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FORORD
Rambøll Management Consulting presenterer med dette utkast til sluttrapport i Evaluering av
integreringsmottak. Evalueringen gjennomføres på oppdrag for Kunnskapsdepartementet i
perioden februar 2017 – oktober 2019 og i samarbeid med Red Tape Crossing v/Jon Hovland
Honerud og NUBU v/Terje Ogden.
Dette er den tredje og endelige rapporten i en følgeevaluering om integreringsmottak, og
inkluderer funn og analyser fra to tidligere delrapporter.
Vi vil takke ansatte og beboere i integreringsmottakene for praktisk bistand og deltakelse i
intervjuer, og kontaktpersoner i Kunnskapsdepartementet, Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet, Utlendingsdirektoratet og referansegruppe for godt samarbeid.
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1.

SAMMENDRAG
Tidlig innsats for å kvalifisere flyktninger ble særlig aktualisert etter flyktningstrømmen i 2015 og i
Meld. St. 30 (2015-2016) foreslår regjeringen en rekke tiltak knyttet til dette, blant annet
oppstart av integreringsmottak. I integreringsmottak skal alle beboere over 18 år få – og forplikte
seg til å delta i - tilbud om fulltidsprogram, hvor prinsippene i introduksjonsloven om individuell
tilrettelegging, tett oppfølging, individuell plan og deltakermedvirkning legges til grunn. Tilbudet
skal omfatte opplæring i norsk, kultur- og samfunnskunnskap, arbeidsrettede aktiviteter, samt
kompetansekartlegging, og yrkes- og karriereveiledning. Tilbud fra frivillige organisasjoner kan
også inngå.
I løpet av høsten 2016 ble det opprettet drøyt 500 integreringsmottaksplasser i kommunene:
Oslo, Kristiansand, Larvik, Steinkjer og Bodø. Målet var å utvikle ulike kvalifiseringsmodeller for
utprøving i perioden 2016 og ut 2018, med tanke på læring og overføringsverdi til ordinært
integreringsarbeid. Oslo mottak ble avviklet i mars 2018 som følge av sterk nedgang i antall
asylankomster.
Det er tidligere levert to delrapporter i evalueringen1. Første delrapport forelå november 2017 og
viste at integreringsmottakene ble godt mottatt, først og fremst fordi et tidlig og intensivt
kvalifiseringsopplegg vurderes som positivt og forhindrer passivitet og lediggang. Andre
delrapport forelå desember 2018 og viste at det fortsatt var tro på og oppslutning om
integreringsmottakene. Mottakene var over i driftsfase og organisering og roller mer eller mindre
konsolidert. Samarbeidet i klyngene var bedre og det var litt bedre oversikt over økonomi og
finansiering. Beboerne ga uttrykk for at de stort sett var fornøyd. Botid i mottak hadde økt og var
utfordrende både for beboere og ansatte.2

1.1

Metodisk tilnærming
Evalueringen baserer seg på et blandet og fleksibelt metodedesign, og inneholder halvårlige
målinger i form av surveys, registerdataanalyse og casestudier/intervjuer. Datamaterialet danner
et utgangspunkt for å studere implementering, resultatutvikling og virkninger. Datainnsamlingen
har naturlig nok konsentrert seg om integreringsmottakene, men har også inkludert ordinære
mottak med lignende forutsetninger for å danne et sammenligningsgrunnlag.
I løpet av evalueringsperioden er det gjennomført ca. 300 kvalitative intervjuer med
representanter fra integreringsmottak, ordinære mottak, bosettingskommuner, og beboere i
ordinært mottak og integreringsmottak. Rapporten er i all hovedsak basert på data fra de
kvalitative intervjuene, mens kvantitative data fra surveyer og registerdata fra SSB og NIR
supplerer og utdyper funnene fra den kvalitative datainnsamlingen.
Det er begrensninger i registerdataanalysene grunnet personvern og antall observasjoner. Det er
kun 204 deltakere i datasettet som har avsluttet introduksjonsprogrammet i perioden 2017 og
frem til nå (per juni 2019). De fleste av disse startet introduksjonsprogrammet i 2017, kun 16 av
disse startet i introduksjonsprogrammet i 2018. Ettersom et flertall av observasjonene startet opp
i introduksjonsprogrammet i 2017 kan oppstartsfasen i integreringsmottakene ha påvirket
progresjonen hos beboerne. Blant annet kan det ha tatt lengre tid å få beboerne i fulltidsprogram,
1

2

Link til delrapport 1:
https://www.regjeringen.no/contentassets/868a11d309634babb4688446af5fd165/20171127_evaluering-avintegreringsmottak_delrapport.pdf
Link til delrapport 2:
https://no.ramboll.com/-/media/files/rno/publikasjoner/evaluering-av-integreringsmottak.pdf?la=no
Tall fra UDI viser at gjennomsnittlig botid i integreringsmottak var 7 måneder i 2018.
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samtidig som vi vet at rutiner for samhandling internt i klyngene har bedret seg over tid. I tillegg
endrer beboersammensetningen i mottakene seg over tid, der utdanningsbakgrunn og
landbakgrunn kan påvirke deltakernes progresjon. Det vil følgelig være behov for fremtidige
effektstudier for å konkludere med integreringsmottakenes effekt på progresjon, utdanning og
sysselsetting.

1.2

Hovedfunn
Sett under ett gir evalueringen av integreringsmottak et i all hovedsak positivt bilde av
forsøksordningen og konkluderer at de fem klyngene har lykkes med å på kort tid etablere et
fulltids kvalifiseringsprogram for nyankomne asylsøkere i mottak. Til tross for litt ulik
etableringstakt hadde samtlige mottak et tilbud på plass i løpet av høsten 2016. 2017 var et år
preget av mye arbeid med å avstemme og tydeliggjøre roller, oppgaver og arbeidsformer, mens
ting er mer eller mindre konsolidert i 2018 og 2019. Hovedinntrykket er at samarbeidet i klyngene
fungerer bra og at den tverrsektorielle og tverrfaglige tilnærmingen har bidratt til et bedre og mer
helhetlig tilbud til beboerne, og til læring og relasjonsbygging som vil være nyttig med tanke
arbeid og utvikling etter at prøveordningen er avsluttet. Dette gjelder også samarbeid med frivillig
sektor, som har et til dels betydelig bidrag i programmet til beboerne, og med asylmottakene,
enten driftsoperatør er kommune, privat og ideell.
I 2019 har det vært sterkt fokus på bæredyktig drift, både utfra økonomiske hensyn og med
tanke på eventuell videreføring og oppskalering av tilbudet. Hele mottakssystemet er under
utredning3 og i den forbindelse har det vært viktig å identifisere hva som er virksomme elementer
i integreringsmottakene og hvordan en kan tilpasse kvalifisering i mottak til ulike
ankomstscenarier.
I løpet av perioden 2017 – 2019 er det noen tydelige utviklingstrekk med konsekvenser for
integreringsmottakene. Det ene er at antall asylankomster går ned, noe som har medført at en
rekke asylmottak er nedlagt og at UDIs (saksbehandlings)kapasitet er nedskalert. Samtidig har
botiden i mottak gått opp, blant annet som en følge av økt ventetid på vedtak fra UDI.
Belegget i integreringsmottakene har variert litt gjennom året, men det er såpass få beboere at
selv få inn- og utflyttinger får relativt store utslag på beleggsprosenten. Ved utgangen av juli
2019 bodde det 311 personer i integreringsmottak, noe som tilsvarer en beleggsprosent på 80
prosent og som ligger under UDIs krav til kapasitetsutnyttelse (som er minst 85 prosent
kapasitetsutnyttelse). Gjennomsnittlig botid i integreringsmottak var 305 dager pr. 31. juli, noe
som er en ganske kraftig økning fra 2018 (230 dager) og en betydelig økning sammenlignet med
2017 (129 dager). Botid i integreringsmottak har stor betydning for hvordan innhold og
oppfølging organiseres, samt for beboernes utbytte, derfor er dette en vesentlig, ytre faktor.
Saksbehandlingstiden hos UDI har også økt i perioden. Antall dager fra søknad til vedtak for
beboere i integreringsmottak var i gjennomsnitt 298 dager i 2017, 323 dager i 2018 og 355 dager
i 2019.4 Til sammenligning var saksbehandlingstiden vesentlig høyere for beboere i ordinært
mottak: I gjennomsnitt 445 dager i 2017, 504 dager i 2018 og 679 dager i 2019.5

UDI (prosjektleder) og IMDi har fått et felles oppdrag om å utrede «hvordan formålet med
integreringsmottak om å legge til rette for raskere arbeids- og samfunnsdeltakelse gjennom kvalifiserings- og
integreringstiltak i mottaksfasen best mulig bør organiseres og innrettes.» Utredningen skal senest leveres i
slutten av oktober 2019 og «skal særlig vurdere integreringshensyn opp mot hensynet til kostnadseffektivitet
og fleksibilitet i mottakssystemet, hensynet til retur, samt gode overganger fra mottak til bosetting.
4
Jf. statistikk fra UDI pr. juli 2019.
5
Ibid.
3
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ENDRINGER I PROGRAMINNHOLD OG BEBOERSAMMENSETNING
Selv om omfang og innhold i tilbudet til beboerne har endret seg over tid og innad og på tvers av
integreringsmottak, er det noen elementer som består. Målsettingen med tilbudet til beboerne var
at det skulle være et heldagstilbud, og i perioden 2017 – 2019 har et flertall av beboerne hatt
avtale om 37,5 timers program per uke, dog med variasjon mellom mottak og på ulike
måletidspunkt.
INNHOLD I FULLTIDSPROGRAMMET
Et kjerneelement i programmet er norskopplæring, som er det beboere og ansatte oppgir som
aller mest hensiktsmessig for å komme i gang med integreringen. Omfang og grad av
nivåtilpasning har variert avhengig av økonomi og beboergruppe, men norskopplæring fyller
relativt mye av fulltidsprogrammet i hele perioden og ved alle integreringsmottak. Tall fra IMDis
IM-register første halvår viser at totalt 83 av 164 beboere (drøyt 50 prosent) som deltok i
fulltidsprogram våren 2019 hadde over 20 timers norskopplæring per uke. Muligheten til tidlig og
mye norskopplæring er også et gjennomgående argument for at beboere har søkt seg til
integreringsmottak. I tillegg er samfunnskunnskap og arbeids- og utdanningsforberedende
aktiviteter i form av arbeidspraksis og yrkes- og karriereveiledning noe som trekkes frem.
Aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner utgjør også en viktig del av tilbudet i
integreringsmottak. Et bredt spekter av frivillige organisasjoner har bidratt inn i
integreringsmottakene, både store, nasjonale aktører og mindre lokale lag og foreninger.
Integrering gjennom frivillige aktiviteter er viktig for «hverdagsintegreringen» og for å skape
møteplasser hvor beboere i integreringsmottak i større grad er «på like fot» med
lokalbefolkningen. Samarbeidet med frivillig sektor er ikke uten utfordringer. Aktivitetene er
prisgitt at frivillige stiller opp og det er få sanksjonsmuligheter. Mange beboere har aktiviteter i
regi av frivillige som del av sitt fulltidsprogram, men det kan være vanskelig å følge opp oppmøte
og omfang, enten fordi frivillige ikke har systemer for, ikke kan pålegges eller ikke ønsker å
registrere oppmøte eller fravær.
Mens samtlige integreringsmottak har iverksatt obligatoriske tiltak som norskopplæring,
samfunnskunnskap og aktiviteter knyttet til fremtidig utdanning og arbeid, er utprøving av
insentiver og sanksjoner det eneste programelementet klyngene ikke lojalt har fulgt opp.
Evalueringen viser at sanksjoner og insentiver er noe klynger og mottak finner vanskelig både
praktisk og prinsipielt og at insentiver knyttet til resultater skaper stor faglig motstand. Klyngene
har hatt stor handlefrihet på dette punktet og arbeidet med sanksjoner og insentiver synes lite lite
styrt fra sentralt hold.
BEBOERSAMMENSETNING
Hovedinntrykket er at både ansatte og beboere har tro på og stort sett er fornøyd med tilbudet i
integreringsmottak. Dette gjelder i hele evalueringsperioden og ved samtlige mottak.
Norskopplæring er det beboerne vurderer som aller best, men også samfunnskunnskap og yrkesog karriereveiledning fremheves som bra og nyttig. I tillegg er de opptatt av den aktiviseringen
tilbudet i integreringsmottak bidrar til, noe som vurderes som veldig positivt. Spesielt beboere
som tidligere har bodd i ordinære asylmottak er opptatt av dette, men hovedinntrykket fra et
flertall av beboerintervjuene er at tidlig og mye aktivisering er positivt og viktig.
Motivasjon har vært et hovedkriterium for opptak til integreringsmottak og inntrykket fra
ansattintervjuene er at mange beboere er svært motiverte for å delta. I oppstarten kom det
signaler om at ikke alle beboere visste hva de hadde forpliktet seg til i integreringsmottak, men
funn fra ansattsurvey og intervjuer viser at dette har bedret seg i perioden. Dette kan nok
tilskrives UDIs informasjonsarbeid overfor potensielle søkere, men også at integreringsmottakene
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har «satt seg» og at krav og forventninger har blitt bedre kjent. Ved oppstart av
integreringsmottakene framkom det også en viss skepsis til denne type mottak under henvisning
til at de ville bli «elitemottak.» Første delrapport viser at dette ikke var tilfelle, men at beboere i
integreringsmottak var en sammensatt gruppe, med personer med mye utdanning, noe utdanning
og lite eller ingen utdanning. Beboersammensetningen endret seg underveis i perioden, både når
det gjelder landbakgrunn, utdanningsnivå og familiesituasjon. Tidlig i perioden kom det mange
med bakgrunn fra Syria og Eritrea, en del nokså unge, uten medfølgende familie og med til dels
lite skolebakgrunn. Ved inngangen til 2019 hadde en stor andel av beboerne bakgrunn fra Tyrkia,
mange hadde høyere utdanning og det var flere familier enn tidligere.
Integreringsmottakene har hele tiden arbeidet med å utvikle og tilpasse programinnholdet til
beboernes forutsetninger og behov. Våren 2019 har det for eksempel blitt lagt stor vekt på å tilby
mye og avansert norskopplæring, samt aktiviteter knyttet til videre universitets- og
høgskoleutdanning, fordi en betydelig andel av beboerne har høyere utdanning og ønsker å bygge
på eller fullføre denne.
BOSETTING FRA INTEGRERINGSMOTTAK
Den klart viktigste avslutningsårsaken for beboere i integreringsmottak er, i likhet med 2017 og
2018, bosetting. Tall fra IMDis IM-register viser at det så langt i år er bosatt 121 personer fra
integreringsmottak. Et flertall av disse ble bosatt i kommuner med bosettingsavtale med
integreringsmottaket, mens 33 prosent ble bosatt i vertskommunen. Statistikk fra UDI pr. juli
2019 viser at gjennomsnittlig ventetid fra vedtak til bosetting var 102 dager for beboere i
integreringsmottak. I IMDis årsrapportering til KD fremkommer det at bosatte fra
integreringsmottakene kommer vesentlige raskere i gang med introduksjonsprogrammet
sammenlignet med deltakere fra ordinært mottak. Innen 12 uker har om lag alle bosatte fra
integreringsmottak startet opp i introduksjonsprogrammet mot 56 prosent av alle bosatte for
samme periode6.
Inntrykket fra intervjuer med ansatte i vertskommuner og kommuner med bosettingsavtale, er at
vertskommunene vurderer samarbeidet med integreringsmottakene som bra. Øvrige
bosettingskommuner er ikke like positive. Dette kan til dels forklares med at de har bosatt relativt
få fra integreringsmottak og derfor ikke har så mange erfaringer med beboerne herfra. Det virker
også som det er få formaliserte rutiner for overføring, eller at det har tatt lang tid å få på plass
rutiner for samarbeid og overføring av beboere. Videre er samarbeid og overføring vanskelig fordi
det mangler en felles (digital) plattform for utveksling av opplysninger. IMDis egne undersøkelser
av samarbeidet mellom integreringsmottakene og bosettingskommunene viser imidlertid en stadig
forbedring, og at samarbeidet er bedre kjent og organisert i første halvdel av 2018, sammenlignet
med siste halvdel av 20177.
Vertskommunene har i all hovedsak etablert rutiner for overføring mellom kommunen og
integreringsmottaket. Eksempler på dette er overføring av kartleggingsinformasjon,
overføringsmøter og bosettingssamtaler med beboere, samt møter på strategisk nivå for å
planlegge bosetting og overføring av beboere fra integreringsmottak til introduksjonsprogram.
Slike rutiner fremheves som et suksesskriterium for god bosetting. Nærhet mellom
integreringsmottak og vertskommunen er også noe som bidrar til enklere samarbeid. Flere steder
er det kort geografisk og organisatorisk avstand mellom de som arbeider i integreringsmottak og
de som har ansvar for bosetting i kommunen, og de har felles fagsystemer som gjør det lettere å
IMDi (2018). Årsrapport pr. 30.06.2018 for integreringsmottak, kompetansekartlegging og karriere- og
yrkesveiledning
7
IMDi (2018). Årsrapport pr. 30.06.2018 for integreringsmottak, kompetansekartlegging og karriere- og
yrkesveiledning
6
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utveksle opplysninger og informasjon. Dette fremheves også som et suksesskriterium for gode
overganger fra integreringsmottak til bosettingskommune.
Øvrige bosettingskommuner har relativt begrenset, om enn varierende, erfaring med bosetting fra
integreringsmottak. Inntrykket er at overgangene er mer preget av tilfeldigheter og at det i
mindre grad er etablert formaliserte overføringsrutiner, men at det har blitt litt bedre etterhvert.
Igjen er rutiner for overføring, i form av telefonmøter eller fysiske møter for å utveksle relevant
informasjon, viktig for å sikre gode overganger. IMDis egne undersøkelser viser at over
halvparten av de spurte bosettingskommunene foretrekker å bosette deltakere fra
integreringsmottak8.
ØKONOMI OG FINANSIERING
Det er krevende å gi et helt klart og sammenlignende regnskap for økonomiske virkninger,
ettersom de ulike samarbeidsmodellene gjør at kostnader fordeles ulikt, og det kan være
usikkerhetsmomenter knyttet til om kostnader er lavere, eller er skjult i ordinære driftsregnskap.
Det overordnede bildet er at klyngene går med noe underskudd. Egenfinansieringen i prosjektet
integreringsmottak i 2018 varierte fra 36 000 til 2,2 millioner kroner og i 2017 fra 86 000 til 2,4
millioner kroner. En viktig årsak til at klyngene har hatt problemer med å holde balanse i
budsjettene, er at budsjettene er basert på tilskudd knyttet til «asylnorsk», mens en god del av
deltakerne har brukt opp dette tilskuddet ved opphold i annet mottak.

1.3

Resultater og virkninger av integreringsmottak
Evalueringen skal, i tillegg til å evaluere implementeringen, vurdere resultater og virkninger av
tiltaket. Formålet har vært styrket integrering i form av flere og raskere ut i arbeid og utdanning.
I arbeidet med å lage en nyansert fremstilling av muligheten for å oppnå denne effekten,
utarbeidet vi i innledningen til prosjektet en «forandringsteori», som er en oppstilling av
sammenhenger som kan observeres og kan lede fram mot endelig effekt. Med utgangspunkt i det
omfattende antall intervjuer og observasjoner vi har gjort med ansatte, deltakere og
samarbeidspartnere, er det en klar tendens i retning av at involverte aktører mener, til dels
sterkt, å oppleve at integreringsmottakene har en virkning, på følgende områder:

8

•

Beboere fra integreringsmottak er mer bosettingsklare fordi deltakerne er i aktivitet og
har påbegynt forberedelsene til bosetting. I tillegg har en i større grad har lagt vekt på
deres forutsetninger, behov og muligheter i valg av bosettingskommune og forberedelsen
til bosetting. Integreringsmottakene gjennomfører grundig kartlegging av beboerne og
medvirker i IMDis bosetting gjennom å anbefale bosettingskommune for den enkelte
beboer/familie

•

Beboere fra integreringsmottak kommer raskere i gang med yrkes- og utdanningsrettede
aktiviteter fordi de har påbegynt dette arbeidet i integreringsmottakene gjennom
(obligatorisk) yrkes- og karriereveiledning som inngår i fulltidsprogrammet. Veiledningen
har på den ene siden bidratt til å sette i gang tankeprosesser knyttet til fremtidig
utdanning og arbeid, og å veilede bort fra forestillinger fra hjemlandet om hva som vil
være fornuftig og gjennomførbart. Samtidig bidrar fulltidsprogrammets fokus på aktivitet
og struktur positivt med tanke på fremtidig deltakelse på arbeidsmarkedet. Parallelt med
dette har en del prøvd seg i arbeidspraksis eller andre arbeidsforberedende aktiviteter,
slik som jobbskygging og frivillig arbeid og slik fått mer erfaring med norske
arbeidsplasser. IMDis egne undersøkelser viser som nevnt også at deltakere fra

IMDi (2018). Årsrapport pr. 31.12.2018 for integreringsmottak, kompetansekartlegging og karriere- og
yrkesveiledning
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integreringsmottak kommer raskere i gang med introduksjonsprogrammet etter bosetting
sammenliknet med beboere fra ordinære mottak
•

Beboere fra integreringsmottak kommer raskere i gang med godkjenning av utdanning
fordi dette inngår som tema i yrkes- og karriereveiledningen i fulltidsprogrammet.
Oversettelse og innsending av vitnemål og tilstøtende dokumenter er en forutsetning for å
komme videre i det norske utdanningssystemet, enten det handler om å søke opptak til
nytt studium eller for å få godkjent eller kompletterende eksisterende utdanning

Det er for tidlig å måle effekten av integreringsmottak på deltakernes progresjon og prestasjon i
introduksjonsprogrammet, og overgang til arbeid eller utdanning. Basert på statistiske analyser
av registerdata fra SSB og NIR kan vi derfor ikke konkludere med at deltakere fra
integreringsmottak har bedre progresjon, og kommer raskere i utdanning eller jobb sammenlignet
med deltakere fra ordinært mottak. Vi kan heller ikke konkludere med at de ikke kommer raskere
i arbeid eller utdanning. Vi kan altså ikke på nåværende tidspunkt observere effekt i form av
overgang til arbeid eller utdanning, men vi kan observere positive resultater knyttet til integrering
og forberedelser til arbeid og utdanning gjennom det kvalitative materialet. Få observasjoner i det
statistiske datamaterialet skyldes først og fremst at det er svært få deltakere som har rukket å
(1) følge fulltidsprogrammet i integreringsmottak (2) bli bosatt og (3) avslutte
introduksjonsprogram. Rambøll vurderer derfor at det bør gjennomføres ytterligere analyser i
fremtiden for å konkludere med integreringsmottakenes effekt på integrering og sysselsetting. 9
ØVRIGE VIRKNINGER
Prøveordningen med integreringsmottak har involvert fire statlige direktorater (IMDi, UDI,
Kompetanse Norge og Arbeids- og velferdsdirektoratet) som sammen skulle koordinere innsatsen
og understøtte et i all hovedsak lokalt utviklingsarbeid. Til tross for enkelte oppstartutfordringer,
blant annet knyttet til rolleavklaring og koordinering av styringssignaler, tyder evalueringen på at
en gjennom arbeidet med integreringsmottak har fått nyttige erfaringer og mye læring på tvers
av fire direktorater med til dels tilgrensende oppgaver. På kommune-/klyngenivå er det en
gjennomgående observasjon at de ulike virksomhetene som deltar har lært mye av hverandre og
av «klynge» som arbeidsform. En indirekte virkning av integreringsmottakene er at ansatte
opparbeider en sterkere tverrsektoriell kompetanse og forståelse for integreringsfeltet, og at det
ble etablert arenaer for formell og uformell informasjonsutveksling og beslutningstaking. For
eksempel har flere av klyngene trukket fram at uformelle og regelmessige møtepunkter mellom
virksomhetene har vært arenaer for å få fram forslag og planlegge utprøving. Kort oppsummert
handler dette om:
•
•
•
•

Felles forståelse av visjon på tvers av kompetanser
At virksomheten legger til rette for eksperimentering og utprøving
Trygghet i deltakelsen, at det føles greit å komme med forslag
Praktisk støtte i forsøk på å gjennomføre nye eksperimenter

Det er helt sikkert mye å hente, og det er andre deler av disse entreprenørskapsindikatorene som
vi vet for lite om. Elementer som går på finansiering, autonomi og tilgjengelig tid er neppe tilstede
i økt grad. Det er likevel god grunn til å påstå at arbeidsformen har bidratt til et mer
entreprenørielt klima, som øker sannsynligheten for innovasjoner. Dette har ikke vært et mål i
seg selv for arbeidet med integreringsmottakene, men kan indirekte bidra til mer effektiv
måloppnåelse på integreringsfeltet og tilstøtende virksomhetsområder.

