utnytter 

sin kompetanse 

Antall elever i 

jobb/utdanning 

Bistå med godkjenning av papirer, 

bistå med å søke videreutdanning 

 Kartlegge elever 

slik at de får 

riktig tilbud 

Antall kartlagte 

elever 

Etablere oppfølgingsrutine med 

kontaktlærer og språkpraksis. Ta i bruk 

grunnskoletester fra Migra. 

Elevbibliotek m/utlån 

Samhandling 

med 

arbeidsliv, lag 

og foreninger 

i nærmiljø 

Øke elevenes 

norskferdigheter 

gjennom praktisk 

bruk av språket 

av i lokalmiljøet 

Antall elever som 

deltar i lokalmiljøet 

Antall tilbud til 

elever 

Flerkulturell møteplass, FN-dagen, 

Sørum-festivalen, matkurs, 

frivillighetssentralen, aktivitetssenteret, 

Sørum skole, treningssenteret, 

svømming, språkarbeidsplasser, sosiale 

medier 

 

 

Voksenopplæringen setter ikke egne mål for introdeltagerne som gruppe, introduksjonselevene 

faller inn under skolens alminnelige mål. Rektor opplyser til revisjonen at skolen har fokus på 

individuelle mål og henviser til Flyktningetjenesten når det gjelder ansvar for mål for gruppen 

som helhet.  Hun opplyser videre at hun ikke ser det som «naturlig» å skille ut introdeltagerne 

som egen gruppe med egne mål. Hun peker på at introdeltagerne går i klasse med andre 

elever, får det samme tilbudet og lærerne forholder seg til disse på lik linje med elevene for 

øvrig. Voksenopplæringen ser ikke at det er et behov for spesielle mål for 

introduksjonsdeltagerne, eller at det er deres ansvar. 

 

Rapportering  

I likhet med virksomhet for Levekår rapporterer rektor til rådmannsgruppen i tertialrapporter og 

i årsrapport. Rapportene legges frem for kommunestyret. I tillegg rapporteres månedlig til 

rådmannsgruppa på økonomi, kompetanseheving, fravær og avvik.  

 

Revisjonen har gått gjennom to tertialrapporter for 2013. I 1. tertialrapport rapporteres det om 

at resultatene for norskprøve 2 og 3 i februar var gode. For øvrig rapporteres det på 

gjennomførte tiltak og tiltak som er under arbeid (s. 58).  

 

I 2. tertialrapport (s. 59) rapporteres det om at det er avlagt 43 norskprøver (totalt) i mai og at 

nærmere 100 prosent besto. Det rapporteres på gjennomførte tiltak og at Flyktningetjenesten 

har overtatt ansvaret for introelevene i skolens ferier og programtid utenom norskopplæring. 

 

Under resultatvurdering rapporteres det i begge tertialrapportene om at «de ansatte er 

utviklingsorienterte, og elevene er godt fornøyd med opplæringen». Rektor opplyser til 

revisjonen at det gjennomføres årlige brukerundersøkelser blant elevene. Undersøkelsene 

brukes som et virkemiddel til å forbedre undervisningen. Det rapporteres også på økonomi og 

sykefravær i organisasjonen. 

 

I årsberetningen for 2013 (under politisk behandling pr. mai 2014) rapporteres  

norskprøveresultater for skolen som helhet. Det rapporteres videre blant annet om at 

tiltaksplanen er gjennomført med fokus på IKT i undervisning og metodikk.  



 

 

 

Ettersom det ikke er satt mål for introduksjonsdeltagerne som egen gruppe, skilles de heller 

ikke ut i statistikken over norskprøveresultater og det rapporteres ikke spesifikt på denne 

gruppen. Rektor understreker overfor revisjonen at norskprøveresultater for introdeltagerne 

ikke har vært etterspurt verken av Flyktningetjenesten eller ledelsen. Det har heller ikke vært 

noe tema at de skal ha egne mål for introdeltagerne som gruppe.  

 

I tillegg til en bevisst bruk av mål- og resultatstyring er det viktig at lederne i en kommune 

etterspør og får tilstrekkelig styringsinformasjon om et område eller en sektor.  

Det vil for eksempel være viktig å ha styringsinformasjon om hvorvidt man fyller viktige 

lovpålagte krav til en tjeneste. Dette har sammenheng med internkontrollsystemet som også 

skal være med på å sikre at en tjeneste er innenfor de lover, reguleringer og andre rammer 

som blir gitt. 