9

I 2020 publiserer SSB utdannings- og sysselsettingsstatistikk for 2019, samtidig som det vil være flere
avsluttede deltagere og mer data i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)9.
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1.4

Konklusjoner og anbefalinger
Underveis i evalueringen har vi konkludert med at det er vanskelig å anbefale en konkret modell
for integreringsmottak, både fordi vi p.t. ikke har data som tilsier at én modell er mer virksom
enn andre, men også fordi modellene har endret seg såpass mye i perioden at det er vanskelig å
snakke om virkningene av én bestemt modell. Vi kan heller ikke konkludere på hvordan
integreringsmottakene sett under ett «leverer» sammenlignet med ordinære mottak. Det er
likevel klare tegn til at bosettingsprosessen er annerledes for flyktninger fra Integreringsmottak,
for eksempel ved tidligere involvering, mer avklart forhold til ønsker om praksis og utdanning, og
bosatte som er mer forberedt på å følge opp sin egen situasjon i kommunen der de bosettes. Til
tross for disse utfordringene har vi gjennom evalueringen identifisert det vi betegner som
virksomme elementer i integreringsmottakene. Dette er elementer som har hatt virkning og som
bør hensyntas i det videre arbeidet med integreringsmottak, og som i tillegg har overføringsverdi
til øvrig kvalifiseringsarbeid rettet mot nyankomne asylsøkere og flyktninger. Vi har både
identifisert virksomme elementer når det gjelder programinnhold/aktiviteter og hvilke
organisatoriske og strukturelle rammebetingelser som bør understøtte dette. Overordnet
konkluderer vi følgende:
•

Det er for tidlig å konkludere med integreringsmottakenes effekt på integrering. Samtidig
finnes det i datamaterialet tydelige indikasjoner på at integreringsmottakene har en
positiv påvirkning på deltakernes forberedelse for bosetting og videre kvalifiseringsarbeid

•

Norskopplæring er svært viktig, og må være tilpasset elevene og riktig dimensjonert for å
sikre oppmøte og utbytte. Evalueringen gir ikke grunnlag for å konkludere hva som er
hensiktsmessig omfang av norskopplæring. Det den gir grunnlag for å si er at det er viktig
at den holder høy kvalitet og er tilpasset elevgruppen, og at integreringsmottakene har
gjort en stor innsats i å tilpasse tilbudet til målgruppen

•

Yrkes- og karriereveiledning, både individuelt og i grupper, er et viktig element i
fulltidsprogram i integreringsmottak og et tiltak å bygge videre på. Veiledningen er viktig
fordi den gir kunnskap om hva det vil si å leve og arbeide i Norge, og fordi den stimulerer
til refleksjon om egne ønsker, behov og muligheter. Gjennom yrkes- og
karriereveiledningen er det lagt vekt på å skape forståelse for hvordan det norske
velferdssamfunnet fungerer og hvorfor det er høye forventninger til å delta i det norske
arbeidsmarkedet

•

Når det fungerer, er arbeidspraksis (her ikke forstått som tiltak i regi av NAV) helt klart et
viktig og hensiktsmessig tiltak for beboere i mottak, både for å lære om norsk arbeidsliv,
knytte kontakter og bevisstgjøre den enkelte på egne muligheter. Videre er arbeidspraksis
en viktig motivasjonsfaktor. Etter litt oppstartvansker er arbeidspraksis etter endringer i
utlendingsforskriften nå en aktivitet som benyttes av integreringsmottakene, som gir
positive erfaringer for beboerne i form av arbeidstrening og sosialisering. I tillegg
medfører det få kostnader for kommunene

•

Deltakelse i frivillig arbeid eller aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner er positivt og
gir mange muligheter for den enkelte. Stikkordet er «hverdagsintegrering» gjennom
frivillig arbeid. Samarbeid med idrett og kulturliv vurderes som svært viktig og nyttig, og
noe som aktiverer, er helsebringende og skaper mening og følelse av «hverdagsliv.»
Språktrening og mer faglig rettede aktiviteter er også nyttig, men det kan være
utfordrende å følge opp oppmøte, kvalitet og hensiktsmessighet. Aktiviteter i regi av
frivillige fremstår i all hovedsak som verdifulle og nyttige, men det kan være problematisk
å gjøre frivillige aktiviteter til del av et obligatorisk fulltidsprogram
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•

Noe av det som skiller integreringsmottak fra ordinære mottak er koordinatorfunksjonen.
Koordinatorfunksjonen innebærer tett individuell oppfølging av beboere, hvis metode kan
minne om Supported Employment, som bl.a. benyttes av NAV. 10 Koordinatorfunksjonen
fremstår som svært viktig som kontaktpunkt for både beboere og tjenesteytere, og
funksjonen er svært viktig for å motivere og støtte beboere til å delta i fulltidsprogram. I
et komplekst prosjekt som integreringsmottak er koordinatorfunksjonen avgjørende for å
sikre daglig drift og informasjonsflyt mellom beboere, tjenesteytere og klyngemedlemmer

•

Kommuner som skal være vertskommune for integreringsmottak bør ha erfaring med
asylmottak, som vertskommune, men ikke nødvendigvis som driftsoperatør. Erfaring med
asylmottak er en fordel, slik at tjenesteapparat og samarbeidspartnere har erfaring med
og er parat til å tilby tjenester til målgruppen. I forlengelsen av dette kan det
argumenteres for at kommunen bør være av en viss størrelse for å sikre nødvendig
kompetanse og kapasitet. Videre bør kommunen ha et visst volum av eller kapasitet til
bosetting, ettersom den største gevinsten av integreringsmottak så langt ligger i bosetting
til egen kommune

•

Nye klynger bør på et tidlig tidspunkt etablere partnerskapsavtale som avklarer
ansvarsforhold, ressursbruk og budsjetter. Det bør også avsettes tid til felles
«byggearbeid» og bli enige om mål og strategi for arbeidet. Videre må det arbeides med å
utvikle grunnleggende forståelse for ulike medlemmers mandat, rasjonale og
arbeidsformer. Mangel på felles fagsystemer er en barriere for informasjonsflyt og dialog
og en bør derfor på et tidlig tidspunkt bli enige om hva som er effektiv kommunikasjon i
det daglige

•

Prosjektleder har en avgjørende rolle og bør være en person med solid ledererfaring, som
både kjenner godt til integrerings- og asylmottaksfeltet og som kombinerer robust
transaksjonsledelse med relasjons- og endringsledelse og som er god til å kommunisere
visjon og felles mål med arbeidet, både internt og eksternt. Prosjektleder bør ha et tydelig
teknisk mandat, med myndighet til å ta beslutninger og forplikte ressurser og
samarbeidspartnere

•

Et komplekst prosjekt som integreringsmottak fordrer godt tverrfaglig og godt
tverrsektorielt samarbeid. Kommunen bør ha en vesentlig rolle i arbeidet, for å sikre
tilgang på tjenester, kompetanse og kapasitet. Det framstår ikke avgjørende at
asylmottaket er kommunalt/har kommunen som driftsoperatør, men dersom
driftsoperatør er privat eller ideell er det viktig med forpliktelse og involvering og at en
sikrer god informasjonsflyt og evt. tilgang til hensiktsmessige datasystemer. NAV og
karrieresenter bør delta i samarbeidet for å sikre kvalitet og kapasitet til veiledning.
Kommunal voksenopplæring bør sannsynligvis forestå opplæring i norsk og
samfunnskunnskap, med mindre en har andre relevante leverandører som kan levere et
prisgunstig og faglig godt tilbud. Potensielle bosettingskommuner kan involveres for å
understøtte arbeidet med treffsikker bosetting. I tillegg bør aktører med ansvar for
migrasjonshelse og/eller psykisk helse involveres i større grad enn det som har vært
tilfelle i perioden 2017 – 2019, siden det tydelig er behov for flere (lavterskel) tilbud for
psykiske helseproblemer

Se blant annet https://naku.no/kunnskapsbanken/supported-employment for en beskrivelse av metodikken
og Meld. St. 33 (2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet for hvordan metodikken kan anvendes i
NAV.
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Evalueringen viser at det er flere elementer ved integreringsmottak som det er behov for å drøfte
eller utrede nærmere, eventuelt utfase eller avvikle. Det handler både om konkrete
innholdselementer og om organisatoriske og strukturelle forhold. Basert på funnene og analysene,
konkluderer vi med følgende:
•

Det kan være fornuftig å gjennomgå undervisningsopplegget Norsk kultur og norske
verdier (i dagligtalen forkortet til NKNV) med tanke på relevans og unngå overlapp av
informasjon. Evalueringen viser at det er litt sprikende tilbakemeldinger på opplegget.
Funn fra intervjuer med beboere i integreringsmottak viser at mange syns opplæringen er
interessant og nyttig. Samtidig er det en del tidligere beboere som nå er bosatt som
hevder at det er en del overlapp med informasjonen i Introduksjonsprogrammet og at det
er lite hensiktsmessig. Ansatte er den gjennomgående tilbakemeldingen at det faglige
innholdet er bra. Imidlertid peker enkelte ansatte på at gjennomføringen av
undervisningsopplegget kan virke moraliserende og mot sin hensikt.

•

Utprøvingen av insentiver og sanksjoner har ikke fungert etter hensikten. I motsetning til
for eksempel norskopplæring og yrkes- og karriereveiledning, er utprøving av insentiver
og sanksjoner noe klyngene ikke har fulgt systematisk opp. Evalueringen viser at
sanksjoner og insentiver er noe klynger og mottak har funnet vanskelig utfra både
praktisk og prinsipielt perspektiv og at insentiver knyttet til resultater skaper stor faglig
motstand. Ansatte opplever at det har vært lite styring på dette fra sentralt hold, at man
derfor har hatt stor handlefrihet på dette punktet, og at det derfor i liten grad er tatt i
bruk. Vi har følgelig få observasjoner knyttet til dette og ikke grunnlag for å konkludere
om effekten av insentiver generelt. Det vi registrerer er at det er mindre faglig-politisk
motstand der hvor insentiver er knyttet til oppmøte og at integreringsmottaket i Steinkjer
har positive erfaringer med det. Evalueringen gir ikke indikasjoner på at resultatbaserte
insentiver, som er prøvd ut ved integreringsmottaket i Kristiansand, har effekt. I den grad
vi kan se at sanksjoner er gjennomført, handler det om at folk har blitt utskrevet fra
integreringsmottak på grunn av fravær og/eller uønsket atferd

•

Arbeidsrettet aktivitet må være relevant. Arbeidsretting av fulltidsprogrammet har vært
utfordrende av individuelle og strukturelle årsaker, men er allikevel noe klyngene har
arbeidet mye med. De nasjonale resultatmålene for arbeidsretting har tidvis vært svært
ambisiøse og har ikke blitt oppfylt. I siste versjon av programplanen11 er resultatmålet om
språktrening i en arbeidslignende situasjon satt til 35 prosent, dvs. at 35 prosent av
beboere i fulltidsprogram skal ha språktrening i en arbeidslignende situasjon. Tall fra
IMDis IM-register første halvår viser at drøyt 17 prosent av beboere i fulltidsprogram
hadde hatt språkpraksis. Vider tyder data fra våren 2019 at arbeidsretting har blitt
enklere som følge av det har blitt enklere for beboere i integreringsmottak å få midlertidig
arbeidstillatelse. Samtidig som ansvaret for å fremskaffe praksisplasser har blitt tydeligere
definert. Funn fra intervjuer viser imidlertid at praksisplass ikke alltid er relevant, spesielt
der hvor beboer planlegger lengre utdanningsløp eller hvor status for opphold og
bosetting er uavklart

•

Omfang og lengde på programmet kan se ut til å ha bieffekter og bør vurderes i
sammenheng med øvrig mottaks- og integreringsarbeidet. Fulltidsprogrammet er bygd på
introduksjonsprogrammets prinsipper om 37,5 timers program. I evalueringsperioden har
gjennomsnittlig botid i integreringsmottak økt vesentlig. Innledningsvis ble det ikke gitt
entydige signaler om hva som ble vurdert som hensiktsmessig programlengde, men funn

IMDi, UDI, Kompetanse Norge og Arbeids- og velferdsdirektoratet (2019): Styringsdokument for
kompetansekartlegging, karriereveiledning og integreringsmottak. Programplan versjon 3.0. pr. 10.04.2019.

11
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fra den første datainnsamlingen tydet på at de fleste la opp til et program på om lag 3
måneder. Erfaringen fra den første perioden var at det var krevende å tilby et relevant
program på mindre enn 3 måneder. Etterhvert har det blitt flere lengeboende.
Kommunenes erfaring er at opprettholdelse av programmet over lengre tidsrom er
krevende av flere årsaker. Den økonomiske forpliktelsen for kommunen kan bli
uforutsigbar ved lange opphold. Videre har vi observert at både ansatte og deltakere har
opplevd at programmet kan bli repetitivt og prosedyrepreget når det planlagte
programmet er gjennomført og videre prosess er uavklart. Mange av både ansatte og
deltakere opplever videre 37,5 t/uke som mye med tanke på situasjonen beboerne er i. Vi
ser ingen åpenbar formal løsning på denne utfordringen som ikke vil ha andre bieffekter,
men anser at omfang og programmets forventninger over tid, bør sees i sammenheng
med sektoren for øvrig og bør antagelig ha noe større fleksibilitet enn det har i dag
•

Det er behov for felles digitale plattformer og bedre systemer for informasjonsutveksling
og samarbeid. En vedvarende utfordring for integreringsmottak og klynger handler om
informasjonssystemer som ikke snakker sammen eller om manglende kanaler for
informasjonsutveksling. Inntrykket fra evalueringen er at kommunikasjon og samhandling
har blitt bedre underveis i forsøksperioden, blant annet ved at en har åpnet for at
samarbeidspartnere kan få tilgang til egne systemer, eller en har implementert felles
systemer. Samtidig er det nok av eksempler på ad hoc-løsninger og
dobbeltkommunikasjon. Dersom integreringsmottak skal videreføres og/eller metodikken
fra integreringsmottak implementeres i større omfang, er det nødvendig med bedre og
felles systemer for kommunikasjon og samhandling, og som ivaretar prinsipper for
transparens og personvern

•

Anskaffelsesregimet for asylmottak må bli mer forutsigbart for integreringsmottak.
Mottaksapparatet har over tid blitt utviklet med en overordnet styringsstruktur som
muliggjør en rask skalering/nedskalering og slik sikrer vesentlig redusert ressursbruk.
Dette er økonomisk hensiktsmessig, men kortsiktig, og svært utfordrende for
integreringsmottak som skal tilby et omfattende tjenestetilbud som involverer mange
aktører. Det kan derfor argumenteres for at integreringsmottak og/eller mottak med
tilsvarende innholdselementer bør ha større forutsigbarhet

SAMLET VURDERING
Implementering: Klyngene har etter beste evne implementert tiltaket, og hadde etter kort tid et
tilfredsstillende programtilbud oppe. Gjennom evalueringsperioden ble det foretatt flere større og
mindre justeringer, og klyngene virker nå å ha samarbeidsstrukturer, økonomi- og
eierskapsstrukturer og innholdselementer på plass med tanke på videreføring.
Resultater og virkninger: Det er for tidlig å måle virkninger i form av overgang til arbeid og
utdanning. Det er likevel observert klare indikasjoner på resultater i form av deltakeres
motivasjon og ferdigstilling for bosetting, deres praktiske ferdigheter og aktivitetsnivå.
Fagmiljøene rundt har stor grad av tiltro til aktivitetene, og organiseringen har bidratt til bedre
samhandlingsklima rundt integreringsarbeid.
Vi konkluderer med at flere av virkemidlene innenfor integreringsmottakene ser ut til å trekke i
riktig retning, og at «Integreringsmottak» som modell fungerer godt. Samtidig kan det godt
tenkes at de virksomme kjerneelementene, inkludert koordinering overfor beboere og kompetent
prosjektledelse, kan inngå i andre sammenhenger og få like gode resultater og virkninger.
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2.

INNLEDNING

2.1

Bakgrunn for integreringsmottakene
I Norge og øvrige europeiske land har en over tid arbeidet med at ventetiden i asylmottak skal bli
mer relevant, mer nyttig12 og ikke minst kortere.13 Tidlig innsats for å kvalifisere flyktninger ble
særlig aktualisert etter flyktningstrømmen i 2015, da antall asylankomster til Norge var om lag
det tredobbelte sammenlignet med året før.14 I Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til arbeidsliv
– en effektiv integreringspolitikk (Integreringsmeldingen) foreslår regjeringen en rekke tiltak som
skal iverksettes i perioden personer er i asylmottak. Målet med tiltakene er at flere i målgruppen
kommer raskere i jobb eller utdanning. Det første av de 69 tiltakene som presenteres i meldingen
er oppstart av integreringsmottak. Mot slutten av juni 2016 ga daværende Justis- og
beredskapsdepartementet Integrerings- og mangoldsdirektoratet (IMDi) i oppdrag å etablere
integreringsmottak. I 2019 ble ansvaret for integrering overført fra Justis- og
beredskapsdepartementet til Kunnskapsdepartementet (KD), noe som har medført at det nå er
KD som har ansvaret for integreringsmottakene.
Integreringsmottakenes oppgave skulle være å legge til rette for rask arbeids- og
samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn. Prosjektet skulle bidra til å
utvikle ulike modeller for denne type mottak. De ulike modellene ble prøvd ut i perioden høsten
2016 til desember 2018. I etterkant av utprøvingsperioden har målet vært å videreutvikle
tilbudet, avhengig av hvor mange asylsøkere som kommer til Norge og hva som er virkningene av
de første mottakene, inkludert virkninger og konsekvenser for mottakssystemet for øvrig.
Høsten 2016 ble det opprettet drøyt 500 plasser fordelt på 5 integreringsmottak: Oslo (inntil 180
plasser), Kristiansand (inntil 180 plasser), Larvik (75 plasser), Steinkjer (75 plasser) og Bodø
(inntil 60 plasser). Høsten 2017 ble mottaket i Oslo besluttet nedlagt som følge av sterk nedgang
i antall asylankomster og mottaket ble avviklet i slutten av mars 2018. I september 2018 ble det
besluttet å videreføre prøveordningen med integreringsmottak ut 2019. Det ble i september 2019
besluttet å ikke fornye kontrakten med Larvik integreringsmottak, kontrakten utløper 31. oktober
i år.
Målgruppen for integreringsmottak er voksne og familier som har søkt om beskyttelse i Norge, og
som har fått oppholdstillatelse eller som har stor sannsynlighet for å få det. Per i dag er søkere fra
Eritrea, Syria, Jemen, Sør-Sudan, Statsløse og Tyrkia i listen over søkere med stor sannsynlighet
for å få oppholdstillatelse i Norge.
Utvikling og drift av mottakene foregår i tett samarbeid mellom IMDi, UDI, Arbeids- og
velferdsdirektoratet, Kompetanse Norge (tidligere Vox) og andre relevante aktører. IMDis rolle i
prosjektet har vært å koordinere etableringen og utviklingen av integreringsmottakene. I tillegg
har de hatt ansvar for det faglige innholdet i kvalifiseringstilbudet. Dette innebærer blant annet
utvikling av nye metoder og arbeidsformer for å kvalifisere beboere til utdanning og arbeid.
UDI har hovedansvaret for botilbudet, samt for å velge ut og rekruttere beboerne som deltar i
ordningen med integreringsmottak. Kompetanse Norge har finansiert og veiledet lokale
karrieresentre i å gi karriereveiledning til beboere i integreringsmottak, mens Arbeids- og
Sverige har blant annet innført et Snabbspår for innvandrere som har en kompetansebakgrunn som er
etterspurt i arbeidsmarkedet. I Danmark har partene i arbeidslivet blant annet utarbeidet et forslag om en
toårig integrasjonsutdanning med opplæring kombinert med lav lønn. Regjeringen i Danmark har sluttet seg
til forslaget.
13
I Norge er målet at bosetting av enslige barn og barnefamilier skal skje innen tre måneder etter vedtak om
opphold og voksne uten barn innen seks måneder etter vedtak om opphold (Nasjonalt utvalg for bosetting,
IMDi).
14
Bosettingsstatistikk IMDi, 2017.
12
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velferdsdirektoratet har hatt ansvaret for tjenester i lokalt NAV kontor slik som for eksempel
yrkesveiledning.

2.2

Likheter og forskjeller mellom integreringsmottak og ordinære mottak
Alle som søker om beskyttelse i Norge har rett til mottaksplass jf. utlendingslovens § 95. Per
30.09.2019 har UDI 20 ordinære mottak, inklusive 4 integreringsmottak. Totalt bor det 2300
beboere i mottakene, der 300 av disse bor i integreringsmottak. Av de 20 ordinære mottakene er
4 av disse under avvikling, og ved utgangen av 2019 vil det være 16 ordinære mottak, herunder
3 integreringsmottak, i mottakssystemet.
Rettigheten til helse, skole og økonomiske ytelser er de samme for beboere integreringsmottak og
for beboere i ordinære mottak. Under oppholdet på mottaket har beboerne i hovedsak krav på
helsehjelp på samme måte som personer som er bosatt i Norge. Unntaket er for personer over 18
år som har fått avslag på søknad om beskyttelse, og som må forlate Norge. Disse personene har
kun krav på øyeblikkelig hjelp, gravide har krav på svangerskaps- og barselomsorg, og alle har
krav på behandling ved smittsomme sykdommer som er farlige for andre, samt vaksinasjon ved
smittefare. Beboere har også krav på økonomiske ytelser under mottaksoppholdet.
Voksne beboere i ordinære mottak er forpliktet til å delta på mottakets informasjonsprogram.
Videre har beboerne rett og plikt til kurs i norsk kultur og norske verdier, samt norskopplæring i
mottak jf. introduksjonslovens § 20 a. Beboernes rett og plikt til norsk ble innført ved endring av
introduksjonsloven av 15. juni 2018. Forut for lovfestingen i 2018 kunne vertskommunene for
asylmottak tilby norskopplæring til beboere i mottak, men det var ingen lovfestet plikt og rett til
dette. De fleste ordinære mottak samarbeider med frivilligheten som organiserer aktiviteter
tilpasset beboere i ordinært mottak.
I integreringsmottak får alle beboere over 18 år tilbud om fulltidsprogram. Fulltidsprogrammet
skal, i henhold til føringer for integreringsmottak, inneholde obligatoriske og valgfrie elementer.
Obligatoriske elementer omhandler norskopplæring og kultur- og samfunnskunnskap. Videre skal
den enkelte beboer få kartlagt sin kompetanse og motta yrkes- og karriereveiledning.15 Til grunn
for dette ligger prinsippene i introduksjonsloven om individuell tilrettelegging, tett oppfølging,
individuell plan og deltakermedvirkning. Deltakelse i frivillige aktiviteter og frivillig innsats kan
også inngå. Tiltakene kan tilbys av det offentlige tjenesteapparatet der kommunen er en sentral
aktør, og av frivillighet, næringsliv og asylmottak. Beboerne skal ha en individuell kontrakt hvor
det stilles krav til å delta i tilbudet som gis.

2.3

Tidligere leveranser
Det er tidligere levert to delrapporter i evalueringen, den første i november 2017 og den andre i
desember 2018.
Delrapport 1 viser at integreringsmottak ble godt mottatt av både ansatte og beboere, og at et
tidlig og intensivt kvalifiseringsopplegg vurderes som positivt. Rapporten viser videre at
etableringsprosessen gikk svært raskt og at ikke alle mottakene hadde alt på plass når de første
beboerne kom. Samtidig viste tall fra IMDI i tredje kvartal at ni av ti hadde avtale om
fulltidsprogram og at gjennomsnittlig botid var relativt kort. Bosetting var klart viktigste
avslutningsårsak og rundt halvparten av beboerne fra integreringsmottak ble bosatt i
vertskommunen for mottaket.
Fra og med 1. september 2018 fikk imidlertid asylsøkere som bor i mottak (med enkelte unntak) plikt til å
delta i både norskopplæring (inntil 175 timer) og opplæring i norsk kultur og norske verdier (50 timer).
Kommunen har også plikt til å tilby opplæringen. Kompetansekartlegging er innført i alle ordinære mottak for
den aktuelle målgruppen, i tillegg til UDIs informasjonsprogram som gjennomføres i ordinære mottak.
15
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Delrapport 2 viser fortsatt stor oppslutning om integreringsmottak og at mottakene var over i
driftsfasen. Fulltidsprogrammet får stort sett gode tilbakemeldinger og samarbeid mellom ulike
aktører går bedre og bedre. Botid i mottak går opp og var i snitt 7 måneder ved utgangen av
2018. Flertallet av de som bosettes fra integreringsmottak bosettes utenfor vertskommunen og
intervjuer med bosatte viser at overgangen stort sett går bra. Det er for tidlig å si noe om
virkningene av integreringsmottak på gjennomføring av introduksjonsprogram og overgang til
utdanning og arbeid. Det er imidlertid indikasjoner på at bosatte fra integreringsmottak har litt
bedre forutsetninger for å gjennomføre introduksjonsprogram. Dette tilskrives at de er vant til å
være i aktivitet og har litt bedre kunnskap om hvordan det norske samfunnet fungerer.
Denne rapporten oppsummerer utvikling og erfaringer i integreringsmottakene i perioden 2017 –
2019, både på program- og prosjektnivå. Den belyser erfaringer og resultater før og etter
bosetting fra mottak, sett fra ansatte, beboeres og samarbeidspartneres perspektiv. Den viser
hvilke resultater deltakere som har vært integreringsmottak oppnår i introduksjonsprogram og
norskopplæring sammenlignet med deltakere som har vært i ordinære asylmottak, og om det er
noen forskjeller mellom de to gruppene når det gjelder overgang til utdanning og arbeid og
integrering generelt. Rapporten oppsummerer og drøfter hvilken læring prøveordningen har
generert og hvilke elementer som bør videreføres til øvrig kvalifiserings- og integreringsarbeid.
I likhet med de to delrapportene er sluttrapporten også nokså «klyngenær», i den forstand at det
har blitt lagt mest vekt på å innhente erfaringer fra beboere, ansatte og samarbeidspartnere i
vertskommunene. Datagrunnlaget består av dokumenter og registerdata, casestudier i de fire
klyngene, intervjuer med ansatte og bosatte i et utvalg bosettingskommuner, spørreundersøkelse
blant ansatte i integreringsmottak og intervjuer med statlige og fylkeskommunale aktører.

2.4

Formålet med evalueringen
I evalueringen av integreringsmottak har man undersøkt følgende problemstillinger:
1. Hvordan er integreringsmottakene etablert og implementert, hva kjennetegner tilbudet i
dem og hvordan vurderes dette av ansatte og beboere?
2. Kommer beboere fra integreringsmottak raskere i utdanning og arbeid enn beboere fra
ordinære asylmottak og blir de raskere og bedre integrert?
Den første delen av oppdraget omhandler implementeringsprosessen for integreringsmottakene,
mens den andre delen skal undersøke hvilken betydning og virkninger de iverksatte tiltakene har.
Formålet med evaluering av implementeringen av integreringsmottakene er å få kunnskap om
hvordan integreringsmottakene er etablert og hvorvidt de er innført i tråd med intensjonene for
implementeringen. Implementeringsevalueringen foretas på to nivåer:
1)

Implementering av integreringsmottak på programnivå:
Under dette temaet undersøker vi hvordan IMDi, i samarbeid med UDI, Arbeids- og
velferdsdirektoratet, Kompetanse Norge, NOKUT, karrieresentrene, vertskommunene og
andre relevante aktører, har lykkes med etableringen og utviklingen av
integreringsmottak, og hvorvidt disse fungerer etter hensikten

2)

Implementering av lokale modeller
Under dette temaet undersøker vi hvordan modellene er utviklet, tilpasset og innført i de
fem ulike klyngene. Videre handler det om hvordan vertskommunene, mottaksansatte,
lokalt næringsliv, ansatte ved voksenopplæringssenter, praksisbedrifter, karrieresenter,
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frivillige og andre kommuniserer, koordinerer og drifter integreringsmottakene med de
oppgavene og det ansvaret det innebærer
Implementeringsevalueringen har et element av følgeevaluering i seg, da mottakene og arbeidet
som utføres der skal følges gjennom hele prosjektperioden. Et viktig tema i
implementeringsevalueringen er å belyse hvordan prosessene utvikler (og endrer) seg i perioden
fra oppstart til avslutning, hvorvidt mottakene og tiltakene fungerer etter hensikten og hvordan
implementeringen kan justeres for å nå formålet om raskere inkludering i samfunns- og
arbeidsliv.
Formålet med virkningsevalueringen er å identifisere virkninger av tiltak i integreringsmottakene.
Formålet er å kartlegge, analysere og finne frem til hvilke virkninger de planlagte tiltakene har for
beboerne i deres karrierevei fra asylmottak og fram til jobb, utdanning og annen
samfunnsdeltakelse. En utfordring i et slikt oppdrag er å isolere virkningene av tiltakene på jobb
og utdanning, sammenlignet med betydningen av rammefaktorer som organisering, kapasitet,
kompetanse og kultur. Dette har vi søkt å besvare gjennom å initialt utvikle en forandringsteori
(Figur 1.1) som illustrerer vårt sett av hypoteser om sammenheng mellom effekter. Dette har vi
brukt som utgangspunkt for å gjennom evalueringen utmeisle mer spesifikke hypoteser. Dette er
altså en metode der hypotesene i seg selv blir påvirket av de problemstillingene som utvikles og
fremstår sentrale gjennom datainnsamlingen. Denne formen for abduktiv analyse har fått stor
anerkjennelse i kompleks organisasjonsanalyse over tid (Gioia 2013). Figur 1.1 viser vår
forandringsteori for evalueringen:
Figur 2.1: Forandringsteori for raskere overgang fra asylmottak til jobb, utdanning og
samfunnsdeltakelse
Ressurser
Statlige aktører (JD,
IMDi, KN, AV-dir, NAV)

Kommunale aktører
(vertskommune,
fylkeskommune)

Andre aktører
(frivillighet,
næringsliv)

Økonomi og
kompetanse

Aktiviteter

Utfall

Virkninger
(lang sikt)

Resultater (kort sikt)

Kompetansekartlegging

Utvikling av IP

Karriereveiledning

Arbeidsrettete
aktiviteter

Godkjent medbragt
utdanning

Raskere gjennomføring
av introduksjonsprogrammet

Kompletterende
utdanning

Høyere andel i
utdanning
Relevant arbeidstrening

Styrket
integrering av
asylsøkere

Raskere bosetting

Opplæring i norsk
Gode norskferdigheter
Organisering, drift og
arbeidsmetoder

Høyere andel i
(relevant) jobb

Bosetting
Fysisk og sosial
aktivitet

Sosial deltakelse
Deltakelse i frivillig
arbeid/org.

Opplæring i kultur og
samfunnsfag

Kulturforståelse

Helsetilbud

Bedre helse

Raskere godkjenning
av utenlandsk
utdanning

Første del av forandringsteorien, ressurser, trekker fram ressurser som må være til stede for at
tiltakene i integreringsmottakene skal gi raskere overgang til jobb og utdanning. I denne
sammenhengen definerer vi ressurser som rammebetingelser og investeringer fra de involverte
organisasjonene. Dette inkluderer tilstedeværelse og samarbeid mellom statlige,
kommunale og andre aktører. I tillegg vil det være svært viktig å se på hvordan de ulike
integreringsmottakene velger å drifte og organisere tiltakene, herunder økonomiske
rammebetingelser og økonomiske konsekvenser for de involverte aktørene. Ulikt andre
forandringsteorier, er det ikke satt opp årsakslinjer mellom ressursene og aktivitetene, fordi disse
er fordelt på ulike aktører og ikke samspiller direkte.
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I andre del av forandringsteorien knyttes ressursene til aktivitetene og forventede utfall ved
integreringsmottakene. Vi mener det er viktig å se kompetansekartlegging, yrkes- og
karriereveiledning og arbeidsrettete aktiviteter i sammenheng. I denne delen av
forandringsteorien er det antatt mulighet for direkte årsaks-linjer, ettersom utfallene kan være
direkte resultat.
I tredje og fjerde del av forandringsteorien; resultater på kort sikt og effekter på lang sikt, det vil
si tettere på de ønskede virkningene av aktiviteten, i den grad aktiviteten og direkte utfall av
aktiviteten oppfattes som et mål i seg selv. Her ser vi igjen en økt kompleksitet i
forandringsteorien. Raskere bosetting, raskere gjennomføring av introduksjonsprogram og
raskere godkjenning av utenlandsk utdanning kan bidra til bedre integrering, bidrar antagelig til
flere i arbeid eller utdanning og bidrar muligens til bedre integrering. Bedre helse, kulturforståelse
og sosial deltakelse kan antas å ha sammenheng med arbeid, utdanning og integrering, men også
her er mekanismene mer usikre.
Framfor å teste de enkelte hypotesene i denne svært komplekse og til dels tvetydige
forandringsteorien, har vi brukt den som utgangspunkt for å i samspill med feltet, og ut fra
erfaringene vi og deltakerne har gjort oss underveis, oppstilt et sett med hypoteser som vi i
etterkant av kartleggingen anser som sentrale for å kunne vurdere om tiltaket har en
hensiktsmessig virkning.
Vi har vektlagt følgende hypoteser:
1. Tidlig og intensiv norskopplæring bidrar til bedre norskferdigheter
2. Yrkes- og karriereveiledning bidrar til raskere integrering på arbeidsmarkedet
3. Relevant og velorganisert aktivitet og oppfølging i mottak bidrar til at beboerne blir mer
parate for bosetting og introduksjonsprogram
4. Deltakelse i integreringsmottak bidrar til raskere godkjenning av utdanning
5. Kartlegging og annet bosettingsforberedende arbeid bidrar til effektivisering av
bosettingsprosessen i kommunen
6. Aktivitetene i integreringsmottaket bidrar til raskere progresjon i introduksjonsprogram,
med mulig kostnadsbesparelse for kommunen
7. Individuell oppfølging i integreringsmottak bidrar til mer treffsikker bosetting
Disse hypotesene benytter vi i oppsummering av vurderinger, og vi besvarer dem med
kombinasjoner av kvalitative og kvantitative observasjoner.

2.5
2.5.1

Metode og datakilder
METODISK TILNÆRMING
Evalueringen baserer seg på et blandet og fleksibelt metodedesign som kan tilpasses utviklingen
underveis og som kan gi oppdragsgivere og interessenter målrettet og nyttig informasjon både
underveis (formativ evaluering) og ved avslutning av forsøksperioden (summativ evaluering).
Evalueringen er derfor basert på halvårlige målinger i form av surveys, registerdataanalyse og
casestudier/intervjuer for å studere implementering, resultatutvikling og virkninger, supplert med
dokumentanalyse og oppfølgende intervjuer ved behov. Datainnsamlingen vil naturlig nok
konsentrere seg om integreringsmottakene, men vil også inkludere ordinære mottak med
lignende forutsetninger for å danne et sammenligningsgrunnlag. Disse ordinære mottakene vil
således fungere som «kontroll»-/referansemottak. Evalueringen er godkjent av Norsk senter for
forskningsdata (NSD).
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2.5.2

DATAKILDER
Sluttrapporten baserer seg på følgende datakilder:
•
•
•
•

•
•
•
•

Policydokumenter, lokale programplaner, forskning og utredning
Intervjuer med representanter for statlige myndigheter
Elektronisk spørreundersøkelse rettet mot ansatte og øvrige tjenesteytere i
integreringsmottak
Casestudier i klyngene Larvik, Steinkjer, Kristiansand og Bodø, samt intervjuer med
tidligere ansatte i Oslo mottak, samt bosettingsansvarlige og bosatte fra
integreringsmottak i et utvalg bydeler i Oslo
Kvartalsrapportering fra IMDi
Data fra kommunenes eget IM-register16
Statistikk fra UDI
Registerdata fra SSB/Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)

De ulike datakildene redegjøres kort for i de påfølgende avsnittene.
2.5.2.1

Dokumentanalyse
Evalueringen baserer seg på flere ulike dokumenttyper. I forbindelse med sluttrapporten har vi
gjennomgått relevante policydokumenter og relevant utredning og forskning. Videre har vi
gjennomgått programdokumenter fra IMDi og lokale prosjektplaner, samt kvartalsrapporteringer
fra IMDi. En oversikt over anvendt litteratur finnes i vedlegg til rapporten.

2.5.2.2

Intervjuer med statlige myndigheter
I forbindelse med sluttrapporten har vi intervjuet representanter for de fire direktoratene som er
involvert i arbeidet med integreringsmottak, nemlig IMDi, UDI, Arbeids- og velferdsdirektoratet og
Kompetanse Norge, samt representanter for samme etater på region- eller fylkesledd.

2.5.2.3

Spørreundersøkelser blant ansatte
Målsettingen med spørreundersøkelsen har vært å belyse hvordan de som leverer tjenester til
integreringsmottakene vurderer 1) implementeringen av integreringsmottakene
(fidelitetsmålinger), 2) verdien av tiltakene, herunder om de mener aktivitetene fremmer
motivasjon og 3) resultater og forventede virkninger. I tillegg har undersøkelsen kartlagt hvilket
innhold og aktiviteter som til enhver tid skjer på mottakene. Spørreundersøkelsen er rettet mot
samtlige personer som leverer tjenester til integreringsmottakene. Dette inkluderer ansatte i
følgende tjenester:
•
•
•
•
•
•
•

Voksenopplæring (VO)
Flyktningetjeneste
NAV-kontor
Karrieresenter
Prosjektansatte
Asylmottak
Frivillighet

Spørreundersøkelsen er gjennomført i til sammen fire runder; høsten 2017, våren 2018, høsten
2018 og våren 2019. Svarprosenten i 2017 var på 64 prosent, 55 prosent våren 2018, 38 prosent

16

Individdata om beboere og deres aktiviteter innrapportert i løsning utviklet av IMDi.
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høsten 2018 og 60 prosent i 2019. På grunn av svingninger i populasjon og antall besvarelser må
funnene herfra tolkes med en viss varsomhet.
2.5.2.4

Casestudier i klyngene
Casestudier i de fire klyngene med integreringsmottak er en viktig del av datagrunnlaget i
evalueringen. Alle klyngene har blitt besøkt to ganger årlig i perioden mai 2017 – mai 2019. I
tillegg er det gjennomført intervjuer med tidligere ansatte ved Oslo mottak, samt intervjuer med
bosettingsansvarlige og bosatte i et utvalg bydeler i Oslo. Casestudiene omfatter analyse av
lokale prosjektdokumenter og rapporteringer, samt intervjuer med ledere, ansatte og beboere i
integreringsmottak. I tillegg er det blitt gjennomført intervjuer med representanter for VO, NAV,
fylkesvise karrieresentre og andre som leverer tjenester i fulltidsprogrammet, representanter for
frivillige organisasjoner, øvrige lokale og regionale samarbeidspartnere, driftsoperatører, samt
intervjuer med representanter for bosettingskommuner. Samtlige intervjuer er gjennomført ved
hjelp av tilpassede intervjuguider.
I forbindelse med casestudiene ble det gjennomført 129 intervjuer i 2017, om lag 100 intervjuer i
2018 og 67 intervjuer i 2019.

2.5.2.5

Intervjuer med bosettingskommuner
Intervjuer med ansatte i bosettingskommunene har vært viktige for å få vite mer om deres
erfaringer med å bosette fra integreringsmottak, både når det gjelder samarbeid og rutiner, og
deres erfaringer med beboere fra integreringsmottak sammenlignet med beboere fra ordinære
mottak. Informantene omfatter ansvarlige for bosetting, avdelingsledere, koordinatorer og
programrådgivere ved introduksjonsprogrammet, samt rektorer og kontaktlærere ved
voksenopplæringen.
I 2018 er det intervjuet representanter for tilsammen 11 bosettingskommuner, inkludert de fire
vertskommunene og to bydeler i Oslo. I 2019 er det intervjuet representanter for til sammen 14
bosettingskommuner, inkludert de fire vertskommunene og én bydel i Oslo.

2.5.2.6

Intervjuer med ansatte og beboere i ordinære mottak
Målsettingen med intervjuer i ordinært mottak er å få vite mer om tilbudet som gis i ordinært
mottak, sammenlignet med tilbudet i integreringsmottak, samt erfaringer og vurderinger fra
ansatte og beboere. I løpet av evalueringen er det gjennomført til sammen 25 intervjuer med
hhv. mottaksledere og beboere ved 5 ordinære mottak. Intervjuene ble gjennomført høsten 2017
og sommer/høst 2019.
Utvalgskriteriene for de ordinære mottakene baserer seg på kommunestørrelse, geografisk
spredning og innholdet i tilbudet i mottaket. Beboerne ble valgt ut i samspill med prosjektleder,
for en noenlunde tilfeldig fordeling og en spredning i nasjonalitet, utdanning, kjønn og alder.

2.5.2.7

Analyse av registerdata fra SSB/NIR
For å undersøke om tiltak i integreringsmottak bidrar til raskere overgang fra asylmottak til jobb,
utdanning og samfunnsdeltakelse er det benyttet koblede registerdata fra SSB og IMDi (NIR).
Disse dataene skal blant annet måle utvikling og progresjon hos beboere i integreringsmottak
sammenliknet med beboere i ordinære mottak. Det er imidlertid begrensninger i datamaterialet
grunnet særlig antall observasjoner.
Populasjonen er levert fra NIR og kobles på data om sysselsetting og utdanning fra SSB.
Uttrekket fra NIR er gjort i perioden 01.09.2016 - 01.04.2019 med beboere i alderen 18-55 år for
følgende fem integreringsmottak: Oslo, Kristiansand, Larvik, Steinkjer og Bodø.
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I tillegg er det informasjon om beboere i alderen 18-55 år på Drammen statlige mottak, Lillesand
statlige mottak, Larvik statlige mottak, Steinkjer kommunale mottak og Tverlandet mottak i Bodø.
De fem ordinære mottakene vil fungere som sammenlikningsmottak når vi vurderer virkninger av
tiltakene i integreringsmottakene.
Vi har gjennomført t-tester for å undersøke om det er forskjeller i gjennomsnitt mellom deltakere
fra integreringsmottak og ordinære mottak. Når forskjellen mellom to grupper er signifikant, betyr
det at forskjellen vi ser ikke skyldes tilfeldige variasjoner, med et signifikansnivå på 5 prosent.
For kategoriske variabler, slik som prøveresultater som bestått og ikke bestått har vi gjennomført
kjikvadrattest for å undersøke om det er sammenheng mellom type mottak og eksempelvis
resultater, også med et signifikansnivå på 5 prosent.
Det er kun 204 deltakere i datasettet som har avsluttet introduksjonsprogrammet i perioden 2017
og frem til nå (per juni 2019). De fleste av disse startet introduksjonsprogrammet i 2017, kun 16
av disse startet i introduksjonsprogrammet i 2018. 104 av observasjonene har bodd i
integreringsmottak, mens 100 har bodd i ordinært mottak. Av de totalt 204 observasjonene
avsluttet over 60 % introduksjonsprogrammet i 2019, mens tilgjengelig data fra SSB for
utdanning og sysselsetting er fra 2018, og det er derfor for få observasjoner til å måle effekten av
ulike mottak på utdanning og sysselsetting.
Ettersom et flertall av observasjonene startet opp i introduksjonsprogrammet i 2017 kan
oppstartsfasen i integreringsmottakene ha påvirket tilbudet til og progresjonen hos beboerne.
Blant annet kan det ha tatt lengre tid å få beboerne i fulltidsprogram, samtidig som vi vet at
rutiner for samhandling internt i klyngen har bedret seg over tid.
En ytterligere svakhet er at man har målt en antagelig relativt homogen gruppe med tanke på
landbakgrunn og utdanningsbakgrunn, da beboersamensetningen i mottakene endrer seg over
tid. Siden utdanningsbakgrunn og landbakgrunn kan påvirke deltakernes progresjon, er det
følgelig behov for ytterligere og fremtidige målinger for å utelukke at spesifikke kjennetegn ved
de identifiserte observasjonene ikke påvirker resultatene. Rambøll vurder at registerdatanalysene
skal tolkes med forsiktighet og at datagrunnlaget ikke gir grunnlag for å konkludere med
integreringsmottakenes effekt på progresjon, utdanning og sysselsetting.
I 2020 publiserer SSB utdannings- og sysselsettingsstatistikk for 2019, samtidig som det vil være
flere avsluttede deltagere og mer data i NIR, noe som vil muliggjøre ytterligere analyser av
effekten av integreringsmottak på progresjon, utdanning og sysselsetting.
2.5.3

INTERVJUKVALITET OG METODISKE UTFORDRINGER
Intervjuer med ansatte er gjennomført som ordinære forskningsintervjuer og er dokumentert
gjennom intervjunotater. Intervjuer med beboere er i all hovedsak gjennomført med tolk, med
enkelte unntak hvor det ikke ble vurdert som nødvendig. I disse tilfellene er intervjuene
gjennomført på engelsk. Rekruttering til intervjuer med ansatte er gjennomført gjennom
strategisk utvalg, det vil si med fokus på å sikre innsikt og fortellinger fra alle aktører som er
nødvendig for å sikre helhetlig innsikt både i klyngene og styringen. Vi har operert med ulike
intervjuguider tilpasset hver enkelt ansattgruppe.
Rekruttering til intervjuer med beboere er gjennomført etter enkelt, tilfeldig uttrekk. Vi har
gjennomført intervjuer med nye beboere i hver gjennomføring av casebesøk. Alle informanter har
blitt presentert for bakgrunn og formål med studiet, i henhold til NSD sine krav til informert
samtykke. For ansatte har vi registrert muntlig samtykke. For beboere har vi gjennomgått
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informasjonsskriv sammen med tolk. Vi har forespurt hver enkelt deltaker om vi kan ta kontakt
på senere tidspunkt, og om vi skal slette notater ved evalueringens utløp, eller om notater kan
oppbevares fram til 2024 med tanke på mulig oppfølging i forskningsøyemed. Intervjuguidene er
ikke spesifikt avstemt mot spesifikke regionale eller kulturelle koder, men alle intervjuere har
bred erfaring både med tverrkulturell kommunikasjon og datainnsamling knyttet til sårbare
grupper. Gjennomføringen av intervjuene er tilpasset den individuelle beboer og forholdene rundt.
2.5.3.1

Nærmere om undersøkelse av motivasjon blant nåværende og tidligere beboere i
integreringsmottak
Fra tidligere studier vet vi at motivasjon blir sett på som sentralt hos arbeidsgivere og
tjenesteytere.17 Motivasjon er også tvetydig i forandringsteorien, fordi det både kan være en
individuell forutsetning for utbytte, men også noe som påvirkes og utvikles gjennom deltakelsen,
og i alle tilfelle har en betydning for arbeid, utdanning og integrering. Det er grunn til å tro at
motivasjonsbegrepet er kulturelt ladet (se f. eks. Iyengar & Lepper 1999), men vi mener likevel
motivasjon er så sentralt at vi har søkt å følge dette spesifikt i kartleggingen.
Vi tok utgangspunkt i Ryan og Decis selvbestemmelsesteori (STD, Deci & Ryan 2002), for å ha et
bredt spekter av motivasjonsmekanismer å operasjonalisere ut fra. I dette perspektivet blir
motivasjon sett som noe som skjer i relasjonen mellom tilhørighet, kompetanse og autonomi, ytre
og indre motivasjon, behov og belønning. Vi ser på fire ulike motivasjonsmekanismer ut fra dette,
slik at endring i motivasjon ikke nødvendigvis har en entydig retning og kan forstås mer
komplekst. Selv om modellen er godt utprøvd, er det gjort få systematiske studier av motivasjon
knyttet til migrasjon og kulturforskjeller. Slike studier fokuserer normalt på motivasjon rent
deskriptivt (Iyengar og Lepper 1999) eller motivasjon som en gitt forutsetning for handlinger
(Hovland 2015). Vi har ikke sett studier fra dette feltet som systematisk skiller mellom ulike
former for endring i motivasjon, slik Deci og Ryan gjør.
Datainnsamlingen ble lagt opp slik at elementer av intervjuguiden for deltakere kunne
kvantifiseres på en skala fra 1 til 4. Denne kodingen ble gjort delvis av informanten selv, i de
tilfeller det å sette tallverdi opplevde uvant eller fremmed for deltakerne, ble tallverdi satt som en
fortolkning fra intervjueren ut fra et standardisert tolkningsskjema.
Vi hadde ønsket å kunne oppstille modeller for endringer i motivasjonssammensetninger. Som vi
kommer inn på i flere sammenhenger, har endringene underveis i prosjektet i sammensetning og
modeller, gjort det vanskelig å gjøre sammenligninger. Dette, kombinert med at tiden mellom
intervju og retest ofte kunne bli noe kort, gjorde at vi vurderte kvantifiserte endringsmodeller
som for usikre. Datainnsamlingen har likevel gitt grunnlag for tverrsnitt-observasjoner om
motivasjon blant deltakerne, slik at vi med rimelig sikkerhet kan beskrive noen sentrale
motivasjonsformer som vi observerer.18

2.5.4

REFERANSEGRUPPE
Evalueringen har blitt fulgt av en referansegruppe hvor følgende virksomheter og organisasjoner
er representert: Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, IMDi, UDI,
Kompetanse Norge, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Helsedirektoratet, KS, LO, NHO, NOAS og
Se for eksempel Hovland, Jon (2015): «En skrivebordsjobb. Empirisk studie av hva det innebærer å ha lært
norsk i voksen alder og ha en jobb som krever skriftlige ferdigheter». Rapport, Red Tape Crossing AS, Søholt,
Henningsen og Dyb (2017): «Bosettingsklare flyktninger og avtalt selvbosetting». NIBR-rapport 2017:1 og
Mangfold i Arbeidslivet (2010): «Metodeutprøving Ny Sjanse». Rapport.
18
Som nevnt er informantene forespurt om intervjuene kan benyttes til videre forskning fram til 2024. Dette
innebærer at datamaterialet kan benyttes til forskningsformål, for å studere mer langsiktige virkninger knyttet
til motivasjon.
17
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Innvandrernes landsorganisasjon (INLO). Referansegruppa har møttes to ganger årlig, hvor de
har gitt innspill til evalueringen og kommentert på rapportutkast.

2.6

Leseveiledning
Rapporten er strukturert på følgende måte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kapittel 3 beskriver utviklingen på program- (nasjonalt) nivå
Kapittel 4 redegjør for implementeringen på prosjekt- (lokalt) nivå
Kapittel 5 redegjør for de ulike modellene for integreringsmottak og utvikling i perioden
2017 - 2019
Kapittel 6 presenterer erfaringer og vurderinger fra beboere i integreringsmottak
Kapittel 7 presenterer erfaringer fra kommuner som har bosatt fra integreringsmottak
Kapittel 8 redegjør for økonomi og finansiering i integreringsmottakene
Kapittel 9 presenterer resultater og virkninger av integreringsmottak
Kapittel 10 presenterer våre vurderinger og konklusjoner
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3.