 

7.6 Samarbeid om mål- og resultatstyring i introduksjonsarbeidet 

 

Som beskrevet tidligere (jf. kapittel 7) er godt samarbeid viktig for å lykkes med å kvalifisere 

introduksjonsdeltagere til arbeid eller videre utdanning. Et godt samarbeid er også viktig når 

det settes mål og utarbeides tiltak for tjenesten.  

 

Flyktningetjenesten opplyser om at de ikke har et formelt samarbeid om hvilke mål som skal 

settes for programmet, eller om hvilke tiltak som må settes inn for å nå dit. Flyktningetjenesten 

setter mål for sitt ansvarsområde som er programmet som helhet, mens Voksenopplæringen 

ikke har egne mål for introprogrammet som sådan. Målene settes for den enkelte i individuell 

plan.  

 

7.7 Revisjonens vurdering 

 

Introduksjonsordningen som sådan har en sterk prioritering fra sentrale myndigheters hold. 

Området styres med til dels svært detaljert regelverk, det gis eget tilskudd og det er satt egne 

nasjonale mål for området. Ett viktig nasjonalt mål er at 55 prosent av introduksjonsdeltagerne 

skal gå over i jobb eller videre utdanning direkte etter avsluttet introduksjonsprogram. Sørum 

kommunes eget mål var i 2013 på «60 prosent ut i lønnet arbeid/utdanning». På landsbasis har 

resultatet de siste årene ligget på 46-47 prosent de siste årene, men med store variasjoner 

kommunene i mellom. Revisjonens undersøkelse viser at resultatet i Sørum kommune fra 2010 

og frem til i dag samlet sett, er på 33 prosent. Beregningsgrunnlaget er imidlertid lavt (få 

deltagere) og man skal derfor være forsiktig med å sammenligne 

 

Sørum kommune legger til grunn mål- og resultatstyring for hele sin virksomhet.  

I følge en undersøkelse gjennomført av analyseselskapet Rambøll (2011) er mål og 

resultatstyring i arbeidet med introduksjonsordningen en av flere forhold som kan bidra til at 

flere deltakere kommer over i arbeid eller utdanning etter avsluttet program. IMDi har også i 

flere sammenhenger oppfordret kommunene til å ta i bruk mål- og resultatyring i programmet, 

dvs. sette konkrete mål, delmål og utarbeide gode måleindikatorer. Utfordringen er, etter 

revisjonens mening den, at de to viktigste aktørene i introduksjonsprogrammet,  

Flyktningetjenesten i Levekår og Voksenopplæringen, ligger i hver sin sektor med hvert sitt 

styrings- og rapporteringssystem.  

 

Det å beherske norsk og forstå det norske samfunnet er viktige forutsetninger for å lykkes i 

arbeidslivet. Hvorvidt Flyktningetjenesten lykkes med sitt overordnende mål (60 prosent i 
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jobb/utdanning) avhenger av kvaliteten på norskopplæringen og hvor godt Voksenopplæringen 

lykkes med å lære elevene norsk.  

 

Revisjonen mener det er viktig at kommunen har oversikt over hvordan «det står til» med 

norskkunnskapene til introdeltagerne, ikke bare individuelt, men også for gruppen som helhet 

(selv om den er liten). Resultater på nasjonale norskprøver er en indikator på kvalitet i 

undervisningen og fra og med høsten 2013 ble det obligatorisk å avlegge avsluttende prøve i 

programmet. Før dette var det kun de med et visst språknivå som gikk opp til de nasjonale 

prøvene. Revisjonens undersøkelse viser at kommunen kun har oversikt over resultater for 

norskprøver for skolen som sådan, men ikke for introdeltagerne som egen gruppe. 

Undersøkelsen viser også at ingen har etterspurt slik informasjon. Revisjonen mener slik 

informasjon bør være viktig styringsinformasjon i introduksjonsprogrammet og at dette er 

informasjon Flyktningetjenesten og ledelsen for øvrig bør etterspørre.   

 

Kommunen er pålagt å registrere mye informasjon om introdeltagerne i NIR (Nasjonalt 

introduksjonsregister). Revisjonen mener kommunen bør se på hvordan noe av dette kan 

systematiseres og brukes som styringsinformasjon i programmet. Dette har sammenheng med 

internkontrollsystemet som også skal være med på å sikre at en tjeneste er innenfor de lover, 

reguleringer og andre rammer som blir gitt. 