UTVIKLINGEN PÅ PROGRAMNIVÅ
Dette kapittelet tar for seg utgangspunktet for etablering av integreringsmottak og oppstart
høsten 2016. Vi belyser hvordan implementeringen har foregått på nasjonalt nivå, samt hvilke
styringssignaler og vurderinger som er foretatt i forbindelse med integreringsmottakene. I tillegg
vil kapittelet ta for seg roller og ansvarsområder mellom ulike aktører og hvordan prosjektet har
vært organisert. Kapittelet baserer seg på dokumentgjennomgang og intervjuer. Figur 3.1
illustrerer tidslinje for integreringsmottakene.
Figur 3.1: Tidslinje for etablering og drift av integreringsmottakene
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Figur 3.1 illustrerer også hovedtrinn i utviklingen og redegjøres nærmere for i det følgende:
Høsten 2015 ses en tredobling i antall asylankomster til Norge sammenlignet med 2014, noe som
aktualiserer behovet for tidlig innsats i integreringspolitikken. Våren 2016 får IMDi, UDI, Arbeidsog velferdsdirektoratet og Kompetanse Norge (tidligere Vox) i oppdrag fra Justis- og
beredskapsdepartementet om å etablere integreringsmottak.
Våren og sommeren 2016 arbeider de statlige aktørene med å etablere integreringsmottak. 10
kommuner inviteres til å fremme en «interessemelding» for etablering av integreringsmottak. På
bakgrunn av disse fikk kommunene Oslo, Larvik, Bodø, Kristiansand og Steinkjer tilbud om å
være vertskommune for etablering av integreringsmottak. Høsten 2016 starter etableringen av de
fem mottakene. Arbeidet går raskt og ikke alt er på plass når de første asylsøkerne ankommer.
Utviklingstakt og tilbud varierer mellom klyngene og ikke alle tilbyr fulltidsprogram fra dag én.
Klyngene gis stor frihet til selv å utvikle sin modell, såfremt de «obligatoriske» elementene er på
plass. I løpet av 2017 er integreringsmottakene i full drift og nær ni av ti beboere har avtale om
fulltidsprogram. Samarbeid internt i klyngene er i stadig bedring. Oppholdstiden i
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integreringsmottak er relativt kort, noen (primært ansatte) mener for kort til at beboerne får
nyttiggjort seg tilbudet.
I løpet av 2018 er integreringsmottakene stadig mer konsolidert, samtidig som nedgangen i
asylankomster gjør at integreringsmottaket i Oslo avvikles ultimo mars 2018. Prøveordningen
med integreringsmottak skulle i utgangspunktet vare ut 2018 og usikkerhet knyttet til en
eventuell videreføring gjør at klyngene mister enkelte nøkkelpersoner i løpet av sommer/høst
2018. Det skjer også organisatoriske endringer i enkelte av klyngene, hvor integreringsmottaket i
Kristiansand går fra å være organisert som selvstendig prosjekt med kommunen som
samarbeidspart til å bli en del av kommunal «førstelinje.» Integreringsmottaket i Steinkjer var
opprinnelig forankret i kommunal voksenopplæring, men blir nå del av kommunal
flyktningetjeneste. Lang ventetid i integreringsmottak oppgis som en stor utfordring både av
ansatte og beboere. Delrapport 2 viser at gjennomsnittlig oppholdstid i integreringsmottak var 7
måneder pr. 11. desember 2018.
Våren 2019 fortsetter mottakene sitt arbeid, med fokus på bærekraftig drift. Antall asylankomster
fortsetter å synke og belegget i integreringsmottak går ned. Pr. 31. juli 2019 bor det 311
personer i integreringsmottak. Dette tilsvarer en beleggsprosent på 80 prosent.
Det er sterkt fokus på å skape en mer effektiv mottaksstruktur og mer treffsikker bosetting.
Våren 2019 får UDI og IMDi et felles oppdrag om å utrede alternative modeller for kvalifisering og
integrering i mottaksfasen. Oppdraget skal ferdigstilles oktober 2019.

3.1

Integreringsmottak som svar på høye asylankomster
Integreringsmottak nevnes som det første av 69 tiltak i Meld. St. 30 (2015-2016) Fra mottak til
arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk [Integreringsmeldingen] våren 201619. Her legges det
vekt på at integreringen, med «aktiviteter som norsktrening, informasjon om det norske
samfunnet og kvalifisering starter allerede i mottak.»20 I tildelingsbrevene til hhv. UDI og IMDi
samme år heter det at etatens [UDI] viktigste oppgave i 2016 «vil være å håndtere de uvanlig
høye ankomstene av asylsøkere til Norge.»21 For IMDis del skal bosetting av flyktninger ha
hovedprioritet. Tildelingsbrevet nevner også Integreringsmeldingen, at det vil komme oppgaver til
IMDi som følge av denne og at IMDi må regne med knappe frister.
Oppdraget om å etablere integreringsmottakene gis i tillegg til tildelingsbrev til IMDi og UDI 27.
juni 2016.22 IMDi, UDI og (daværende) Vox får i oppgave å etablere integreringsmottak og utvikle
elektronisk verktøy for kompetansekartlegging og påfølgende karriereveiledning i asylmottak.
Arbeids- og velferdsdirektoratet får i sitt tildelingsbrev for andre halvår i oppgave å gi
yrkesveiledning til beboere i integreringsmottak. IMDi får i oppdrag å koordinere de ulike
oppdragene.23 Av tildelingsbrevet fremgår det at det skal utvikles fem integreringsmottak med
oppstart siste kvartal i 2016 og at prøveordningen skal vare ut 2018.

3.1.1

IMDIS ROLLE
IMDis årsrapport til Justis- og beredskapsdepartementet 2016 bekrefter at etableringen av
integreringsmottak preges av høyt tempo og knappe tidsfrister. Konsekvensen er at

Meld. St. 30 (2015-2016): Fra mottak til arbeidsliv – en mer effektiv integreringspolitikk.
Ibid.
21
Justis- og beredskapsdepartementet (2016): Tildelingsbrev 2016 til Utlendingsdirektoratet. 17. febuar.
22
Justis- og beredskapsdepartementet (2016): Tildelingsbrev til IMDi – tillegg 3 og UDI – tillegg 2 – 2016.
Etablering av integreringsmottak, samt koordinering av kompetansekartlegging og karriereveiledning i
mottak.
23
Ibid.
19
20
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«resultatmålet om minst to fulletablerte integreringsmottak24 (det vil si fullbelagte mottak med
fulletablerte tjenester) innen utgangen av 2016 ble ikke nådd.»25 Ved utgangen av året var
omtrent halvparten av de ca. 500 integreringsmottaksplassene tatt i bruk. Rekruttering av
beboere og etableringen av tjenester ble intensivert i desember 2016. Resultatmålet om at alle
integreringsmottakene skulle være fullbelagte innen utgangen av mars 2017 ble oppfylt.
IMDis koordineringsrolle gjentas i tildelingsbrevet for 2017, i tillegg til at raskere bosetting og
kvalifisering til arbeid for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn skal ha hovedprioritet. IMDis
årsrapport for 2017 viser at det har vært trykk på bosettingen, men også at det er tids- og
kostnadskrevende for kommunene å justere sitt apparat for bosetting og integrering av flyktninger
ved stadige endringer i styringssignaler om bosettingsbehov. Årsrapporten viser at det ble avsluttet
688 avtaler med beboere i de fem integreringsmottakene i 2017, de fleste som følge av bosetting i
verts- eller nabokommune. Botid i integreringsmottak skiller seg ikke vesentlig fra botid i ordinært
mottak, med en gjennomsnittlig botid på 5,3 måneder. Bak dette tallet ligger det imidlertid store
variasjoner i oppholdstid og inntrykket fra ansattintervjuer er at mange beboere sitter i mottak
(mye) kortere enn dette. Til tross for dette er det fortsatt fokus på raskere bosetting fra
integreringsmottak.
I tildelingsbrev for 2018 understrekes behovet for fleksibilitet i integreringsarbeidet, ikke minst
sett i lys av betydelig reduksjon i antall asylankomster og en generell nedbygging av
mottaksapparatet. Samtidig bes IMDi om å ha spesiell oppmerksomhet på de betydelige
kvalifiserings- og integreringsutfordringene som følge av det høye antallet som allerede er bosatt.
IMDis ansvar for integreringsmottakene videreføres i 2018, det samme gjelder
koordineringsansvar for utprøving, implementering og drift av kompetansekartlegging og yrkesog karriereveiledning i mottak. IMDi bes også om å utrede mulige konsekvenser av endret
mottaksstruktur for integreringsmottak, bosettings- og kvalifiseringsarbeidet, samt anbefale tiltak
som understøtter raskere bosetting og høyere arbeidsdeltakelse.
I tildelingsbrev for 2019 er kvalitativt godt bosettingsarbeid et hovedmål, i tillegg til at
direktoratet skal ivareta sin rolle som nasjonalt kompetansesenter og fagdirektorat for integrering
og sørge for gjennomføring og samordning av integreringspolitikken. Rask og treffsikker bosetting
er begreper som går igjen i tildelingsbrevet, hvor det også fremkommer at
Kunnskapsdepartementet vil gjennomgå bosettingsordningen i 2019 og at IMDi vil involveres i
arbeidet.
Den 16. august 2019 la Regjeringen v/kunnskaps- og integreringsministeren frem forslag til ny
lov om integrering og forslag om endringer i statsborgerloven. Blant tiltakene som foreslås i den
nye integreringsloven er rett og plikt til kompetansekartlegging og yrkes- og karriereveiledning
for nyankomne flyktninger, mer individuell tilpassing av norskopplæring og introduksjonsprogram,
og innføring av en integreringskontrakt mellom flyktning og bosettingskommune med sluttmål for
deltakelse i introduksjonsprogram.26
3.1.2

UDIS ROLLE
For UDIs del viser årsrapporten for 2016 en utvikling motsatt av forventningene på starten av
året: I 2016 ankom kun 3 460 asylsøkere Norge, det laveste antall siden 1997, og en drøy tidel
av antallet i 2015. Utviklingen fortsetter i 2017 og konsekvensen er at mange asylmottak

Det presiseres at dette er resultatmål som ble satt i milepælsplan til programstyret, og ikke resultatmål fra
tillegg til tildelingsbrev fra departementene.
25
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2016): Årsrapport.
26
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-lov-skal-gi-flyktninger-bedre-forutsetninger-for-a-komme-ijobb/id2664201/
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avvikles, blant annet integreringsmottaket i Oslo, som avvikles ultimo mars 2018. Nedgang i
antall asylankomster har også betydelig konsekvens for UDI som etat, med omfattende
nedbemanningsprosess og en reduksjon av etatens samlede bevilgning (post 01–75) med 54
prosent i 2017 sammenliknet med 2016.
I tildelingsbrev for 2018 heter det at «en av UDIs viktigste oppgaver i 2018 er å sikre best mulig
saksflyt i alle sakstyper. Dette vil gi en positiv brukereffekt i form av kortere saksbehandlingstid,
og gjør virksomheten bedre i stand til å håndtere eventuelle svingninger i antall innkomne saker.
UDI skal oppnå økt produktivitet i saksbehandlingen i 2018.»27
I tildelingsbrev for 2019 er en av UDIs hovedoppgaver å sikre best mulig saksflyt i form av rask
og riktig saksbehandling av asylsøknader, som i sin tur skal sikre færrest mulig grunnløse
søknader om asyl og færrest mulig innvilgelser på feil grunnlag. Tildelingsbrevet sier videre at
virksomhetene i utlendingsforvaltningen fortsatt må samhandle bedre om migrasjonskjeden, blant
annet for å sikre bedre og raskere saksbehandling. En hovedutfordring i 2019 er å utvikle et
formåls- og kostnadseffektivt mottakssystem. På bakgrunn av dette varslet
Kunnskapsdepartementet IMDi, og Justisdepartementet UDI, om et felles oppdrag om å utrede
«hvordan formålet med integreringsmottak om å legge til rette for raskere arbeids- og
samfunnsdeltakelse gjennom kvalifiserings- og integreringstiltak i mottaksfasen best mulig bør
organiseres og innrettes.» Utredningen skal senest leveres i slutten av oktober 2019 og «…skal
særlig vurdere integreringshensyn opp mot hensynet til kostnadseffektivitet og fleksibilitet i
mottakssystemet, hensynet til retur, samt gode overganger fra mottak til bosetting.»28
3.1.3

3.2

KOMPETANSE NORGES ROLLE
Kompetanse Norge har, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, ansvar for å utvikle og prøve ut
karriereveiledning i etterkant av kompetansekartlegging for beboere i asylmottak. Kompetanse
Norge tildeler tilskudd til fylkeskommunale karrieresentre som gjennomfører karriereveiledningen
for beboerne i integreringsmottakene og ett ordinært mottak (Stord). Fra 2019 er utprøvingen
utvidet til også omfatte karriereveiledning for flyktninger som bosettes direkte i kommunene i fire
fylker. Kompetanse Norge har også ansvar for utprøving av realkompetansevurdering for beboere
i integreringsmottak gjennom erasmus+ prosjektet VISKA. I prosjektet samarbeider aktører fra
karrieresenteret, videregående opplæring for voksne i fylkeskommunen, vertskommunen og
asylmottaket. Kompetanse Norge har et spesielt ansvar for oppfølging av karrieresenterne som
deltar i utprøvingen. Karrieresentrene eies av fylkeskommunene, i mange tilfeller i fellesskap med
Nav-fylke. Kompetanse Norge bidrar med finansiering til sentrene, i tillegg til koordinering og
faglig støtte.

Fra oppstart til drift
Gjennomgang av tildelingsbrev, årsrapporter og funn fra intervjuer underbygger at oppstartsfasen
var preget av korte tidsfrister. Konsekvensen er at integreringsmottak ble etablert og
implementert før en tydelig plan for innhold, gjennomføring, roller og ansvar forelå. Nasjonal
prosjektplan for integreringsmottakene kom på plass først i august 2016 og retningslinjer for
innhold i fulltidsprogrammet ble kommunisert i presisering i tildelingsbrev til IMDi 5. september
2016.29 Mangel på felles plan gjorde at utfordringer måtte avklares parallelt med implementering
av programmet og statlige aktører brukte mye tid på å avklare roller og oppgaver og koordinere
innsatsen mellom seg. Særlig var NAVs rolle utydelig. Endelig rolleavklaringsdokument forelå først
i april 2017.30
Justis- og beredskapsdepartementet (2017): Tildelingsbrev 2018 til Utlendingsdirektoratet. 20. desember.
Justis- og beredskapsdepartementet (2018): Tildelingsbrev 2019 til UDI.
29
Justis- og beredskapsdepartementet (2016): Presisering av tildelingsbrev til IMDi 2016 - tillegg 3.
30
Rolleavklaringsdokument til Justis- og beredskapsdepartementet, hvor det ble redegjort for de ulike
etatenes rolle og ansvar i forbindelse med etablering av mottakene.
27
28
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Evalueringen identifiserer flere barrierer som har vært til hinder for god implementering. Særlig
etableringsfasen i perioden 2016 viser at en del forutsetninger for god implementering ikke var
tilstede. Kort oppsummert handler dette om korte frister og manglende planleggingsfase, mangel
på tydelig mandat og prosjektplan for integreringsmottakene, manglende rolleavklaring mellom
statlige aktører, at innholdselementene i integreringsmottak ikke var tydelig definert og
manglende integrasjon mellom ulike datasystemer.
IMDi har hovedansvaret for forsøket med integreringsmottak, med UDI som viktig
samarbeidspartner. Kompetanse Norge og Arbeids- og velferdsdirektoratet har også viktige, om
enn mer avgrensede oppdrag. Første delrapport indikerte at klyngene opplevde ulike og til dels
motstridende styringssignaler fra hhv. IMDi og UDI, noe som må forstås i lys av deres ulike
mandat og oppgaver. Andre delrapport tyder på at samarbeid er vesentlig bedre, selv om det kan
være forbedringspotensial knyttet til koordinering og tydelighet i styringssignaler. En
systemutfordring er at IMDi og UDI har forskjellig mandat og oppgaver, hvor IMDi skal bidra til
kvalifisering og gjennomstrømming i integreringsmottakene, noe som avhenger av UDIs
prioriteringer og kapasitet til effektiv saksbehandling.

3.3

Videreføring av prøveordningen
I hht. opprinnelig plan skulle integreringsmottakene avvikles ved utgangen av 2018. Blant annet
på bakgrunn av dette ble det utover 2018 registrert en viss uro i klyngene og at nøkkelpersoner i
enkelte klynger forlot sin stilling. En har altså stedvis mistet viktig kompetanse og opplevd en viss
«transaksjonskostnad» knyttet til blant annet lederbytter og (i tilfellet Kristiansand)
omorganisering hvor integreringsmottaket ble lagt inn i den kommunale «linjen». Samtidig er
inntrykket fra intervjuer med ansatte i klyngene at en stort sett fortsatte arbeidet med
integreringsmottak som normalt. Arbeidet høsten 2018 var allikevel preget av en viss
nedskalering grunnet nedgang i asylankomster og behov for å redusere kostnader. Statlige
aktører samarbeider fortsatt tett om integreringsmottak og har stor sett hatt ukentlige møter for
å sikre koordinering og drift.
IMDis årsrapport for 201831 angir to hovedårsaker til at belegget i integreringsmottak var under
målsettingen om 85 prosent kapasitetsutnyttelse, nemlig 1) lave ankomster av asylsøkere i 2018
og 2) mangel på familieboliger i asylmottak, slik at en ikke kunne tilby plass til aktuelle deltakere
(en så i 2018 en økning i antall søknader fra barnefamilier). Årsrapporten sier videre at ikke alle i
målgruppen for integreringsmottak søker om plass, og at det i første halvår av 2018 var et
mindretall i målgruppen som oppholdt seg i mottakssystemet som søkte om plass. UDI som er
eier av de nevnte vurderingene oppgir at denne trenden snudde andre halvår 2018, og at de
fleste i målgruppen søkte om plass i integreringsmottak kort tid etter ankomst.
Ved inngangen til 2019 har en viktig målsetting for integreringsmottakene vært å sikre bærekraft
i det videre arbeidet. Inngangen til 2019 var også preget av at en landgruppe dominerte
integreringsmottakene, nemlig asylsøkere fra Tyrkia, som utgjør 65 prosent av beboerne. Nest
største nasjonalitet er syrere, som utgjør 21 prosent. Til forskjell fra 2017 var hovedtyngden av
søknader til integreringsmottak fra barnefamilier32.

IMDI (2018): Årsrapport pr. 31.12.2018 for integreringsmottak, kompetansekartlegging og
karriereveiledning.
32
Ibid.
31
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4.

UTVIKLING PÅ PROSJEKTNIVÅ
I dette kapitelet gjør vi rede for overordnede utviklingstrekk knyttet til implementering og
utvikling av integreringsmottakene. Videre redegjør vi for vår faglige tilnærming til
implementering, herunder hva forskning viser er forutsetninger for vellykket implementering.
Deretter belyser vi hva som kjennetegner utvikling og implementering i klyngene over tid.
Kapittelet baserer seg på rapportering fra IMDi og klyngene, dokumentgjennomgang og funn fra
intervjuer og casestudier, samt funn fra spørreundersøkelse blant ansatte i
integreringsmottakene.

4.1

Etablering av integreringsmottak i fem kommuner
Høsten 2016 etableres de fem integreringsmottakene, hvor kommune, asylmottak33 og
fylkeskommunalt karrieresenter samarbeider om å utvikle «sin» modell for integreringsmottak.
Informantene beskriver oppstartsfasen som hektisk og svært arbeidskrevende. Korte frister
medførte at verken innhold eller organisering av fulltidsprogrammet var på plass når de første
beboerne ankom. Ved flere av mottakene var heller ikke alle ansatte på plass, ei heller egnede
lokaler. Det operative arbeidet knyttet til å få på plass innhold, organisering og samarbeid blir
derfor prioritert. Det har vært ressurskrevende og enkelte informanter oppgir at dette har gått på
bekostning av mer langsiktig planlegging av innhold og gjennomføring av programmet.
Beboerne i integreringsmottak i denne perioden er asylsøkere fra Syria, Eritrea, Yemen, samt
statsløse. Langt de fleste kom fra Syria og Eritrea. Funnene tyder på at det er stort spenn i
utdanningsnivå og mange har relativt lite skolebakgrunn, spesielt beboere fra Eritrea.
I oppstartsfasen blir de fleste beboerne rekruttert fra ordinære mottak og mange har lang botid
bak seg. Ansatte i integreringsmottak oppgir at mange av beboere er lite motivert ved ankomst
og det er en del utfordringer med fravær. Denne utfordringen var imidlertid størst i starten og
beboersammensetningen har senere endret seg.

4.2

Utvikling av fulltidsprogram
Fulltidsprogrammet skal, i henhold til føringer for integreringsmottak, inneholde obligatoriske og
valgfrie elementer. Utover obligatoriske tiltak som kompetansekartlegging, yrkes- og
karriereveiledning, norskopplæring, kultur- og samfunnskunnskap og insentiv- og
bonusordninger, har kommunene hatt nokså frie tøyler til å utvikle «sin» modell for
integreringsmottak, noe som også var intensjonen.

4.2.1

OBLIGATORISKE TILTAK
Første delrapport viser at rask etableringstakt medførte at ikke alle integreringsmottak kunne
tilby fulltidsprogram fra dag én og at det var en del variasjon i hvor raskt de ulike fikk
fulltidsprogram på plass. Programinnholdet var stort sett erfaringsbasert og modellutviklingen i
hovedsak induktiv. Til tross for enkelte lokale variasjoner, har norskopplæring stått sentralt fra
dag én i samtlige modeller. Denne er stort sett tilbudt av kommunal voksenopplæring. Samarbeid
med frivillighet og sivilsamfunn har hele tiden vært en viktig del av programmet, selv om omfang
og intensitet har variert. Integreringsmottakene fikk i likhet med de ordinære mottakene i starten
tilskudd til egen frivillighetskoordinator, men ordningen ble avviklet ved utgangen av 2017.

4.2.1.1

Norskopplæring
Norskopplæring inngår i fulltidsprogrammet ved samtlige integreringsmottak og ved fire av fem
mottak er det kommunal voksenopplæring som står for denne. Unntaket er integreringsmottaket i
33

Asylmottakenes rolle i prøveordningen er nærmere redegjort for i andre delrapport (Rambøll 2018).
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Kristiansand, hvor norskopplæringen i starten ble gitt av en privat leverandør. Etter hvert overtok
kommunal voksenopplæring norskopplæringen også her. Evalueringen gir inntrykk av at
norskopplæringen hele tiden har vært god, tross innspill om ønske eller behov for større
nivådifferensiering, og at tidlig og intensiv norskopplæring er det beboerne mener de har aller
mest utbytte av.
4.2.1.2

Yrkes- og karriereveiledning
Etter innledende kompetansekartlegging i regi av mottak og/eller karriereveiledere, har de aller
fleste beboere fått yrkes- og karriereveiledning i regi av (fylkeskommunalt) karrieresenter og
(kommunalt) NAV-kontor. Etter noe innledende usikkerhet knyttet til grenseoppgangen mellom
karriereveiledning og yrkesveiledning, har denne etter hvert funnet sin form og ansatte i
karrieresenter og NAV samarbeider stadig bedre. Noen steder har de sydd sammen disse
veiledningstypene til ett felles program, andre steder har karriereveiledning og yrkesveiledning
blitt gitt mer separat. Veiledningen har funnet sted både individuelt og i grupper. Temaer som det
har blitt veiledet og undervist i er for eksempel norsk arbeidsmarked, hvordan søke jobb og
oppsett av CV, informasjon om det norske velferdssamfunnet, lover og regler, praktisk
informasjon knyttet til skatt, økonomi og bolig og en rekke andre temaer basert på lokale
forutsetninger og ønsker/behov blant beboerne.

4.2.1.3

Kultur- og samfunnskunnskap (NKNV)
Norsk kultur og norske verdier (i dagligtalen forkortet til NKNV) er et undervisningsopplegg
utviklet av Kompetanse Norge og som leveres av kommunal voksenopplæring. Opplæringen går
over 50 timer og består av ni ulike temaer av ulikt omfang. Dette innebærer alt fra hverdagslige
temaer, familiemønstre og samlivsformer, barns rettigheter, vold, demokrati og verdier. I
innholdsbeskrivelsen fra Kompetanse Norge heter det at «formidling av norske lover og regler og
plikter og rettigheter skal ligge til grunn for og gjennomsyre alle temaene. Det er også lagt vekt
på skrevne og uskrevne regler.»34

4.2.1.4

Arbeidsrettede aktiviteter
I henhold til nasjonale målsettinger skal fulltidsprogrammet inneholde arbeidsrettede aktiviteter
og en viss andel av språktreningen skal gis i et arbeidsmiljø eller en arbeidslignende situasjon.
Klyngene har i perioden 2017 – 2019 arbeidet aktivt med arbeidsretting, selv om det har vært
flere barrierer for å lykkes med dette. Dette handler blant annet om at det var vanskeligere for
beboerne å få arbeidstillatelse før forskriftsendringen våren 201835, at det kan være utfordrende å
fremskaffe praksisplasser, og at beboerne har for svake norskferdigheter. Eksempler på
arbeidsretting av programmet er karriere- og arbeidsrettet informasjon og veiledning,
arbeidsretting av norskundervisning, språkpraksis, hospitering/jobbskygging, bedriftsbesøk, samt
språktrening og dugnader i regi av frivillige organisasjoner.

4.2.1.5

Utprøving av insentiver og sanksjoner.
Mens samtlige integreringsmottak har iverksatt de obligatoriske tiltakene knyttet til
norskopplæring, samfunnskunnskap og fremtidig deltakelse i utdanning og arbeid, er utprøving av
insentiver og sanksjoner noe som i varierende grad har blitt prøvd ut.

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/norsk-kultur-og-norske-verdier--opplaringfor-asylsokere/#_
35
Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endringer i utlendingsforskriften § 17-24 annet ledd.
Endringen gjelder asylsøkere som har fått plass i et integreringsmottak. Asylsøkere med plass i
integreringsmottak kan nå få midlertidig arbeidstillatelse i påvente av endelig vedtak, selv om de ikke kan
dokumentere sin identitet med reisedokument eller nasjonalt identitetskort. Vilkåret i utlendingsloven § 94
første ledd bokstav b om at det ikke må være tvil om søkerens identitet gjelder fortsatt. Dette er en
midlertidig forskriftsendring som trådte i kraft 14. mai 2018 og oppheves 14. mai 2021.
34
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Steinkjer har som eneste integreringsmottak prøvd ut gavekort som individuelt insentiv for
oppmøte i hele perioden. Kristiansand har prøvd ut individuelt insentiv knyttet til resultater på
språktester. De øvrige klyngene har ikke prøvd ut insentiver på denne måten, men oppgir at de
har vært opptatt av å motivere til innsats gjennom felles arrangementer som felles måltider o.l.
Men det er eksempler på at enkelte beboere har fått tilbud som kan forstås som insentiver siden
de er direkte knyttet opp mot den enkeltes mål og at dette har vært benyttet i noen grad. Dette
er for eksempel dekning av avgift på treningsstudio eller annet som oppgis som positivt for den
enkeltes motivasjon, helse eller lignende.
4.2.2

4.3

ØVRIGE TILTAK
Evalueringen viser at aktiviteter i tilknytning til asylmottaket (for eksempel aktiviteter knyttet til
UDIs informasjonsprogram) og i regi av frivillig sektor er utbredt. En del beboere har/har hatt
språktrening som del av sin avtale, for eksempel gjennom språkpraksis, men mer utbredt er ulike
språktreningsaktiviteter i regi av frivillige, for eksempel språkkafé arrangert av Røde Kors.

Fra oppstart til drift
I løpet av 2017 er integreringsmottakene i full drift og flertallet av deltakerne har tilbud om
fulltidsprogram. Roller og ansvarsområder internt i klyngene er mer avklart, og samarbeidet flyter
godt. Imidlertid arbeides det kontinuerlig med videreutvikling av samarbeidet, og det er
utfordrende å utveksle informasjon innad i klyngen på grunn av mangel på digitale
samarbeidsplattformer. Klyngene arbeider kontinuerlig med endringer og forbedringer av
innholdet i programmet. Særlig er det utfordrende å finne gode løsninger for arbeidsretting av
programmer, samt utvikling av insentiver og sanksjoner.
2018 var preget av drift og flertallet av beboerne hadde tilbud om fulltidsprogram.
Integreringsmottakene skulle opprinnelig avvikles innen utgangen av 2018. Imidlertid ble det gitt
signaler om at prosjektet skulle videreføres i 2019. Endelig avklaringer omkring videreføring kom
ikke på plass før ultimo september 2018 til tross for at klyngene etterspurte snarlige avklaringer.
Usikkerheten kan ha grunnet i at det var vanskelig å gi en garanti for at integreringsmottakene
kunne videreføres før budsjettet var vedtatt av Stortinget, og bør ses i sammenheng med
budsjettsystemet og ettårsprinsippet.
Usikkerhet rundt mottakenes fremtid påvirket driften ved de ulike mottakene. Enkelte
nøkkelarbeidere sluttet i sine stillinger som følge av usikker fremtid for mottakene og klyngene
avventet nyansettelser. Det ble heller ikke foretatt vesentlig utvikling av innhold, eller modell på
grunn av usikkerhetene rundt videre finansiering.
Økonomien i de ulike integreringsmottakene ble mer oversiktlig i denne perioden. Funn fra
evalueringen viser at kommunene selv må finansiere en god del av driften. Den økonomiske
situasjonen førte også i enkelte tilfeller til organisatoriske- og innholdsmessige endringer i
klyngene. Flere av klyngene måtte nedskalere norskopplæringen fordi tilskudd til norsk ikke var
tilstrekkelig for å dekke tilbudet til beboerne. Norskopplæring ble erstattet med andre aktiviteter
som for eksempel praksisplass og/eller norskopplæring i regi av frivillige aktører.
Mottakene etterspør mer forutsigbare rammebetingelser.
Perioden 2017 - 2018 preges av endringer både i beboersammensetning og oppholdstid i
integreringsmottak. Dette påvirker blant annet hva slags tilbud det er hensiktsmessig å tilby.
Lang ventetid i mottak påvirker den enkelte beboers motivasjon og utgangspunkt for å kunne
delta i et fulltidsprogram, samtidig som det er krevende for integreringsmottaket å tilby et
meningsfylt opplegg.
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De som bor integreringsmottakene i perioden juni - oktober 2017 er i hovedsak personer som
ikke tidligere hadde bodd i mottak. Mange ankom som følge av avtale om overføring fra Hellas.
Beboerne i denne perioden har derfor gjennomgående kortere botid i mottak bak seg
sammenlignet med beboerne i første fase av integreringsmottak. Ansatte oppgir at dette har
betydning for motivasjonen og at personer som kommer rett fra transittmottak eller som ikke har
bodd lenge i ordinært mottak er mer motivert.
Utover i 2017 og i 2018 blir flere ordinære mottak lagt ned på grunn av lave asylankomster. Dette
gjør at integreringsmottakene får nye beboere i disse mottakene. De ansatte oppgir at lang botid i
ordinært mottak har negativ påvirkning på beboernes motivasjon og evne til å delta i
fulltidsprogrammet. Enkelte beskrives som «passiviserte» og i «ventemodus».
Oppholdstid i integreringsmottak varierer gjennom 2018. Tall fra UDI viser at beboere i
integreringsmottak hadde en gjennomsnittlig botid på rundt 7 måneder. Informanter opplever at
lang botid i integreringsmottak er en utfordring i klyngene gjennom hele 2018. Lang botid har
negativ påvirkning på motivasjon for den enkelte beboer, og utfordrer også klyngene.
Klyngeinformanter er opptatt av at organisering og innhold i fulltidsprogrammet ikke er innrettet
for at beboere skal være i integreringsmottak i en lengre periode, men derimot at de har
organisert innholdet i ulike moduler med tanke på en samlet varighet på et sted mellom 3 og 8
måneder. Beboere som har vært lenge i integreringsmottak tar flere av de samme modulene «om
igjen og om igjen» og ansatte oppgir at de ikke har et meningsfylt tilbud til denne gruppen.
I mai 2018 utvidet UDI målgruppen for integreringsmottak til også å gjelde søkere fra Sør-Sudan,
Sudan og Tyrkia. Ansatte i mottakene oppgir at asylsøkere fra Tyrkia gjennomgående er høyt
utdannet og oppleves som svært motiverte. Klyngene oppgir at deler av fulltidsprogrammet må
endres for å treffe denne målgruppens behov. Eksempelvis har denne gruppen et annet behov
knyttet til informasjon og veiledning om karriere og arbeid. Klyngene var høsten 2018 i gang med
å tilpasse innholdet i fulltidsprogrammet til denne målgruppen. Det oppgis at flere i målgruppen
har rask progresjon og får derfor tilbud om norskundervisning i ordinære klasser i
voksenopplæringen. Ytterligere tilpasninger skjer våren 2019, med endringer i nivå og omfang av
norskopplæring enkelte steder og økte kostnader til for eksempel oversettelse av vitnemål som
del av godkjenning av utdanning.

4.4

Videreføring av prosjektet
Manglende avklaring på videreføring førte til at klyngene mistet viktig kompetanse og at det var
liten utvikling i klyngene høsten 2018. Sett under ett preges ikke våren 2019 av større utvikling,
selv om det er gjort enkelte endringer i programinnhold og personal i klyngene. I stedet har det
blitt lagt vekt på hva som skal til for å sikre videreføring og drift. Modellene ser ut til å ha funnet
sin form og innholdsmessig likere hverandre. Våren 2019 er det lagt ned mye arbeid med å sikre
bærekraft i modellene. Økonomi og svak finansiering har vært og er en utfordring for klyngene og
de har derfor arbeidet med å skalere tilbudet til eksisterende finansiering. I likhet med tidligere år
er det særlig norskopplæring som medfører store merkostnader for kommunene. Enkelte av
klyngene fortsetter derfor å nedskalere tilbudet.
Bærekraftighet i modellen henger også sammen med organiseringen av tilbudet. Klyngene
fremhever at det må være et fleksibelt opplegg for at det skal være gjennomførbart. Dette
handler blant annet om kontinuerlig opptak til fulltidsprogrammet.
Bærekraftigheten påvirkes også av antall asylankomster. Høsten 2018 og våren 2019 har vært
preget av få asylankomster og varierende belegg i integreringsmottak. Til tross for trange
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rammebetingelser gjør tidvis lavere belegg det mulig å ha et tilbud ut over det som finansieres av
eksisterende tilskudd og ordninger. Lavere belegg gjør også at det er lettere å tilpasse
programmet til den enkelte beboer.
I perioden har en av driftsoperatørene vært gjennom en anbudskonkurranse for å få fornyet
kontrakten med UDI. Kristiansand mottak fikk tilsagn om videreføring av kontrakt kun 9 dager før
opphørsdato. Ansatte og samarbeidspartnere i klyngen oppgir at dette har skapt stor usikkerhet
om mulighetene til å fortsette å drive integreringsmottak i Kristiansand.
Uforutsigbarhet ved driftsoperatørenes kontrakter oppgis som en utfordring fordi det gir lite
kontinuitet, det gjør det utfordrende å beholde kompetanse over tid og utfordrende å planlegge
langsiktig.

4.5

Integreringsmottak som tiltaksimplementering og lokalt utviklingsprosjekt
God implementering er avgjørende for at et tiltak eller en intervensjon som iverksettes får
innvirkning på de sosiale forholdene. Dean Fixsen m. fl. (2013)36 har utviklet et rammeverk for å
undersøke hvorvidt implementering gjennomføres i tråd med beste praksis. Rammeverket
beskriver tre kategorier av drivere (markert i kursiv) som skal sørge for at tiltaket implementeres
i tråd med det som på forhånd var planlagt. De tre driverne er listet opp under med tilhørende
problemstillinger som er utformet av Rambøll:
1. Kompetansedrivere: Har karriereveiledere den nødvendige kompetansen til å hente ut og
nyttiggjøre seg av dataene fra selvregistreringssystemet? Er det tilstrekkelig kompetent
personale til å kunne gi hver enkelt beboer et individuelt tilpasset løp?
2. Organisasjonsdrivere: Er integreringsmottakene - sett under ett og hver for seg hensiktsmessig organisert? Er det godt samarbeid og god rolle- og ansvarsforståelse
internt i mottakene og innad i klyngene?
3. Ledelsesdrivere: Har hovedansvarlig(e) for integreringsmottakene som helhet, og ved det
enkelte mottak, tilstrekkelig tro på prosjektet? Har de motivasjon og entusiasme til å
kommunisere med, lede og sørge for samarbeid mellom de underliggende aktører,
samarbeidspartnere, ansatte og beboerne selv i løpet av prosjektperioden?
Vi benytter disse tre formene for drivere for en systematisk vurdering av implementering. Konkret
vil det si at vi gjennom kapittelet presentere fenomener og observasjoner fra
implementeringsfasen. Videre bruker vi observasjonene til å si noe om tiltaket er implementert på
den måten som var tenkt.
Driverne er prosesser som understøtter implementering og sikrer fidelitet i gjennomføringen av
tiltaket, altså om implementeringen gjennomføres i tråd med det man har bestemt at man skal
gjøre. God implementering handler ikke om hvorvidt et tiltak har den intenderte effekten eller
ikke, men legger vekt på hvorvidt integriteten (eller fideliteten) i tiltaket bevares når det skal
overføres fra evidensgrunnlag til praksis. Det hjelper ikke om beste praksis er beskrevet og
innført på papiret, hvis tilbudet som leveres ved integreringsmottakene ikke gjenspeiler det. I
teorien er implementeringen god når det er lite avvik mellom det planlagte tiltaket og det som
faktisk gjennomføres.
Ettersom innføringen av integreringsmottak innebærer etablering og utprøving av ulike modeller, i
tillegg til en innføring av velprøvde, eksisterende tiltak37, har vi undersøkt spennet mellom
Fixsen, D.L., Blase, K., Naoom, S. & Duda, M. (2013) Implementation Drivers: Assessing Best Practices.
Kompetansekartleggingen/Selvregistreringsløsningen ble utprøvd på Ankomstsenter Østfold fra 1.
september og deretter Sarpsborg mottak. Sistnevnte ble for øvrig lagt ned i desember 2016. NOKUT
gjennomførte i første halvår av 2016 et pilotprosjekt, NOKUTs kvalifikasjonspass for flyktninger.
36
37
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fideliteten (i tiltakene som gjennomføres) og omfanget av lokal tilpasning og justeringer
underveis. En slik evaluering skal en normalt undersøke hvor hensiktsmessig og målbevisst
implementeringen har foregått, jf. rammeverket over, og om det er gjort nødvendige tilpasninger
underveis.
I og med at tiltaket består av både etablering og utprøving, er det ikke gitt hva som er en
nødvendig tilpasning, og hva som er en endring av prosjektet, noe som gjør isolert evaluering av
implementering mer komplekst. Vi fremholder at systematisk vurdering av implementering er et
godt verktøy for å vurdere gjennomføring av policy, men det er altså grunn til å påpeke dels at
tiltakene ikke var ferdig planlagt fra bestillers eller eiers side når det ble satt i gang, og at dette er
en alminnelig måte å arbeide med gjennomføring av policy. Det er også grunn til å påpeke at det
ikke eksisterer én enkelt implementeringslinje, men organisering av aktiviteter både gjennom
Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og
Kunnskapsdepartementet, samt kommuner og private virksomheter. I et slikt perspektiv er det
verken tradisjon for, eller antagelig særlig klokt, å gjennomføre «hard» implementering. Sørensen
og Torfing (2017) påpeker at nettverksbaserte styringsformer innebærer at innovative
tjenesteytelser, som integreringsmottak kan sies å være, krever meta-governance heller enn
direkte styring. Clarke og Craft (2018) kritiserer bruk av tjenestedesign i offentlig sektor, med
utgangspunkt i at design av nye tjenester i offentlig sektor inkluderer politiske og organisatoriske
elementer som en implementeringsdrevet forståelse av tjenester ikke dekker. Dette er eksempler
på en framvoksende litteratur om gjennomføring av innovasjoner i offentlig sektor, som peker i
retning av at disse må ledes annerledes enn mer tradisjonelle tiltak, på grunn av usikkerhet og
kompleksitet.
Vi har derfor brukt rammeverket for evaluering av implementering som et overordnet grep for å
ramme inn drøftingene, men ikke som et indeksbasert målingsinstrument, fordi dette ville kunne
gi misvisende resultater. Det er derfor, i tillegg til strukturert analyse, lagt vekt på skjønnsmessig
vurdering av observerbarhet, hensiktsmessighet og utfall av implementeringsaktivitetene.

4.6

Implementeringserfaringer 2017 - 2019
Implementering av et prosjekt eller program kan karakteriseres som god når det er lite avvik
mellom planlagt intervensjon og gjennomføring i praksis. Men integreringsmottakene er først og
fremst et utviklingsprosjekt fremfor implementering av et bestemt program, og endringer
underveis i prosjektperioden er både villet og forventet. I dette delkapittelet ser vi nærmere på
ulike implementeringsdrivere og hva som kjennetegner utviklingen i perioden 2017 – 2019.
Kapittelet er basert på spørreundersøkelse blant ansatte i integreringsmottak og kvalitative
intervjuer med ansatte og samarbeidspartnere i de ulike klyngene.

4.6.1

OPPSLUTNING OM KONSEPTET INTEGRERINGSMOTTAK
En viktig driver for implementering er hvorvidt de ansvarlige for integreringsmottakene har
tilstrekkelig tro på prosjektet og om de greier å formidle dette blant annet til de ansatte ved
mottakene. I spørreundersøkelsen til ansatte38 har vi spurt om hva slags forventninger de har til
integreringsmottakene, herunder forventninger til beboerne og forventninger til resultatet av det
mottakene tilbyr. Figur 4.1 illustrerer at de ansatte stort sett har høye forventninger til beboerne
og at dette har holdt seg ganske stabilt i perioden 2017 – 2019. Samtidig er det en ganske stor
andel som sier seg «litt enig» i påstanden, særlig første halvår 2018.

Pilotprosjektet innebar både en vurdering av formelle kvalifikasjoner og kartlegging av relevant
språkkompetanse og arbeidserfaring, samtidig som kandidaten fikk veiledning om muligheter og veien videre.
38
Merk at det her presenteres funn fra fire målinger blant ansatte; 2017, vår 2018 (2018a), høst 2018
(2018b) og 2019.
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Figur 4.1: Jeg har høye forventninger til beboerne
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Vi har videre spurt de ansatte om hvorvidt de mener at beboerne har utbytte av aktivitetene i
integreringsmottak. Det er viktig å påpeke at dette er vurderinger foretatt av de som leverer
tjenestene, og ikke beboerne selv. Figur 4.2 viser at de ansatte gjennomgående sier seg (helt)
enige i at beboerne har utbytte av tilbudet i integreringsmottak og også dette har holdt seg
ganske stabilt i perioden. Dette understøttes også i stor grad av intervjuer med ansatte.
Figur 4.2: Beboerne har utbytte av å delta i aktiviteter i regi av integreringsmottaket
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Hovedmålet med integreringsmottakene er å fremme integrering, både at integreringsprosessen
skal gå raskere gjennom et tidlig og intensivt tilbud, og at integreringen skal bli bedre, gjennom å
gi et kvalitativt godt, relevant og hensiktsmessig tilbud til den enkelte beboer. I spørreundersøkelsen har vi spurt de ansatte om de tror at integreringsmottak vil bidra til dette, jf. figur
4.3.
Figur 4.3: Integreringsmottaket vil bidra til: - Styrket integrering
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Figuren viser at de ansatte gjennomgående sier seg enig i denne påstanden. Samtidig er det en
ganske stor andel som sier seg «litt enig» i påstanden, spesielt i 2017-undersøkelsen. Dette kan
forklares med at tiltaket fortsatt var ganske ferskt og mottakene var til dels i etableringsfasen.
Samtidig indikerer funn fra kvalitative intervjuer med ansatte at en del beboere har behov for
omfattende kvalifisering før overgang til utdanning og arbeid og på sikt selvforsørgelse. Det kan
også handle om forventninger, hvor en i oppstarten kanskje var litt overrasket over at beboerne
var en så vidt heterogen gruppe med tanke på utdannings- og yrkeserfaring, og relativt mange
(unge) beboere med lite skolegang.

4.7

Kompetansedrivere
Kompetanse er en sentral implementeringsdriver og handler om hvorvidt de ansatte opplever at
de har tilstrekkelig kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver. Det handler også om hvilke
prosesser, eller understøttende aktiviteter som er igangsatt for å styrke de ansattes kompetanse.
Funn fra spørreundersøkelse og intervjuer viser at mange av de ansatte som arbeider i
integreringsmottak har lang erfaring med kvalifiseringsarbeid av flyktninger.
De er derfor ikke overraskende at de vurderer at de har god nok kompetanse til å ivareta
arbeidsoppgavene i integreringsmottaket, jf. figur 4.4:
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Figur 4.4: Jeg har god nok kompetanse til å ivareta arbeidsoppgavene i integreringsmottaket
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Figuren viser at ansatte i integreringsmottak vurderer egen kompetanse som tilfredsstillende eller
«god nok» for å ivareta arbeidsoppgavene. Merk at det er en ikke ubetydelig andel som vurderer
påstanden som «ikke relevant». Det kan skyldes at de i svært begrenset grad leverer oppgaver
direkte inn i integreringsmottak, eller at de mener de har lite grunnlag for å ta stilling til
påstanden. Andelen som oppgir «ikke relevant» varierer med ulike variabler og ulike år, og
skyldes blant annet at det er svært mange aktører som leverer tjenester i fulltidsprogram og/eller
integreringsmottak, samt omfanget av tilbudene. Av den grunn er det en del påstander eller
spørsmål som ikke «treffer» eller vurderes som ikke relevante.
Funn fra de kvalitative intervjuene nyanserer funnene fra spørreundersøkelsen. Flere informanter
oppgir at integreringsmottak er et komplekst prosjekt som krever høy kompetanse på ledelse og
relasjonsbygging, særlig prosjektledelse og endringsledelse. Enkelte oppgir at det har vært
utfordrende å etablere integreringsmottak, grunnet lite erfaring med så vel ledelse som
prosjektledelse. Ansatte i klyngene oppgir imidlertid at tjenesteledernettverkene i regi av IMDi har
vært svært nyttige og en viktig arena for å diskutere utfordringer og utveksle erfaringer. Enkelte
av mottakene har også besøkt hverandre i perioden utenom nettverkssamlingene.
Til tross for ovennevnte utfordringer er inntrykket fra evalueringen at god ansattkompetanse har
vært viktig, og at tett tverrfaglig samarbeid har vært en driver for god implementering av
integreringsmottak. Samarbeidet har gjort at aktørene kan trekke på hverandres kompetanse og
utnytte kompetansen på en mer hensiktsmessig måte. Alt i alt har det bidratt til et bedre tilbud til
beboerne, selv om det har tatt tid å finne ut av roller, ansvar og arbeidsmåter.
Utover utfordringer knyttet til mangel på leder- og prosjektledererfaring, viser evalueringen at det
er ulikt hvorvidt klyngene dokumenterer metoder og verktøy som benyttes i fulltidsprogrammet.
Dette er viktig av flere grunner: På operativt nivå er det nyttig for ansatte i førstelinjen å ha
tilgang til oppdaterte metoder og verktøy. På strategisk nivå er det viktig å dokumentere
endringer og resultater underveis, slik at disse erfaringene kan benyttes i sentrale myndigheters
arbeid med å videreutvikle policy.
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4.8

Organisasjonsdrivere
I likhet med kompetanse er organisasjonen og hvordan den er «rigget» en viktig forutsetning for
god implementering. Dette handler blant annet om hvordan arbeidet er planlagt, hvilke rammer
som er satt for gjennomføring av tiltak, samt strukturer for samarbeid og rolleforståelse. En
indikator på implementeringskvalitet handler om hvorvidt de som leverer tjenester til
integreringsmottakene kjenner til prosjektplanen og om denne følges opp. Figur 4.5 viser at de
fleste respondentene kjenner til at det finnes en prosjektplan, selv om en betydelig andel oppgir
at de ikke vet om en slik plan finnes, spesielt i 2017 og 2019.
Figur 4.5: Finnes det en prosjektplan for integreringsmottaket?

Antall respondenter: 2017=70, 2018a=59, 2018b=33, 2019=55

Implementering av tiltak på tvers av sektorer er som allerede nevnt både komplekst og
tidkrevende. En viktig problemstilling er derfor hvordan samarbeidet om og koordineringen av
tiltak foregår mellom de ulike aktørene. For at samarbeidet skal lykkes er det viktig at de ulike
sektorene har god forståelse for egen og andres rolle og ansvar. Vi har derfor spurt
respondentene i hvilken grad de forstår de ulike rollene knyttet til integreringsmottak, jf. figur
4.6:
Figur 4.6: Jeg forstår min og mine samarbeidspartneres rolle i integreringsmottaket
90%
80%
70%
60%
50%

2017
2018a
2018b
2019

40%
30%
20%
10%
0%
Helt uenig

Litt uenig

Hverken enig
eller uenig

Litt enig

Helt enig

Ikke relevant

Antall respondenter: 2017=76, 2018a=57, 2018b=33, 2019=55

Figuren viser at de ansatte stort sett mener det er nokså tydelig hva som er egen rolle og hva
som er samarbeidspartnernes rolle i integreringsmottak. Men andelene som sier seg «litt enig» er
relativt høye i 2017 og våren 2018, noe som indikerer at rollene internt i klyngene ikke helt hadde
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«satt seg». Blant annet viste delrapport 1 (2017) at det var utfordringer forbundet med
rolleforståelse og informasjonsutveksling mellom ulike aktører i klyngene.
Intervjuene som ble gjennomført i 2018 viser at samarbeidsstrukturene har blitt bedre og at rolleog ansvarsfordelingen er tydeligere. Tett samarbeid i ulike fora, slik som arbeidsgrupper og
prosjektgrupper, bidrar til koordinert innsats fra de ulike aktørene. Klyngene har også arbeidet
med å strukturere innholdet i fulltidsprogrammet og koordinere innsatsen mellom de ulike
bidragsyterne. Dette har foregått ved å utarbeide ulike former for prosess- og
innholdsbeskrivelser. Her kan det eksempelvis nevnes rutinebeskrivelser for de ulike aktørenes
bidrag og strukturerte timeplaner for fulltidsprogrammet. Mangel på felles digitale
kommunikasjonsplattformer har vært en utfordring i klyngene i hele perioden og er det til dels
fortsatt i 2019.
Selv om samarbeidet stort sett beskrives som godt, har det vært utfordringer knyttet til eierskap i
integreringsmottakene. Vertskommunene gir uttrykk for at de har hatt stort ansvar for
gjennomføring, fremdrift og kvalitet i prosjektet. Kommuneansatte oppgir at de i stor grad «eier»
prosjektet og må sikre at samarbeidspartnere prioriterer ressurser til arbeidet med
integreringsmottak. Enkelte klynger har diskutert hvilke og hvor mye ressurser de enkelte
aktørene skal bidra med i fulltidsprogrammet.
I implementeringsteorien vil utydelig eierskap og beslutningslinjer normalt være noe som hemmer
implementering av et tiltak. Integreringsmottak er imidlertid et tverrsektorielt prosjekt, hvor
utfordringer forbundet med eierskap naturlig vil kunne oppstå uten at dette nødvendigvis hemmer
arbeidet. Evalueringen viser at den tverrsektorielle innretningen av prosjektet både er en styrke
og en utfordring. På den ene siden har det medført utydelig eierskap, hvor særlig
vertskommunene har måttet ta betydelig ansvar. På den andre siden har det bidratt til at
klyngene har utviklet et sammensatt og tverrfaglig program, hvor en trekker på hverandres
kompetanser. I denne type prosjekt vil det være uheldig hvis det formelle eierskapet kun ligger
hos én av aktørene.