 

Undersøkelsen viser for øvrig at det er høy bevissthet i Flyktningetjenesten om at målet i 

introduksjonsprogrammet er rask overgang til arbeid eller utdanning. Det er det siste året 

gjennomført flere tiltak for å nå målet men tiltakene er ikke nedfelt i Flyktningetjenestens 

virksomhetsplan. Revisjonen mener tiltak bør forankres i virksomhetsplanen med angivelse av 

frister og ansvar.  

 

 

Konklusjon 

Kommunen praktiserer en form for mål- og resultatstyring i introduksjonsprogrammet, men 

mener det er et potensial for bedre forankring og samarbeid på tvers av enheter. 

  



 

 

 

8 RÅDMANNENS HØRINGSSVAR 
 

Rådmannen fikk rapporten til høring den 03.06.2014 med svarfrist 17.06.2014. Høringssvaret 

følger som vedlegg 3.  

 

I høringssvaret har rådmannen påpekt enkelte faktafeil i rapporten. Disse er korrigert og 

innarbeidet i rapporten.  
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VEDLEGG 1 - TIMEPLANER 

 

Timeplan for klassene A1 Basis og Basis på dagtid 

Voksenopplæringen  

 Man Tirs  Ons Tors  Fre Totalt antall 

timer pr uke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,15 

Norskundervisning 9:00-

10:30 

 9:00-

10:30 

 9:00-

10:30 

Lunsh 10:30-

11:00 

10:30-

11:00 

10:30-

11:00 

Selvstendig 

arbeid(Migra) 

 

11:00-

11:45 

11:00-

11:45 

11:00-

11:45 

Norskundervisning 12:00-

13:30 

12:00-

13:30 

12:00-

13:30 

Samfunnsfag   13:45-

15:15 

 

Språkpraksis  9:00-

15:00 

 9:00-15:00  

Flyktningetjenesten 

AU 13:45-

15:30 

 13:45-

15:30 

  

Antall timer pr. dag 6,5 6 6,5 6 6,15 

 

 

Timeplan for klassene A1 og A2 på dagtid 

Voksenopplæringen  

 Man Tirs  Ons Tors* Fre Totalt antall 

timer pr uke 

Norskundervisning 9:00-

10:30 

9:00-

10:30 

9:00-

10:30 

9:00-10:30 9:00-

10:30 

 

Lunsh 10:30-

11:00 

10:30-

11:00 

10:30-

11:00 

10:30-

11:00 

10:30-

11:00 

Selvstendig 

arbeid(Migra) 

11:00-

11:45 

11:00-

11:45 

11:00-

11:45 

11:00-

11:45 

11:00-

11:45 

Norskundervisning 12:00-

13:30 

12:00-

12:45 

12:00-

13:30 

12:00-

12:45 

12:00-

13:30 

Samfunnsfag     13:45-

15:15 

Flyktningetjenesten 

AU 13:45-

15:30 

 13:45-

15:30 

12:45-

15:30 

 

 

       

Antall timer pr. dag  6,5 3,45 6,5 6,5 6,15 29,5 

* Denne gruppen er språkpraksis fra og med 6. mars 2014 fra kl. 09:00-12:00. Dagen fortsetter med AU-gruppe fra kl. 

14:00.  
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VEDLEGG 2 – RUTINER FOR FRAVÆRSFØRING OG 

KONTROLL 

 

 

Etter hva revisjonen har forstått fungerer rutinene slik:  

 

• Voksenopplæringen registrerer tilstedeværelse i norsktimer, samfunnsfag og i 

språkpraksis og fører ukentlig oppmøte i NIR.  

• Flyktningetjenesten gjør tilsvarende for timene i Arbeid- og utdanningsgruppa og i 

ferieprogrammet (fra høsten 2013).  

• Deltagerne selv har ansvar for å levere fremmøte-listen innen den 1. hver måned til 

Flyktningetjenesten. Ved fravær skal dokumentasjon ligge ved fremmøte-listen  

• Flyktningetjenesten registrerer fravær i NIR og kjører lønnsansvisning til 

lønningskontoret.  

• Flyktningetjenesten ved flyktningkonsulentene har ansvar for å vurdere, eventuelt 

godkjenne fraværet og foreta trekk i lønn dersom fraværet er ugyldig.  

• Dersom en deltager er sammenhengende borte i mer enn en uke, tar skolen kontakt 

med flyktningekoordinator. I følge rutinene skal det da innkalles til samtale med 

deltaker, ev tolk og representant for skolen for å oppklare grunn til fravær.  

 

  



 

 

 

 

VEDLEGG 3 - RÅDMANNENS HØRINGSSVAR 
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