4.9

Ledelsesdrivere
Når vi ser på ledelsesdrivere, fokuserer vi spesielt på prosjektleders rolle. Prosjektlederrollen
innebærer ikke nødvendigvis personalansvar for alle involverte og vi trekker derfor først fram
funn knyttet til den enkeltes leder, jf. figur 4.7:
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Figur 4.7: Jeg har tillit til min nærmeste leder
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Antall respondenter: 2017=77, 2018a=61, 2018b=34, 2019=55

Figur 4.7 viser at de ansatte gjennomgående har (høy) tillit til nærmeste leder i perioden 2017 –
2019. Det er dog en høyere andel som sier seg «helt enig» i denne påstanden i 2017 enn de
andre årene, uten at vi har en direkte forklaring på dette funnet. Det kan oppleves tvetydig hvem
som er nærmeste leder, og det vil også være slik at forholdet mellom oppgavene i klyngen og
nærmeste leder, innebærer at prosjektlederens aktiviteter uansett vil påvirke disse resultatene. Vi
går derfor inn på videre analyse av kvalitative funn knyttet til lederskap, som kan bidra til
fortolkningen av svar om ledelse i spørreundersøkelsen.
Prosjektlederen har ansvaret for å koordinere aktivitetene, overordnet resultatansvar for klyngen,
forpliktelse av ressurser, og kontakt utad til eiere, interessenter og «kunder» i form av
bosettingskommuner. Ut fra intervjuer med prosjektledere og andre, kommer det klart fram at
prosjektlederrollen er svært sammensatt og krever kapasitet innenfor svært ulike ledelsesformer.
Transaksjonsledelse (se f.eks. Bass et al 2003) omhandler det å lede og kontrollere transaksjoner
i virksomhetene. Transaksjonsledelse er ofte brukt som en beskrivelse av mer tradisjonell,
rutinebasert ledelse, i motsetning til andre typer ledelse, for eksempel transformasjonsledelse. I
dette eksempelet ser vi at både ledere og omgivelser legger stor vekt på behovet for kontroll med
transaksjoner. Det er mange prosesser, mange organisasjoner og ansatte involvert i ulike former,
i tillegg er mål og hensikt med aktivitetene er sammensatte. Betydningen av at prosjektlederen
har god oversikt og kontroll over hva som skjer er både i seg selv åpenbart, og blir også trukket
fram av de involverte.
Relasjonsledelse (Spurkeland 2004) er en teoretisering av ledelse som i større grad peker på
betydningen av å skape relasjoner. I arbeidet med klyngene trekker flere fram betydningen av å
bygge tillit mellom virksomheter og ansatte, ikke bare tillit til prosjektet og prosjektlederen, men
at det oppstår tillitsbaserte relasjoner selvstendig og på tvers.
Klyngenes aktiviteter kan også forstås som endringsledelse (Hersey et al 2007, Kotter 2012), der
det å skape en felles visjon, bygge allianser rundt visjonen, og kommunisere og gjøre visjonen
synlig og tydelig er viktig. Andre sentrale elementer er innledende øvelser, og videre å fjerne
barrierer og sette ansatte i stand til å gjennomføre endringer. Endringsledelse omhandler
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vanligvis også å institusjonalisere og videreføre endringer, men det er særlig behovet for å
kommunisere felles visjon i et tverrfaglig og tverrstrukturelt kollegium, samt å bidra til å fjerne
barrierer og sette ansatte i stand til å gjennomføre, som blir trukket fram av lederne selv som
viktige aktiviteter.
Samlet sett viser evalueringen at lederrollen for prosjektlederen er svært sammensatt, og at det å
kunne håndtere disse tre formene for lederskap parallelt, både krever god innsikt i
integreringsfeltet og mottaksarbeid, samt personlig egnethet og lederkompetanse. Det vil ikke
være riktig å benytte intervjuer med lederne for å vurdere hvorvidt de har lykkes med disse
ledelsesformene. Inntrykket fra intervjuene med ansatte og samarbeidspartnere tilsier imidlertid
at man må lykkes med alle disse ledelsesformene for å bli opplevd som en god leder av de
ansatte og at dette har vært tilstede.
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5.

ULIKE MODELLER FOR INTEGRERINGSMOTTAK
I dette kapittelet redegjør vi nærmere for kjennetegn og innhold i integreringsmottakene og gir
en kort oppsummering av hvordan mottakene har utviklet seg i perioden 2017 – 2019. Kapittelet
baserer seg på dokumentgjennomgang, herunder lokale dokumenter og planer, samt funn fra
intervjuer med ansatte og samarbeidspartnere i klyngen.
Tabell 5.1 gir overordnet informasjon om integreringsmottakene.
Tabell 5.1: Kort om integreringsmottakene
Mottak/kommune
Antall plasser
Type drift

Type mottak
Driver også
ordinært
asylmottak

Ila/Oslo*

Larvik

Kristiansand

Steinkjer

Inntil 150 (kun
integreringsmottak))
Kommunal

75 (av totalt
150
mottaksplasser)
Ideell
(Stiftelsen
Sana)

180 (kun
integreringsmottak)
Kommunal

75 (av totalt
150
mottaksplasser)
Kommunal

Sentralisert
Nei

Desentralisert
Ja

Desentralisert
Nei

Desentralisert
Ja

Tverlandet/
Bodø
60 (av totalt
160
mottaksplasser)
Privat
(Nord-Norsk
Mottakssenter
AS)
Sentralisert
Ja

*Oslo mottak ble avviklet mars 2018.

5.1

Oslo
Integreringsmottaket i Oslo var et sentralisert, kommunalt drevet mottak og lokalisert sentralt på
Ila i Oslo. Til tross for at Oslo verken hadde erfaring med mottaksdrift og eller karrieresenter,
søkte kommunen om å få etablere integreringsmottak og søknaden ble innvilget. Oslo mottak var
kjennetegnet av stor involvering av sivilsamfunn og frivillighet og det ble inngått formalisert
samarbeid med Røde Kors, Caritas og OsloMet. I tillegg medvirket en rekke andre organisasjoner
med ulike typer aktiviteter. I prosjektplanen heter det blant annet at «Oslo-klyngen skal
videreutvikle samarbeidsformer som gir sivilsamfunnet en reell plass i Oslo mottak, i
bosettingsarbeid, fulltidsprogram og introduksjonsprogram.»

5.1.1

ORGANISERING
Oslo mottak var organisert med en styringsgruppe som primært drøftet saker av overordnet og
prinsipiell karakter og en prosjektgruppe av mer operativ karakter. Eksempler på organisasjoner
og virksomheter som var representert er Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, og
næring og eierskap, bydel St.Hanshaugen, Oslo Voksenopplæring og NAV Oslo. De Samme
organisasjoner var til dels representert i begge grupper, men på ulikt nivå. Prosjektleder/leder for
integreringsmottaket var tilknyttet Velferdsetaten i Oslo kommune og hadde lang fartstid fra
kvalifiserings- og flyktningarbeid.

5.1.2

INNHOLD I FULLTIDSPROGRAM
Oslo mottak la stor vekt på å gi et individuelt tilpasset tilbud til hver enkelt beboer og de fleste
beboerne hadde særskilt aktivitetsplan. Denne bestod av norskopplæring, informasjonsmøter og
kurs på selve mottaket, praksisplass (språkpraksis) i regi av privat tiltaksarrangør og ulike
aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Eksempler på slike aktiviteter er språkkafé arrangert
av Røde Kors, sjakk-kurs og datakurs på OsloMet.
Oslo Voksenopplæring Servicesenter hadde ansvar for å tilby karriereveiledningen for beboerne
ved integreringsmottaket i Oslo. Oslo VO samarbeidet tett med Nav kontoret (Grünerløkka) om å
tilby beboerne trekantsamtaler, individuelle karriereveiledningssamtaler og gruppeveiledninger.
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Tilbudet ble noe endret i den perioden mottaket var i drift og funn fra andre intervjurunde tydet
på et mer felles opplegg for beboerne, fordi det ble for krevende å koordinere individuelle
timeplaner. Norskopplæring ble i hovedsak tilbudt mandag, onsdag og fredag på Oslo
Voksenopplæring, mens tirsdag og torsdag var forbeholdt kurs og møter på mottaket, samt
arbeidsrettete aktiviteter og aktiviteter i regi av frivillige.
5.1.3

BRUK AV INDIVIDUELL PLAN (IP)
IP ble benyttet i forbindelse med beboersamtaler og ved overføring til bosettingskommune/-bydel.
Planen ble vurdert som nødvendig og en forutsetning for å sikre god overføring, og arbeidet ble
enklere etter at ansatte fikk tilgang til det elektroniske systemet Sosio. Gitt Oslo mottaks
vektlegging av individuelt tilpasset opplegg ble det brukt mye tid på ressurser og koordinering av
beboeraktiviteter.

5.1.4

INSENTIVER/SANKSJONER
Oslo-klyngen hadde flere drøftinger om bruk av insentiver og sanksjoner, og konklusjonen var at
en av pedagogiske og faglige årsaker ikke ville innføre individuelle insentiver. Det har vært
gjennomført aktiviteter som kan tolkes i retning av kollektive insentiver, men som i større grad
handler om felles deltakelse på kultur- og idrettsarrangementer for å styrke trivsel og samhold.
Sanksjoner ble også lite benyttet og vurdert som problematisk å innføre. Som følge av nedgang i
antall asylankomster ble Oslo mottak avviklet i slutten av mars 2018.

5.2

Larvik
Larvik integreringsmottak er et samarbeid mellom asylmottaket drevet av den ideelle stiftelsen
Sana, Karrieresenteret Vestfold, Larvik kommune, Larvik læringssenter (kommunal
voksenopplæring) og NAV Larvik. Larvik mottak har 150 plasser, hvor 75 er forbeholdt
integreringsmottaket. Selve mottaket er desentralisert, det vil si at beboerne bor i leiligheter og
hus ulike steder i kommunen.

5.2.1

KORT BESKRIVELSE AV DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I MODELLEN I PROSJEKTPERIODEN
Fra januar 2019 ble det gjort større endringer i organiseringen ved integreringsmottaket i Larvik.
Veileder for aktivitet og individuell plan [koordinator] gikk inn i rollen som prosjektleder.
Koordinator har i tillegg til prosjektlederansvar fortsatt ansvar for veiledning av beboere og
individuell plan. Det er også endringer i oppgaveportefølje internt i klyngen, hvor enkelte
oppfølgingsoppgaver er overtatt av andre aktører. Samtlige samarbeidspartnere i prosjektet tar
nå et større ansvar for individuell oppfølging av beboerne. Integreringskoordinator i asylmottaket
har også blitt ansatt i en 20% stilling for å gjøre «kommunale oppgaver».
Fulltidsprogrammet har kontinuerlig blitt tilpasset individuelle behov. Fra 2018 ble det imidlertid
gjort større endringer i fulltidsprogrammet som følge av nye beboergrupper og individuelle behov.
Høsten 2018 og vinteren 2019 er flertallet i integreringsmottaket personer med høyere utdanning.
Dette har medført at rundt halvparten av beboerne går i ordinære voksenopplæringsklasser hvor
de får det samme tilbudet som deltakere i introduksjonsprogram. I løpet av prosjektperioden er
det identifisert et stort behov for lavterskeltilbud innen psykisk helse. Dette ble derfor tatt inn
som et tema i «Yrkespakken» våren 2019. Yrkespakken er et undervisningsopplegg for
arbeidsrettet veiledning, som er skreddersydd for gruppen som mottar undervisningen. Innholdet
i Yrkespakken er et resultat av et tverrfaglig samarbeid mellom ulike aktører i Vestfold, og bidrar
til at man jobber mot felles mål, øker innsikten i hverandres aktiviteter og bidrar til et forutsigelig
og oversiktlig undervisningsopplegg for deltakerne.39

39

NAV Larvik (2019). Arbeidsrettet veiledning for deltakere på integreringsmottak
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5.2.2

ORGANISERING
Larvik integreringsmottak er forankret i NAV, som er arbeidsgiver for hhv. prosjektleder/veileder
og yrkesveileder. Larvik kommune v/assisterende rådmann leder styringsgruppen, som består av
ledere for virksomhetene som deltar i samarbeidet. Prosjektgruppen og det daglige arbeidet er
ledet av prosjektleder. Det avholdes møter hver annen måned hvor representant fra UDI, IMDi og
mottaksleder og prosjektleder for klyngen deltar. Formålet med samarbeidet er å sikre tett
samarbeid og koordinering mellom relevante instanser lokalt.
Prosjektleder har fullmakt til å ta beslutninger overfor samarbeidende virksomheter for å sikre
effektivitet og progresjon. Prosjektleder har også ansvar for koordinering av virksomheter og
aktivitet, og koordinering overfor samarbeidskommuner og sentrale direktorat og etater.
Prosjektleder er formelt tilknyttet NAV, men det er styringsgruppen som definerer prosjektleders
mandat, ressurser og oppgaveløsning. Dette gjelder også etter de organisatoriske endringene fra
januar 2019.
Veileder for aktivitet og individuell plan [koordinator] hadde i innledende fase av prosjektet
ansvar for koordinering som gjelder den enkelte beboer, koordinering av individuell plan (IP) og
planlegging og gjennomføring av overføring til bosettingskommune. Denne stillingen har ikke blitt
erstattet etter de organisatoriske endringene som fant sted i januar 2019, men oppgaveansvaret
er som nevnt endret slik at flere klyngeaktører nå har ansvar for oppfølging av beboere. Klyngen i
Larvik samarbeider tett gjennom samhandlende team. Formålet med samarbeidet er å koordinere
deltakernes fulltidsprogram, og å legge til rette for progresjon og individuell tilpasning av
programmet.
Integreringsmottaket i Larvik legger stor vekt på tverrfaglighet og flerfaglighet, med
anerkjennende menneskemøter som forståelsesramme for veiledning, forankret i utviklings- og
traumepsykologi. De legger til grunn en forståelse av at vekst først og fremst skjer i et
anerkjennende samspill. Funn fra intervjuene tyder på at denne forståelsesrammen både er godt
kjent og godt forankret i styringsgruppe, prosjektgruppe og blant lærere og veiledere i
fulltidsprogrammet.

5.2.3

5.2.3.1

INNHOLD I FULLTDSPROGRAMMET
Tilbudet i fulltidsprogrammet bygger på Larvik kommunes erfaringer fra tidligere
integreringsarbeid, med noen tillegg og utvidelser. Det er for eksempel tett samarbeid mellom
karriereveilederne fra det fylkeskommunale karrieresenteret og yrkesveileder, hvor en har vært
opptatt av å se de to disiplinene i sammenheng.
Ankomstinformasjon
På ankomstdagen formidler Larvik mottak informasjon som er viktig for deltaker å vite den første
uken etter ankomst. Informasjonen blir gitt med tolk og berører tema som åpningstider ved
mottakskontoret, nummer til vakttelefon, mottaksansattes rolle og taushetsplikt, husregler, bruk
av kronekort og kode, nummer til legevakt og øyeblikkelig hjelp. Innen to virkedager etter
ankomst får deltaker veiledning i bolig. En ansatt fra mottaket går da igjennom praktiske forhold
ved boligen som vedlikehold av inne- og uteareal, kildesortering og brannsikkerhet (nummer til
øyeblikkelig hjelp repeteres). Den andre ankomstsamtalen gjennomføres innen fire virkedager
etter ankomst. Da får deltaker informasjon om asylprosessen, fastlegeordning, nærmiljø,
fritidsaktiviteter, refusjon av utlegg til busskort, beboermedvirkning gjennom samarbeidsråd og
aktivitetsgrupper i mottaket. Deltaker får også informasjon om integreringsmottak,
fulltidsprogram, og deltaker gjennomfører egenkartlegging og signerer avtale med
integreringsmottaket. Formålet med å dele ankomstinformasjonen inn i tre faser er å introdusere
deltaker for ny informasjon gradvis, slik at veiledningen ikke oppleves for overveldende.
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5.2.3.2

Oppstart IM [integreringsmottak]-grunnpakke
Enslige beboere starter opp i IM-grunnpakke første virkedag etter avtalesignering. Beboere med
barn begynner i fulltidsprogram etter innkjøring i barnehage/skole. Beboerne kartlegges av
samtlige relevante aktører, og får prøve seg med jobbskygging og hospiterer i ordinære kurs der
det vurderes som hensiktsmessig. viser timeplan for IM-grunnpakke:
Tabell 5.2: Ukeplan for Larvik

5.2.3.3

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Oppfølging mottak
Veiledning i bolig
Informasjonsprogram
Individuelle avtaler

Opplæring skole
Individuelle karrierveiledningssamtaler
Undervisning i norsk, 16 timer per uke
Undervisning i norsk kultur og norske verdier, 50-timer kurs

Fredag
Utvikling av
karrierekompetanse
NAV-veiledning:
Yrkespakka
Karriereveiledning
individuelt og i
gruppe
Dialogkafé

Individuell tilpasning av programmet
Prosjektmedarbeiderne som leverer innhold i IM-grunnpakke møtes i Samhandlende team hver
måned for å drøfte beboernes bosettingsstatus, fulltidsprogram, progresjon og eventuelt fravær.
Prosjektmedarbeidere i de samhandlende teamene drøfter også behov for individuelle
karriereveiledningssamtaler og oversettelse av dokumenter. Beboere flyttes fra IM-grunnpakke til
ordinære kurs når det vurderes hensiktsmessig. I vurderingen blir følgende kriterier vektlagt:
•
•
•
•

Nivå og progresjon i norsk (forutsetning for å mestre)
Oppmøte og motivasjon i IM-grunnpakke
Beboers eget ønske om å begynne i ordinære kurs
Eventuelt om beboer har fullført Yrkespakken

Våren 2019 har det også blitt gjort større tilpasninger i innholdet i programmet som følge av nye
beboergrupper og individuelle behov. Rundt halvparten av beboerne har våren 2019 fulgt tilbudet
som er beskrevet tidligere mens den andre halvparten går i ordinære voksenopplæringsklasser,
fordi disse har raskere progresjon og er mer tilpasset beboernes behov.
5.2.4

BOSETTINGSFORBEREDENDE ARBEID
Innholdet i fulltidsprogrammet (Yrkespakken, informasjonsprogrammet til UDI og kultur- og
samfunnskunnskap) inngår som en del av det bosettingsforberedende arbeidet, hvor beboerne får
kunnskap og ferdigheter som de skal dra nytte av i overgangen til bosetting i en kommune.
Når beboer får vedtak om opphold innkalles vedkommende til en bosettingssamtale i mottaket. På
møtet deltar beboeren, bosettingsansvarlig i mottaket og prosjektleder. I denne samtalen
formidles det praktiske opplysninger knyttet til fremskaffelse av identitetsdokumenter,
personnummer og bankkonto. I møtet informeres også beboeren om alternative
bosettingskommuner. Det orienteres om at integreringsmottaket skal anbefale
bosettingskommune, mens IMDi beslutter. Beboeren oppfordres til å gi opplysninger om seg selv
som kan være relevante for anbefalingen om bosettingskommune. Det legges vekt på å matche
den enkeltes kompetanse og fremtidige karriereønsker med muligheter i de ulike
bosettingskommunene. Prosjektleder og bosettingsansvarlig i mottaket rådfører seg med
karriereveileder og yrkesveileder før anbefalingen om bosettingskommune sendes til IMDi.
Det er etablert rutiner for samarbeid og overføring av beboere til bosettingskommunene. Alle
bosatte fra integreringsmottak har en individuell rapport med dokumentasjon fra de ulike
aktørene. Rapporten ferdigstilles når deltakeren er utsøkt til bosettingskommunen. Denne gis til
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deltaker og sendes i posten til bosettingskommunen. Ved bosetting til vertskommune
gjennomføres overføringsmøter/trepartssamtaler. I samtalen deltar beboer, prosjektleder,
programveileder (ansvar for introduksjonsprogram) og rådgiver ved Larvik læringssenter. I møtet
overfører deltakeren opplysninger om seg selv og sin tid i mottaket med støtte fra prosjektleder.
Møtet blir også brukt som en første kartleggingssamtale for programveileder og opplæringsstedet.
Ved bosetting til samarbeidskommuner gjennomføres overføringssamtaler per telefon. Her deltar
kun prosjektleder og programveileder, eller leder for flyktningetjenesten. I telefonsamtalen
overfører prosjektleder opplysninger om deltakeren uten at deltakeren er tilstede.
5.2.5

5.3

INSENTIVER OG SANKSJONER
I revidert programplan heter det at kommunen «ønsker å ha fokus på fellesløsninger fremfor
individuelle belønning/incentivordninger. Vi er også enige om at målet er å forsterke motivasjon
fremfor å belønne god innsats.»40 I planen vises det blant annet til deltakernes evaluering av
fulltidsprogrammet og hva de mener er viktig for å fremme motivasjon, hvor motivasjon knyttes
til deltakelse og fellesskap er noe som fremheves. I tråd med ønsket om fellesløsninger tilbys det
felles måltid hver fredag for ansatte og deltakere. Samtidig fremkommer det i programplan og
intervjuer at det i noen utstrekning benyttes individuelle insentiver, men da som
motivasjonsfremmer fremfor belønning for et bestemt resultat eller en bestemt atferd.

Bodø
Bodø integreringsmottak er et samarbeid mellom Bodø kommune v/flyktningkontoret, Tverlandet
mottak drevet av Nordnorsk mottakssenter, Karrieresenteret, NAV Bodø og NAV Nordland. I
tillegg er frivilligheten, representert ved organisasjoner som blant annet Røde Kors og
Turistforeningen, en svært viktig samarbeidspartner og noe som fremheves som et kjerneelement
i Bodø-modellen. Mottaket er todelt, med 60 av totalt 160 plasser forbeholdt integreringsmottak.
Mottaket er sentralisert, men aktivitetene i fulltidsprogrammet tilbys på ulike lokasjoner, primært
ved voksenopplæringen sentralt i Bodø og frivillige aktører rundt om i kommunen.

5.3.1

ORGANISERING
Integreringsmottaket i Bodø er organisert med en styringsgruppe, en prosjektgruppe og en
arbeidsgruppe. Organiseringen har vært mer eller mindre uendret i perioden, hvor
integreringsmottaket er forankret i det kommunale flyktningkontoret, og hvor hhv. styringsgruppe
og prosjekt ledes av leder og fagleder ved flyktningkontoret. Det er også ansatt en
programkoordinator som er tilknyttet flyktningkontoret.
Styringsgruppa består av leder for flyktningkontoret, rektor ved Bodø voksenopplæring, leder for
karrieresenteret, leder for Tverlandet mottak, avdelingsleder ved NAV Bodø og seniorrådgiver ved
NAV Nordland. Leder for flyktningkontoret er prosjekteier på vegne av rådmannen. Prosjektleder
for integreringsmottaket er sekretær for styringsgruppa. Gruppen har strategisk ansvar for
prosjektet, at nødvendige beslutninger tas og at prosjektet når sine mål.
Prosjektgruppa er mer operativ og består av prosjektleder og programkoordinator for
integreringsmottak, inspektør ved Bodø voksenopplæring, veileder i karrieresenteret, samt
mottaksleder og veileder ved NAV Bodø. Prosjektgruppa har ansvar for fremdrift i tråd med
prosjektplan.
Arbeidsgruppa består av prosjektleder og programkoordinator for integreringsmottak,
koordinatorer fra Røde Kors, Frivillighetssentralen, Bodø Idrettsråd og Batteriet (ressurssenter for
frivillige organisasjoner). Arbeidsgruppa sikre informasjonsflyt mellom frivillige tiltaksarrangører
Larvik kommune (2018): Prosjektplan for etablering og utvikling av integreringsmottak i Larvik Kommune –
Versjon 2.0. – 12.03.
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og prosjektet, og at tiltakene er i tråd med bestilling og fungerer hensiktsmessig. Prosjektleder og
programkoordinator har ansvar for å inngå avtaler med deltakere, ansvar for koordinering av
deltakere, utvikling av individuell plan, samt planlegging og overføring til bosettingskommunene.
Det er laget rutinebeskrivelser som angir ulike aktørers roller og oppgaver, samt når oppgavene
skal gjennomføres.
5.3.2

ORGANISERING AV INNHOLDET
Bodø har utviklet innholdet i sin modell i tråd med de statlige føringene om innhold i
integreringsmottak. Programinnholdet har utviklet seg noe i perioden, blant annet har antall timer
i fulltidsprogrammet økt. Våren 2019 består programmet av norskopplæring, kultur- og
samfunnskunnskap, kompetansekartlegging og yrkes- og karriereveiledning. I tillegg legges det
stor vekt på aktiviteter i regi av frivillige aktører. Tabell 5.3 viser faser og aktiviteter i Bodømodellen, fra ankomst til bosetting:
Tabell 5.3: Faseplan i integreringsmottaket i Bodø
Fase 1 (2 uker)

Fase 2 (1/2 – 3 mnd.)

Fase 3 (3 – 6 mnd.)

Selvregistrering
Avtale om fulltidsprogram
Karrierekartlegging
Utvikling av individuell plan

Norskopplæring
Norsk kultur og norske verdier
UDIs informasjonsprogram

Utvidet norskopplæring
Norsk kultur og norske verdier
Samfunnskunnskap

Forts. temakurs
Språktrening i regi av frivillige
organisasjoner

Selvstudier
Dialoggruppe/leksehjelp

UDIs informasjonsprogram
Oppstart ulike temakurs, bl.a. «Å
bo i Bodø»
Oppstart språktrening i regi av
frivillige organisasjoner
Selvstudier
Oppstart dialoggruppe/leksehjelp

Selvstudier
Dialoggruppe/leksehjelp
KS-kurs, karriereveiledning i 3-4
uker
Utdanningsrettede tiltak, f.eks.
opplæring i IKT og studieteknikk
og besøk på Nord Universitet
Arbeidsrettede tiltak, f.eks.
bedriftsbesøk og praksis

Språkpraksis/arbeidspraksis
Arbeidslivskunnskap
Yrkesteori
Utdannings- og arbeidsrettede
tiltak
Overføringssamtale
Evaluering av IP
Avslutningsmøte
Frivillig/dugnad/fritidsaktiviteter
videreføres etter bosetting i Bodø

Frivillig/dugnad/fritidsaktiviteter

Kilde: Prosjektplan for integreringsmottak i Bodø (Versjon 1.7/25.04.2019).

Samarbeid med frivillig sektor er et kjerneelement i Bodø-modellen. Eksempler på aktiviteter i
regi av frivillige er språktrening og leksehjelp, ulike aktiviteter slik som teater, språkkafé,
bruktbutikk, idrettsaktiviteter, turer og systue. Deltakerne deltar også på dugnader i regi av ulike
frivillige organisasjoner. Våren 2019 er det initiert samarbeid med Nord universitet/campus Bodø
fordi mange av beboerne har høyere utdanning og ønsker å fullføre eller bygge på med
universitetsstudier.
5.3.2.1

Endringer i fulltidsprogrammet
Det har vært gjennomført endringer i organiseringen av norskopplæringen våren 2019, hvor
beboere med A2-/B1-nivå i norsk, og som var ferdig med all annen informasjon og kurs i
fulltidsprogrammet, fikk tilbud om 30 timer norskundervisning per uke (spor 3-klasse). Gruppa
har fått opplæring i B1-norsk på full tid. Når det gjelder øvrige beboere ble disse inndelt i to
norskopplæringsgrupper, en nybegynnergruppe og en for litt mer viderekommende.
Nybegynnergruppa tok inn alle nye beboere umiddelbart etter ankomst, men etter noe tid ble
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disse overført til andre grupper. I perioden 24. juni til 19. juli 2019 har alle beboere hatt tilbud
om fulltids sommerskole i regi av Bodø Industri og Bodø voksenopplæring.
Når det gjelder arbeidspraksis/språkpraksis har det vært utfordrende å iverksette, både grunnet
liten kapasitet til å fremskaffe praksisplasser og fordi arbeidsgivere har vært tilbakeholdne med å
ta inn kandidater som potensielt sett kun blir der en kort periode. Fra og med våren 2019 har
NAV tatt ansvar for å fremskaffe og følge opp arbeidspraksis. NAV har videre ansvar for
arbeidstreningstiltak for beboere som har fått oppholdstillatelse, samt avtale og gjennomføre
bedriftsbesøk. «KS-kurs, Karriereveiledning i 3-4 uker» er blitt endret til «Utdanning- og
yrkesveiledning», som gjennomføres sammen med NAV, og etter behov tilbys det også individuell
veiledning i samarbeid med NAV fra høsten 2019.
Det oppgis at mange beboere har fått mulighet til å bli realkompetansevurdert ved at
Karrieresenteret i Nordland har deltatt i VISKA-prosjektet.41 Mange har fått godkjent engelsk, én
har fått godkjent murerfag gjennom prosjektet.
5.3.3

BOSETTINGSFORBEREDENDE ARBEID
Våren 2019 er det lagt ned mye arbeid med å sikre sømløse overganger fra integreringsmottak til
bosettingskommuner. Det er innført rutiner som skal sikre at KS, NAV og koordinator i
integreringsmottak, samt programrådgiver/kontaktperson i bosettingskommune (via Skype eller
telefon) deltar i en avsluttende veiledningssamtale med beboer før bosetting. Dette har vært
prøvd ut ved de seneste bosettingene og inntrykket er at det har vært nyttig for alle parter,
spesielt bosettingskommuner i andre deler av landet. Etter veiledning oppdateres både individuell
plan og karriereveileders notat.
Bodø har vurdert å innføre en betalingsmodell med bosettingskommunene, og ifølge siste
klyngerapportering har kommunene Sortland, Hadsel og Tromsø underskrevet en intensjonsavtale
som sier at de skal betale vertskommunen Bodø kr. 15 000,- per bosatt beboer fra
integreringsmottak.

5.3.4

5.4

INSENTIVER/SANKSJONER
Bodø låner ut iPad til deltakerne i integreringsmottak, som leveres inn ved flytting. Det oppgis at
dette ikke regnes som et insentiv fra IMDis side, men et verktøy for å understøtte norskinnlæring
og kommunikasjon. Klyngen har ikke forsøkt andre former for insentiver eller sanksjoner og
intervjuer med ansatte tyder på skepsis når det gjelder denne type virkemidler.

Kristiansand
Kristiansand integreringsmottak er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, Kristiansand
kommunale mottak, Karrieresenteret og NAV. Mottaket har totalt 180 plasser og samtlige tilhører
integreringsmottaket. Mottaket er desentralisert, det vil si at deltakerne er bosatt i ulike
leiligheter rundt om i kommunen. Alle samarbeidspartnere i klynga og de fleste aktivitetene i
heltidsprogrammet er samlet i integreringsmottakets egne lokaler (Kjøita).

5.4.1

KORT BESKRIVELSE AV DE VIKTIGSTE ENDRINGENE I MODELLEN I PROSJEKTPERIODEN
Prosjektet var i startfasen organisert som et prosjekt, men ble fra høsten 2018 organisert som del
av den kommunale linjen under Helse og Omsorg. Leder for det kommunale mottaket ble leder for
Integreringsmottaket og fulltidsprogrammet. I motsetning til tidligere struktur, står nå

Visible Skills of Adults (VISKA) er et Erasmus+-prosjekt for realkompetansevurdering av asylsøkere for å
fremme raskere integrering. Kompetanse Norge koordinerer prosjektet i Norge:
https://www.kompetansenorge.no/nyheter/viska-skal-fa-fart-pa-integreringen/
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prosjektleder i direkte styringslinje til tjenesteeier. Det fremheves at felles ledelse for mottaket og
integreringsmottak gjør det lettere å utnytte de samlede ressursene.
Kristiansand hadde frem til vinteren 2018 en trinnvis modell over fire faser. Fra våren 2018 har
man valgt å gå bort i fra denne modellen, og fulltidsprogrammet er nå organisert i to faser. Første
fase består av en grunnpakke på 11 uker. Fase to varer frem til bosetting. Modellen har
kontinuerlig opptak av beboere. Bakgrunnen for endringene er behovet for å gjøre modellen mer
bærekraftig økonomisk og tilpasse modellen til moderate asylankomster. Som følge av den nye
organiseringen er klassen delt inn i to nivåer med to lærere. Deltakere med god måloppnåelse får
også mulighet til å gå i ordinære nivåbaserte voksenopplæringsklasser på Skolesenteret. Dette
sikrer den enkelte tilpasset norskopplæring. Det er for tidlig å si noe om konsekvensene av dette,
men det er grunn til å anta at det er utfordrende å ivareta individuelle behov og ulik progresjon
når man ikke har nivådelte klasser.
5.4.2

ORGANISERING
Kommunen har ansvar for koordinering, prosjektledelse og ansvar for utforming og innhold i
heldagstilbudet, samt tilrettelegging for god overføring til bosetting. Integreringsmottak er
sammen med bosetting, asylmottak, introduksjonsprogram og helsetjenester del av samme
tjenesteområdet, nemlig Service og integrering.
Styringsgruppen består av helse- og sosialdirektør, oppvekstdirektør og kulturdirektør i
kommunen. I prosjektgruppa sitter prosjektleder, driftsoperatør for mottak i kommunen,
virksomhetsleder for Service og Integrering, rektor på Voksenopplæringssenteret, leder av
Karrieresenteret, leder av NAV Marked Kristiansand og leder for introduksjonsprogrammet.
Representant for UDI Sør og IMDi Sør deltar på møter.
Leder for statlig mottak har tatt over som prosjektleder for integreringsmottaket. Mottaket utfører
vanlige mottaksoppgaver, og har tilpasset boligoppfølging slik at dette skjer utenom
undervisningstiden. NAV bidrar med to yrkesveiledere, modulbasert undervisning, samt individuell
kartlegging og veiledning. Karrieresenteret har én veileder og bidrar med modulbasert
undervisning, samt individuell kartlegging og veiledning.
Alle samarbeidspartnere er lokalisert i felles kontorlandskap på integreringsmottakets
heldagstilbud. Det er ukentlige driftsmøter med alle ansatte på mottaket. Videre er det ukentlige
fagmøter med mål om å videreutvikle heldagsprogrammet, samordne innsats overfor deltakerne,
evaluere nyankomne beboere, samt anbefaling av bosettingskommune for deltakere med
opphold. Når Fagteamet anbefaler bosettingskommuner er kontaktperson for beboer på mottaket
med i prosessen.
Det er opprettet et eget samarbeidsråd bestående av ansatte i integreringsmottaket, ansatte fra
mottaket og seks beboerrepresentanter. Forumet er opprettet for at beboerne kan gi
tilbakemeldinger på innholdet i integreringsmottak og det er også gjennomført
spørreundersøkelse blant alle beboere som har minst 8 ukers botid i mottak.

5.4.3

INNHOLD I TILBUDET
Frem til og med mars 2019 var fulltidsprogrammet organisert i fire faser og ble i hovedsak
gjennomført i felles lokaler ved Kjøita. Fase 1 bestod av tre uker intensiv norskopplæring, som ble
gjennomført av privat leverandør. Fase 2 bestod av undervisningsmoduler fra karriereveiledere og
yrkesveiledere, norsk kultur og verdier, UDIs informasjonsprogram, samt språktrening med
frivilligheten. I både fase 1 og 2 ble deltakerne fulgt opp med tanke på ambisjoner og mål.
Opplæring i norsk fra og med fase 2, ble fra høsten gjennomført av Voksenopplæringen på
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integreringsmottaket. Deltakere fikk individuell veiledning fra yrkesveileder og karriereveileder fra
fase 2 og frem til bosetting. Tabell 5.4 illustrerer de viktigste innholdselementene i tilbudet slik
det var frem til mars 2019.
Tabell 5.4: Innhold i tilbudet i Kristiansand (programmet frem til mars 2019)
Fase 1 (3 uker)
Norsk intensivopplæring
Norsktest

Fase 2 (6 uker)
Norskopplæring
(v/Voksenopplæring)
Norsk kultur og norske
verdier
(v/Voksenopplæring)
UDI
informasjonsprogram
(v/Statlig mottak)
Yrkesveiledning (NAV)
Karriereveiledning
(v/Karrieresenteret)
Frivillig/dugnad/fritidsak
tiviteter
Språktreningskafé på IM
med frivilligheten

Fase 3 (2 uker)
Jobbskygging og
arbeidstrening

Fase 4: Uke 12 - ...
Norskopplæring og
kompetansetiltak i regi
av kommunal
voksenopplæring:
•
Nivåinndelt
norsktrening
•
Studieverksted
•
Praksisstasjoner
•
Forberedende
arbeidspraksis
•
Språktreningskafé
på IM med
frivilligheten

Det ble også gjort justeringer i modellen underveis da det viste seg å være utfordrende å
gjennomføre arbeidspraksis i fase 3 og 4, som intendert. Ifølge ansatte var det god tilgang på
praksisplasser, men sene eller ikke godkjente søknader om midlertidig arbeidspraksis gjorde dette
mindre relevant. Dette gjorde også at det var behov for andre typer tilbud til deltakere som ble
boende lenge i mottak og utover 3 måneder. I fase 3 ble det lagt til rette for praksiserfaring,
gjennom forberedelse og gjennomføring av arbeidsuke og jobbskygging. Fase 4 bestod i hovedsak
av opplæring i norsk ved voksenopplæringen og språkkafé med frivilligheten. Som nevnt ble det
gjort større endringer i innholdet i modellen fra og med april 2019. Tabell 5.4 beskriver innholdet i
den nye modellen.
Tabell 5.5: Innhold i tilbudet i Kristiansand (programmet fra april 2019)
Program (11 uker)
•
Norskopplæring 12 timer i uken
(v/Voksenopplæring på integreringsmottaket)
•
Norsk kultur og norske verdier
(v/Voksenopplæring, v/Prosjektansatte)
•
UDI informasjonsprogram (v/Statlig mottak)
•
Yrkespakken- yrkesveiledning (NAV) og
karriereveiledning (Karrieresenteret)
•
Språktrening/ språkkafé i regi av frivillige på
integreringsmottaket
•
Individuell veiledning ved NAV og Karrieresenter

5.4.4

Program etter 11 uker
•
Norskopplæring fire dager i uken
(v/Voksenopplæring)
•
Språktrening/ språkkafé i regi av frivillige på IM
•
Evt. Språkpraksis
•
Evt. jobb
•
Evt. individuelle studier
•
Individuell veiledning ved NAV og Karrieresenter

BOSETTINGSFORBEREDENDE ARBEID
Ved bosetting får deltakerne en kartleggingspakke som består av informasjon om
integreringsmottaket i Kristiansand, fravær, kartleggingsinformasjon, bo-kompetansebevis,
rapport fra karriereveileder og yrkesveileder, selvkartlegging, CV, oversikt over UDIs
informasjonsprogram og temaer i NKNV, samt dokumentasjon av resultater på norsktester.
Kartleggingspakken danner grunnlag for overføringssamtale med bosettingsansvarlig,
bosettingskommune og asylsøkeren.
Bosettingsrutiner:
1. Mottaket gjennomfører bosettingsintervju når deltaker får oppholdstillatelse
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2. Hver uke holdes et fagmøte på introduksjonsprogrammet bestående av kontaktperson på
mottaket, veileder fra NAV, karriereveileder, praksisveileder og prosjektleder der det på
faglig bakgrunn anbefales en bosettingskommune for deltakerne
3. IMDi søker deltaker ut til kommune
4. Kartleggingspapirene sendes til bosettingskommunene med en gang deltaker er søkt ut,
for tidlig å kunne begynne prosessen med å forberede bosetting og introduksjonsprogram
i kommune.
5. Prosjektmedarbeider kontakter bosettingskommunen for å avtale en overføringssamtalemed prosjektmedarbeider, deltaker og bosettingskommune der målet er en presentasjon
av deltaker og gjennomgang av kartleggingspakken fra integreringsmottaket.
Gjennomgangen skal sikre god bosetting og kontinuitet i kvalifiseringen.
5.4.5

5.5

INSENTIVER/SANKSJONER
Kristiansand har i løpet av 2018 innført et direkte prestasjonsbasert insentiv, hvor de tildeler
gavekort direkte knyttet til resultater på tester i de ulike fasene. Nivået er likevel lagt nokså lavt,
slik at også svært liten progresjon belønnes.

Steinkjer
Steinkjer integreringsmottak består av et samarbeid mellom Steinkjer kommune, Steinkjer
kommunale mottak, Karrieresenteret og NAV Steinkjer. Integreringsmottaket i Steinkjer er et
desentralisert, kommunalt drevet mottak, og består av like deler ordinært mottak og
integreringsmottak. Integreringsmottaket i Steinkjer er organisert med en styringsgruppe
bestående av rådmannen i Steinkjer kommune og Fylkesutdanningssjefen. Styringsgruppen har et
overordnet ansvar for drift av integreringsmottaket.
Prosjektgruppen består av enhetsleder for flyktningetjenesten og kommunalt mottak,
representant for Voksenopplæringen, koordinator fra Karrieresenteret, tjenesteleder for NAV og
prosjektleder for integreringsmottak. Prosjektgruppen har ansvar for å levere tjenester som
inngår i fulltidsprogrammet for beboere i integreringsmottak.
Arbeidsgruppen består av prosjektleder for integreringsmottak, karriereveileder, mottaksleder,
programrådgiver for integreringsmottak og veileder i NAV. Formålet med arbeidsgruppen er å
samordne det daglige arbeidet i integreringsmottak. Det operative arbeidet ble i oppstarten og
frem til sommeren 2018 ledet av leder for Voksenopplæringen. F.o.m. høsten 2018 har det blitt
foretatt et lederbytte som gjør at arbeidet i klyngen nå ledes av enhetsleder for
flyktningetjenesten og kommunalt mottak. Prosjektleder for integreringsmottak er ansatt i
Voksenopplæringen og har ansvaret for det operative daglige arbeidet med å koordinere aktørene
i klyngen.
I tillegg har prosjektet frikjøpt midler til at programkoordinator, som var ansatt 50 % ved
mottaket, i tillegg fikk 30 % stilling som frivillighetskoordinator, slik at bortfallet av støtte til
frivillighetskoordinator primært har en økonomisk konsekvens. Sykepleieren fra
migranthelseteamet i kommunen er involvert i programmet både gjennom drop-in tilbud og
tematisk undervisning knyttet til UDIs mottaksprogram. Deltakerne i klyngen har i 2019
utarbeidet en «partnerskapsavtale» som avklarer ansvars- og myndighetsforhold, basert på
erfaringer. Denne er et styringskompromiss, som skal sikre en balanse mellom virksomhetenes og
prosjektets kontroll med ressursene.

5.5.1.1

Innhold i fulltidsprogrammet
Steinkjers modell har vært kjennetegnet av stort fokus på norskopplæring med 27 timer per uke,
men dette har blitt nedskalert i perioden for å sikre økonomisk balanse, og det er lagt vekt på fra
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kommunens side at integreringsmottaket skal være økonomisk bærekraftig. For ytterligere å
effektivisere ressursbruken har klyngen gått bort fra særskilt integreringsmottaksklasse til en
opptaksklasse for å sikre kontinuerlig oppstart av program. Etterhvert overføres beboerne til
ordinære voksenopplæringsklasser, hvor de går sammen med deltakere i
introduksjonsprogrammet. Ordinær undervisning (norsk, NKNV og tilbud fra frivillige aktører)
gjennomføres mandag, tirsdag og torsdag. Onsdag er det kombinert yrkes- og karriererådgiving.
Onsdagen består først av 3 timer gruppebasert yrkesveiledning etter standardisert
undervisningsopplegg fra NAV, som inkluderer informasjon om arbeidsliv, økonomiske systemer,
skatt, bank og annen nyttig informasjon. Parallelt trekkes deltakere ut av undervisningen til
individuell yrkes- og karriereveiledning. Fredag er mottakets dag, med UDIs
informasjonsprogram, samt informasjon fra helsesykepleier om helse, barn og familie.
Tabell 5.6 illustrerer de viktigste innholdselementene i tilbudet.
Tabell 5.6: Innholdet i tilbudet i Steinkjer
Modul 1 (3 mnd.)
Norskopplæring (15 timer per
uke)
Språktrening i regi av frivillige
Samfunnskunnskap
Norsk kultur og norske verdier
Yrkes- og karriereveiledning
Aktiviteter i regi av frivillige og •
mottaket
•
UDIs informasjonsprogram

•

Modul 2 (3 mnd.)
Norskopplæring

Modul 3 (3 mnd.)
Norskopplæring

Arbeidslivsnorsk

Arbeidslivsnorsk

Engelsk (valgfritt)

Engelsk (valgfritt)

Arbeidspraksis (de fleste)

Arbeidspraksis (de fleste)

Alternative arbeidsrettede
aktiviteter:

Alternative arbeidsrettede
aktiviteter:

Språktreingstilbud med frivillige •
Jobbskygging/
•
«hospiteringsordning»
Språkpraksis
•

Språktreingstilbud med frivillige
Jobbskygging/
«hospiteringsordning»
Språkpraksis
Tilrettelegging for overgang til
bosettingskommune

Funn fra datainnsamling våren 2018 viser at Steinkjer har positive erfaringer med midlertidig
arbeidstillatelse. De fleste får nå midlertidig arbeidstillatelse, og erfaringer med arbeidspraksis er
svært positive. En annen suksessfaktor som trekkes fram i forbindelse med dette, er at samme
person hos NAV forestår yrkesveiledning og rekruttering til praksis og dette gjør
informasjonsflyten enklere. Variasjon i sammensetning av beboere påvirker i noen grad innholdet.
Våren 2019 var det stort innslag av beboere fra Tyrkia med høy utdannelse. Dette fungerte i all
hovedsak med eksisterende tilbud, men informasjonsopplegg fra mottaket ble erfaringsmessig
noe repetitivt og med for svak progresjon for denne gruppen. Dette opplevdes utelukkende som
en utfordring på grunn av obligatorisk oppmøte.
5.5.1.2

Insentiver/sanksjoner
Mottaket i Steinkjer har prøvd ut individuelle insentiver fra oppstarten av integreringsmottaket, i
form av gavekort til beboere med høy grad av oppmøte. Ansattintervjuene tyder ikke på at det
har vært noen store diskusjoner om hvorvidt dette er «riktig», men at en har ønsket å prøve det
ut og er rimelig fornøyd med hvordan det fungerer. Intervjuene tyder ikke på at det er iverksatt
særskilte sanksjoner. Det er varierende tilbakemeldinger på hvorvidt dette har en funksjon, men
ansatte i mottaket og helsetjenesten rapporterer at gavekortene for enkelte grupper, særlig
familier, opplever disse som positive.
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6.

BEBOERE I INTEGRERINGSMOTTAK: ERFARINGER OG
VURDERINGER
I dette kapittelet ser vi nærmere på hva som kjennetegner beboerne i integreringsmottakene –
hvor kommer de fra, hva er grunnen til at de søkte seg til integreringsmottak, hvordan vurderer
de tilbudet de mottar og hva motiveres de av? Vi vurderer også hvordan disse faktorene har
endret seg over tid fra første delrapport i 2017 til siste delrapport i 2019. Kapittelet er basert på
intervjuer med beboere ved samtlige integreringsmottak i perioden mai 2017 – mai 2019.

6.1

Endringer i botid og beboersammensetning
I 2017 var beboerne i integreringsmottak asylsøkere fra Syria, Eritrea, Yemen og enkelte
statsløse, hvor flertallet kom fra Syria og Eritrea. Våre informanter i 2017 var fra Eritrea eller
Syria og i hovedsak menn. Det var stor variasjon i utdanningsbakgrunn og rundt halvparten av
informantene hadde påbegynt eller fullført høyere utdanning. De resterende hadde påbegynt eller
fullført inntil 9 års skolegang.
Perioden fra 2017 til 2018 preges av endringer både i beboersammensetning og oppholdstid i
integreringsmottakene. Flere ordinære mottak ble lagt ned grunnet lave asylankomster og noen
av beboerne derfra ble overført til integreringsmottak. I tillegg utvidet UDI i mai 2018
målgruppen for integreringsmottak til også å gjelde søkere fra Sør-Sudan, Sudan og Tyrkia.
Flertallet av våre informanter i 2018 hadde bakgrunn fra Eritrea og Syria. I likhet med i første
delrapport var flertallet av informantene menn, og intervjuene synliggjorde stor variasjon i
utdanningsbakgrunn og arbeidserfaring.
Allerede i 2018 ga ansatte i mottakene uttrykk for at UDIs åpning for at særlig tyrkere skulle
kunne være representert i integreringsmottakene, ville skape behov for endringer i
fulltidsprogrammet. Det ble oppgitt at mange av de tyrkiske asylsøkerne hadde høyere utdanning
og fremstod som svært motiverte. Denne gruppen ville mest sannsynlig ha andre og mer
omfattende behov for informasjon og veiledning om karriere og videre utdanning. Klyngene var i
2018 i gang med å tilpasse innholdet i fulltidsprogrammet til denne målgruppen. Funn fra IMDis
IM-register, basert på rapportering fra klyngene, viser at mange av 2019-beboerne har høyere
utdanning, jf. tabell 6.1:
Tabell 6.1: Beboere i integreringsmottak. Prosentvis andel som har høyere utdanning
Prosent av beboere med

Totalt

Bodø

Kr.sand

Larvik

Steinkjer

64,5

75,9

69,3

50,0

55,8

høyere utdanning pr. 1.
halvår 2019
Kilde: IMDIs IM-register [basert på rapportering fra klyngene].

Våren 2019 kommer flertallet av beboerne i integreringsmottak fra Tyrkia. I forbindelse med
evalueringen er det gjennomført 14 intervjuer med beboere i integreringsmottak, hvorav 12 av
informantene kommer fra Tyrkia. De øvrige kommer fra Syria. Tilnærmet alle som er intervjuet
våren 2019 har høyere utdanning. I tillegg har nesten alle vært i transittmottak i Norge før de
søkte seg til integreringsmottak.

6.2

Informasjon, rekruttering og opptak til integreringsmottak
I løpet av perioden fra 2017 til 2019 ser vi endringer i hvordan beboerne vurderer informasjonen
de fikk før de ankom integreringsmottaket. Flertallet av informantene i 2019 oppgir at de fikk god
informasjon om hva integreringsmottak innebærer og at de selv ønsket å søke seg til
integreringsmottak.
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I 2017 oppga et flertall av beboerne som ble intervjuet at de mottok informasjon om
integreringsmottak før de ankom mottaket, mens det varierte i hvilken grad de husket hva slags
informasjon de hadde mottatt og på hvilket tidspunkt de mottok informasjonen. Flertallet oppga
at informasjonen først og fremst omhandlet opplæringstilbudet integreringsmottak og at denne
bestod i norskopplæring og samfunnskunnskap som skulle bidra til raskere integrering. Enkelte
oppga at de fikk mangelfull informasjon før de ankom mottaket og at det derfor var vanskelig å
forstå hva det ville innebære. Om lag en tredjedel oppga at de ikke husket om de hadde fått
informasjon om integreringsmottak før de ankom mottaket og at de ikke visste hva
integreringsmottak var for noe. Evalueringen indikerer at beboerne har blitt stadig bedre
informert om hva det innebærer å delta i integreringsmottak, noe som bekreftes av funn fra
ansattsurvey, jf. Tabell 6.2, og intervjuer.
Tabell 6.2: Deltakerne som er rekruttert til integreringsmottaket er kjent med forventningene som
stilles til dem i integreringsmottaket
2017

2018a*
(n=54)
6%

2018b**

2019

(n=33)
6%

(n=53)
2%

Helt uenig

(n=65)
11 %

Litt uenig

23 %

13 %

12 %

9%

Hverken enig eller uenig

23 %

19 %

6%

13 %

Litt enig

20 %

39 %

42 %

38 %

Helt enig

18 %

20 %

18 %

25 %

Ikke relevant

5%

4%

15 %

13 %

Gjennomsnitt (1-5)

3,13

3,58

3,64

3,85

*Tall for survey våren 2018 **Tall fra survey høsten 2018

I 2018 og 2019 oppgir et flertall av beboerinformantene at de har fått god informasjon om hva
integreringsmottak er og hvilke forventninger som stilles til dem. Et flertall oppgir at de selv
ønsket å søke seg til integreringsmottak for å lære norsk og for å bli fortere integrert i det norske
samfunnet. I 2019 oppgir et flertall av beboerinformantene at de fikk vite om integreringsmottak
mens de bodde i transittmottak. Enkelte informanter oppgir at de har fått informasjon om
integreringsmottak fra vertskommunen (for transitt- eller ordinært mottak) eller gjennom
bekjente som selv har bodd i eller kjenner til integreringsmottak.

6.3

Hvordan vurderer beboerne tilbudet i integreringsmottak?
Samlet sett har ikke beboernes vurdering av integreringsmottak endret seg vesentlig i løpet av
perioden 2017-2019. Et flertall av informantene som er intervjuet i forbindelse med evalueringen
oppgir at de er svært fornøyd og takknemlige for tilbudet.
I arbeidet med de to foregående delrapportene intervjuet vi flere beboere som hadde bodd i
ordinært mottak før de flyttet til integreringsmottak. Disse informantene oppga at det var store
forskjeller mellom ordinære mottak og integreringsmottak. Først og fremst oppga informantene at
de var fornøyd med at integreringsmottak bidro til at de kom seg i aktivitet mens de ventet på
svar på søknad. De fortalte at de opplevde å bli ivaretatt og aktivisert og at dette bidro til at de
ble raskere integrert.
De samme tendensene ser vi i intervjuer med beboere i 2019. Et flertall har ikke selv bodd i
ordinært mottak, men flere har bodd i transittmottak. En informant som har bodd i ordinært
mottak oppgir at integreringsmottak er viktig for å gjøre integreringen mer effektiv og at det
bidrar til å normalisere hverdagen og slik sett er viktig for psykisk helse:
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«Hadde jeg vært 7 måneder i ordinært mottak hadde jeg ikke vært der jeg er nå. Her må
du gå på skole, her må du stå opp, det er en plan for det hele. Psykologisk er det veldig
viktig. Det føles som et vanlig liv.» (Beboer i integreringsmottak)
6.3.1

HVA VURDERER BEBOERNE SOM MEST NYTTIG VED TILBUDET I
INTEGRERINGSMOTTAK?
Hva beboerne vurderer som mest nyttig ved tilbudet i integreringsmottak har heller ikke endret
seg vesentlig i perioden. Det som gjorde at informantene søkte seg til integreringsmottak, slik
som å lære norsk og bli integrert, er også de elementene beboerne vurderer som mest nyttig ved
tilbudet. Samtlige av beboerne som er intervjuet våren 2019 understreker at det beste med å
være i integreringsmottak er å lære norsk. I likhet med det informanter fra 2017 og 2018 oppgir,
begrunnes dette om at norsk vurderes som nøkkelen til å komme i arbeid og en forutsetning for å
bli integrert i det norske samfunnet.
Et flertall av informantene oppgir også at veiledning om arbeid og utdanning er nyttig. Dette har
også vært et viktig tema i beboerintervjuene i 2017 og 2018. Det er imidlertid et større fokus på
dette temaet i beboerintervjuene våren 2019. Dette kan kanskje forklares med at det våren 2019
bor mange personer med høyere utdanning og mer yrkeserfaring enn det som har vært tilfelle i
2017 og 2018. Informantene oppgir at de stor sett er fornøyd med veiledningen de får og at dette
bidrar til at det blir enklere for de å planlegge fremtiden. Flere oppgir at de venter på oversettelse
av vitnemål og utdanningsdokumenter, men at prosessen tar tid.
I likhet med mange av informantene i 2017 og 2018 er beboerne som er intervjuet våren 2019
opptatt av at opplæring i samfunnskunnskap er viktig. Omtrent halvparten av informantene
oppgir eksplisitt at det å lære om samfunnet er viktig. Flere gir uttrykk for at det er helt
avgjørende å lære om norsk kultur og norske verdier for å bli del av det norske samfunnet. Det er
også flere av informantene våren 2019 som oppgir at det er svært relevant og spennende å lære
om hvilke rettigheter man har som norsk statsborger, samt norske lover og regler.
I likhet med funn fra evalueringen i 2017 og 2018 er mange som oppgir at besøk fra
hjelpeapparat og frivillige organisasjoner er nyttig. Særlig beboere fra ett av mottakene oppgir at
de har nært samarbeid med frivilligheten og at det å delta på frivillige aktiviteter er et klart gode.
Språkcafé i regi av Røde Kors og turer i regi av Den norske turistforening er eksempler på
aktiviteter beboerne mener fremmer integrering.

6.3.2

HVA MENER BEBOERNE BØR BLI BEDRE?
Til tross for at et flertall av beboerne som er intervjuet oppgir at de er svært fornøyd med
integreringsmottak, er flere som kommer med forslag til forbedringer. I både første og andre
delrapport var det spesielt tre områder som ble fremhevet:
1. Mer norskundervisning og flere muligheter til å praktisere norsk
2. Muligheter til deltakelse i aktiviteter og arenaer utenfor integreringsmottaket for å bli
integrert i lokalsamfunnet
3. Muligheter for arbeidspraksis
I 2018 oppga flere av informantene at de ønsket seg mer norskundervisning. De oppga at de
hadde (for) få timer i uken og ville ha mer. Utover dette oppga beboerne at de var godt fornøyd
med opplæringen som gis. I 2019 er det få informanter som etterspør mer norskopplæring og de
fleste later til å være godt fornøyd med antall timer norskopplæring. Dette kan forklares med at
flere beboere har fått flere timer norskopplæring som følge av tilpasninger i fulltidsprogrammet.
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Samtidig er det flere som oppgir at de ønsker mer individuell tilpasning/nivådifferensiering av
spesielt norskopplæringen. De som oppgir dette mener at de er innplassert på feil nivå i
norskundervisningen og at de går i norskklasser hvor elevene har svært ulik skolebakgrunn,
norsknivå og progresjon. Funn i delrapport to viser noe av det samme, men fremstår som enda
viktigere i beboerintervjuene våren 2019. Flere gir uttrykk for at lærerne må bli flinkere til å dele
inn klassene etter nivå. Det er motiverende å få utfordringer og mange oppgir at opplæringen blir
kjedelig dersom de innplasseres på feil nivå.
To av integreringsmottakene opererer med et differensiert system for norskopplæring, hvor
opplæringen først gjennomføres i «rene» integreringsmottaksklasser, men hvor deltakere med
rask progresjon overføres til ordinære voksenopplæringsklasser. Alle beboerne som har erfaring
denne ordningen fremhever at opplæringen i ordinære voksenopplæringsklasser er mer individuelt
tilpasset og at undervisningen er på et mer riktig nivå. En av beboerne beskriver det slik:
«Voksenopplæringen delte gruppen på en fascinerende måte, var veldig smart. En gruppe
hadde samme nivå. Integreringsmottaket klarer ikke helt å skille mellom nivåene i
gruppene». (Beboer i integreringsmottak)
Behovet for bedre nivådeling i norskopplæringen kan også henge sammen med at mange av
informantene oppgir at det er for mye repetisjon i fulltidsprogrammet. I den forbindelse er det
flere som er opptatt av at en må få praktisere det en har lært. Dette kan forstås som at beboerne
ønsker mindre «forelesning» og mer praktiske øvelser i form av for eksempel rollespill eller andre
aktiviteter for å praktisere norsk og annen kunnskap de har tilegnet seg. Flere oppgir at de ønsker
arbeidspraksis for å lære norsk. Dette er i tråd med funn fra første og andre delrapport. To
informanter har konkrete forslag til hvordan en kan praktisere norsk og samtidig få innsikt i
norske kultur:
«Om det er et integreringsprogram kunne man også få noen vennefamilier, slik at man
kan besøke noen familier, hjemme hos de. Da kan asylsøkere oppleve hvordan man lever
her». (Beboer i integreringsmottak)
Den samme informanten foreslår også at det i stedet for arbeidspraksis går an å ha
observasjonspraksis på arbeidsplass. Målsettingen er ikke å jobbe, men få mulighet til å
observere og studere norsk arbeidsliv:
«Jeg har et forslag til angående jobb. Mottaket kan ta kontakt med arbeidsgivere her, så
kan man en gang i uken gå som en observatør på en arbeidsplass. Så kan man gå på
forskjellige arbeidsplasser noen timer i uken. Det er på en måte at man lærer i praksis, da
får man et bilde i hodet sitt på hvordan det det er å jobbe på den arbeidsplassen».
(Beboer i integreringsmottak)
Andre delrapport viser at få beboere mente de hadde mulighet til å påvirke innholdet i tilbudet de
mottar. I intervjuene som er gjennomført våren 2019 er det flere som oppgir at de har anledning
til det og at ansatte lytter og tar hensyn til ambisjoner og mål for fremtiden når de skal veilede
beboerne. Et fåtall oppgir at det finnes medbestemmelsesmøter hvor enkelte beboere deltar og
hvor en kan fremme forslag til forbedringer.

6.4

Motivasjonsmålinger basert på selvbestemmelsesteori (SDT)
Jf. forandringsteorien som ble presentert i kapittel 1 anses motivasjon som en viktig,
mellomliggende, variabel. Det vil si at motivasjon både er en viktig forutsetning for å dra nytte av
tilbudet i integreringsmottak, noe som kan påvirkes og et viktig utfall siden det anses som viktig
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blant fremtidige arbeidsgivere og senere utvikling. Med andre ord anses både motivasjon som en
ressurs som bringes inn, men også et utfall som indirekte påvirker virkninger i form av tilknytning
til arbeidslivet.
Ut fra dette vurderer vi at motivasjon er vesentlig å vurdere, både som ressurs og resultat.
Motivasjon er ikke et endimensjonalt fenomen (Olafsen 2018), og lar seg ikke forklare som ett
enkelt resultat. Vi har derfor tatt utgangspunkt i Self-Determination Theory (Deci & Ryan 2000,
2017). Dette er et rammeverk som tar utgangspunkt i observasjonen av indre og ytre motivasjon,
men som bryter dette ned til enkeltbestanddeler som det er mulig å måle og
observere.
Videre baserer selvbestemmelsesteorien seg på at også indre motivasjon kan skilles opp i tre
sentrale bestanddeler i form av grunnleggende menneskelige behov for (1) tilhørighet, (2)
kompetanse og (3) autonomi. Disse antas å gjelde uavhengig av kjønn, alder og kultur (Deci &
Ryan 2000, Olafsen 2018). Begge former for motivasjon er sentrale for å forklare atferd. Ytre
motivasjon gjenkjenner vi for eksempel i diskusjonen om bruk av insentiver. Det er heller ikke
gitt at virkningen av indre motivasjon har mer varighet, men derimot er sannsynligheten for ikkeintendert atferd større ved en ytre motivasjon, ettersom motivasjonen ikke er knyttet til målet for
atferden.
Figur 6.1: Selvbestemmelseskontinuumet (fra Olafsen 2018, basert på Gagné og Deci 2005)

Vi har ikke sett oss i stand til å konkludere om integreringsmottaket sin virkning på motivasjon, til
det er de bakenforliggende variablene for sammensatte. Derimot kan vi konkludere om noen
former for motivasjon som vi finner, med utgangspunkt i Figur 6.1.
Vi finner bare unntaksvis indre motivasjon, i betydningen interesse og glede ved oppgaven. Også
de som framstår som målrettet og selvgående, har i all hovedsak en selvregulerende tilnærming
til aktivitetene sine.
Mest utbredt form for motivasjon er ytre motivasjon i form av identifisert eller integrert
regulering. Dette er deltakere som oppfatter det som viktig, for sin framtid og sine ønsker, å gjøre
sitt beste. Det store flertallet av de som er i denne gruppen, drives særlig av muligheten for
autonomi, det å kunne leve selvstendig og være en normal innbygger. Sjeldnere finner vi spor av
drivere knyttet til kompetanse i seg selv.
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En undergruppe av disse, er de som har en sterk driver knyttet til tilhørighet, der tilhørighet og
lojalitet til en gruppe, og det å kunne gi tilbake enten til sine venner eller til landet, er en
selvstendig og tydelig understreket driver. Dette er en gruppe av deltakere, der den
fellesskapsorienterte motivasjonen er så sterk at den kan ligne introjeksjonsregulering
Vi finner vesentlig mindre tilstedeværelse av introjeksjonsregulering eller ytre regulering.
Introjeksjonsregulering vil si at motivasjonen er sterkt knyttet til hva andre sier og mener, det å
bli sett i et positivt eller negativt lys. I den grad dette virker vesentlig, er det heller knyttet til
intendert regulering med mål om tilhørighet. Vi finner også lite eller ingen spor av ytre regulering,
skjønt vi fikk annenhåndsrapportering, det vil si lærere eller medelever somoppfattet at andre
møtte opp mer på grunn av direkte insentiver. Gjennom intervjuer med lærere har det også
framkommet at de ser en positiv virkning på hele deltakerkullet når deltakere med negativ atferd
mister plassen.
Vi mener altså i liten grad å finne deltakere med ytre regulering, men vi finner et antall deltakere
som framstår som amotiverte, det vil si at vi finner svært lite intensjonell regulering ut over
rutinehandlinger. Disse er i vårt materiale et klart mindretall, og representerer deltakere som ikke
virker å reflektere over sammenheng mellom handlinger og resultat, som er passive i aktiviteter,
og lite interessert i det ytre regulering kan gi, og generelt fremstår som sterkt preget av sin
situasjon.
Vi ønsker ikke å konkludere om integreringsmottakenes direkte effekt på motivasjonsformer.
Derimot er det grunn til å si at særlig aktiviteter knyttet til yrkes- og karriereveiledning, og også
norsk undervisning, kan knyttes til intendert og integrert regulering, og at dette er en type
motivasjonsmekanisme som vi finner mye av.

6.5

Deltakernes egne betraktninger om motivasjon
Mens forrige avsnitt presenterte systematiserte og analysebaserte beskrivelser av motivasjon, ser
vi i dette avsnittet på deltakernes egne beskrivelser av motivasjon og hva de vektlegger.
Et gjennomgående funn fra hele evalueringsperioden er at beboernes hovedmotivasjon for å delta
i integreringsmottak er å lære norsk og skape bedre fremtidsutsikter for seg selv. Flere oppgir
også at de har stort ønske om å komme i arbeid og gi noe tilbake til samfunnet i form av å betale
skatt og bli selvhjulpne. Flere informanter understreker at de har fått mye av Norge og at de
ønsker å «gjøre opp for seg.» En informant uttrykker det slik:
«Jeg skal være en aktiv borger i det norske samfunnet, ikke en byrde. Jeg som en person
ønsker å bidra, være et aktivt element i et samfunn, det handler om å være integrert i
samfunnet, kjenne til lover og regler». (Beboer i integreringsmottak)
En annen beboer oppgir at:
«Det er demotiverende å få støtte fra staten. Det er et sterkt mål [for meg] å bli fort
integrert og være en skattebetaler og forsørge meg selv». (Beboer i integreringsmottak)
Inntrykket fra intervjuene våren 2019 er at mange beboere drives av å nå målene sine, har sterk
indre motivasjon og ønske om å realisere seg selv. Flere oppgir at annerkjennelse fra lærerne
bidrar til opplevelse av mestring, enten det er i form av «skryt», oppmerksomhet eller å bli
innplassert på høyere nivå i norskopplæringen. Et hovedinntrykk er også, i tråd med tidligere
funn, at beboerne mener at de ansatte er dyktige og flere fremheve gode norsklærere.
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Det er også flere av beboerne som gir uttrykk for at det sosiale miljøet i integreringsmottaket
bidrar til at man ønsker å gjøre sitt beste. Flere oppgir at de gleder seg til å gå på skolen, bli
kjent med andre og delta i sosiale aktiviteter. De snakker om fag med hverandre, hilser på
hverandre og støtter hverandre. En av informantene beskriver samholdet slik:
«Det sosiale er viktig, det å være sammen med andre personer, selv gleder jeg meg alltid
til klassen, man får mulighet til å bli kjent med andre, det er jo en glede det også. De
sosiale aktivitetene har en stor påvirkning for motivasjonen». (Beboer i
integreringsmottak)
Delrapport 1 og 2 viser at beboernes motivasjon påvirkes av å vente på svar på søknad om
opphold. Flere oppga at det var frustrerende å vente på vedtak og at dette tok fokus vekk fra
dagligdagse gjøremål og skole. Enkelte uttrykte også eksplisitt bekymring for familie i hjemlandet
og for usikre fremtidsutsikter. I intervjuene våren 2019 oppgir beboerne i mindre grad frustrasjon
knyttet til dette. Det er generelt få som snakker om at ventetid har negativ påvirkning på
motivasjon. En informant oppgir at det er arbeidskrevende å være i integreringsmottak og at det
kan være vanskelig å følge med. En faktor som påvirker motivasjonen negativt er repetisjon. I
intervjuene våren 2019 er det flere oppgir at det er mye repetisjon og at det er negativt for
motivasjonen.
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7.

BOSETTINGSKOMMUNENES ERFARINGER
I dette kapittelet oppsummeres bosettingskommunenes erfaringer med samarbeid og overføringer
av beboere fra integreringsmottakene. Integreringsmottakene har bosatt beboere både til egen
kommune (vertskommunen) og samarbeidskommuner. I perioden 2017 – 2019 har det variert
hvorvidt kommunene har bosatt primært til egen kommune eller til samarbeidende kommuner.
Status for første halvår 2019 er at 40 voksne beboere ble bosatt i vertskommunen, mens 57 ble
bosatt i nærliggende og andre kommuner. Bosettingspraksisen har blitt påvirket både av antall
asylankomster, belegg i de ulike integreringsmottakene og vertskommunenes bosettingskvoter.
I datainnsamlingen våren 2019 inngår intervjuer med representanter fra til sammen 14
bosettingskommuner. Dette inkluderer de fire nåværende vertskommunene for
integreringsmottak, samt én bydel i Oslo. Informantene er ansvarlige for bosetting,
avdelingsledere, koordinatorer og programrådgivere ved introduksjonsprogrammet, samt rektorer
og kontaktlærere ved voksenopplæringen. Funn fra intervjuene viser at flere av
bosettingskommunene som ikke er vertskommuner har nokså begrenset og kort erfaring med å
bosette flyktninger fra integreringsmottak.

7.1

Erfaringer med samarbeid og overføring av beboere
Sett under ett, vurderer vertskommunene samarbeidet med integreringsmottakene som bra.
Øvrige bosettingskommuner er imidlertid ikke like positive. Det er flere forklaringer på dette.
Flere av bosettingskommunene har bosatt relativt få fra integreringsmottakene og oppgir derfor
at de ikke har så mange erfaringer med beboerne herfra. Sammenlignet med vertskommunene
fremstår samarbeidet som tilfeldig med mindre formaliserte rutiner for overføring, men at
rutinene er forbedret underveis i prosjektet. Videre ser vi at samarbeid og overføring mellom
integreringsmottak og bosettingskommuner oppleves som vanskelig fordi det mangler en felles
(digital) plattform for utveksling av opplysninger.
Funn fra intervjuer med bosettingskommunene viser at det varierer hvilke rutiner og prosesser
som er etablert mellom integreringsmottak og bosettingskommunene når det gjelder overføring
av beboere. Når det gjelder vertskommunene er det i all hovedsak blitt etablert formaliserte
rutiner for overføring mellom kommunen og integreringsmottaket. Her kan eksempelvis nevnes
overføring av kartleggingsinformasjon, overføringsmøter og samtaler knyttet til bosetting av
enkeltpersoner, samt møter på strategisk nivå for å planlegge bosetting og overføring av beboere
fra integreringsmottak til introduksjonsprogram. Slike rutiner fremheves som et suksesskriterium
for god bosetting.
Nærhet mellom integreringsmottak og vertskommunen ser ut til å gjøre samarbeidet lettere. I
flere av klyngene er det kort geografisk og organisatorisk avstand mellom de som arbeider i
integreringsmottak og de som har ansvar for bosetting i kommunen. Informantene oppgir derfor
at det er lett å samarbeide og få til gode overganger. Vertskommuner og integreringsmottak har
også lettere for å utveksle opplysninger og informasjon da de stort sett benytter felles
fagsystemer. Felles fagsystem oppgis som et suksesskriterium for å få til gode overganger fra
integreringsmottak til bosettingskommune.
Overføring av kartleggingsinformasjon i rett tid og til rette instanser i bosettingskommunen er
suksesskriterier for gode overganger. Informasjon bør overføres så tidlig som mulig slik at
bosettingskommunen kan planlegge videre tiltak i introduksjonsprogrammet og god
informasjonsflyt internt i bosettingskommunen er derfor viktig. Flere av vertskommunene
fremhever at det er viktig å ha rutiner for overføring av kartleggingsinformasjon til alle relevante
instanser, herunder ansvarlig for bosetting, ansvarlig for introduksjonsprogram og ansvarlig for
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voksenopplæring. Det er viktig at alle relevante instanser er koblet på slik at
introduksjonsprogrammet i størst mulig grad viderefører det arbeidet som ble påbegynt i
integreringsmottak.
Øvrige bosettingskommuner som ikke er vertskommuner har relativt begrenset, om enn
varierende, erfaring med bosetting fra integreringsmottak. Inntrykket er at overgangene er mer
preget av tilfeldigheter og at det i mindre grad er etablert formaliserte overføringsrutiner, iallfall i
oppstarten. Intervjuer med øvrige bosettingskommuner tyder imidlertid på at rutinene for
samarbeid og overføring har blitt litt bedre etterhvert. Dette gjelder imidlertid ikke alle. Noen av
samarbeidskommunene ser ut til å ha et tett samarbeid med integreringsmottaket de bosetter fra
og oppgir at samarbeidet er bedre enn ved bosetting fra ordinære mottak. Her fremheves det at
det er formaliserte rutiner for overføring, hvor en har telefonmøter eller fysiske møter for å
utveksle relevant informasjon før bosetting.
I IMDis årsrapportering til KD fremkommer det at samarbeidet mellom integreringsmottakene og
bosettingskommunene er forbedret fra 2017 til 2018. Det rapporteres også om at flere
bosettingskommuner foretrekker å bosette fra integreringsmottak, heller enn fra ordinære
mottak. Dette begrunnes med god dialog mellom vertskommune og bosettingskommune og mer
motiverte flyktninger som er i gang med integreringsprosessen42.
For bosettingskommunene som ikke er vertskommuner oppgis det, som allerede nevnt, at det er
en utfordring å overføre kompetanseopplysninger og kartlegginger fordi en ikke har felles
fagsystem. I de fleste tilfeller blir kartlegginger og individuell plan sendt per post eller e-post. Det
er også eksempler hvor kartlegginger fra integreringsmottak fysisk sendes med beboer ved
overføring til bosettingskommunen. Utfordringene ved overføring av informasjon ser også ut til å
ha vært størst i startfasen av prosjektet.
Bosettingskommunenes erfaringer må også forstås i sammenheng med hvilke forventninger de
hadde til integreringsmottakene. Flere gir inntrykk av å ha hatt høye forventinger til hva
integreringsmottak skulle være og høye forventninger til beboernes kompetanse og motivasjon
for å komme i utdanning og/eller arbeid. Intervjuene viser imidlertid at disse ikke alltid har blitt
innfridd. Flere informanter oppgir at hverken innhold i eller beboere fra integreringsmottak er slik
de ble forespeilet da de sa ja til å bosette fra integreringsmottak.

7.2

Erfaringer med kartlegging og videre bruk av kompetanseopplysninger

Funn fra intervjuer med representanter for klynger og bosettingskommuner viser at formatet på
kartleggingsinformasjonen som oversendes fra ulike integreringsmottak varierer. Dette kan
oppleves som forvirrende og gir lite grunnlag for å vurdere videre oppfølging. Samlet sett viser
intervjuene at det er stor variasjon i hvorvidt kartleggingene som gjennomføres i
integreringsmottak benyttes av bosettingskommunene. Det varierer også hvorvidt
bosettingskommunene vurderer kartleggingene som nyttige og bidrar til å forenkle deres arbeid
etter bosetting.
Vertskommunene oppgir stort sett at kartleggingene som er utført i integreringsmottak er nyttige
og relevante. De ser også ut til å benytte kartleggingene i sitt arbeid med å utvikle individuell plan
og iverksette tiltak i introduksjonsprogrammet for beboere fra integreringsmottak.
Kompetanseopplysninger om utdanningsbakgrunn, arbeidserfaring og videre ønsker for utdanning
og arbeid i Norge vurderes som særlig nyttig av programveiledere og ansatte i
voksenopplæringen, siden opplysningene gjør det enklere å bli kjent med den enkelte, samt
vurdere nivå og tilpassing av introduksjonsprogrammet, noe som illustreres av følgende sitat:
42

IMDi (2018) Årsrapport pr. 31.12.2018 for integreringsmottak, kompetansekartlegging og karriere- og yrkesveiledning
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«Vi vet hvilken arbeidsrettet og utdanningsretning de skal ta, samt at
kartleggingsarbeidet i bosetting bli enklere, og deltakerne slipper å fortelle historien
sin mange ganger. Og også enklere med plan og kurs videre».
(Bosettingskommune)
Ansatte som arbeider med bosetting utover det som foregår i introduksjonsprogram og
voksenopplæring har en litt annen oppfatning av nytten. Intervjuer med denne informantgruppen
viser at de i liten grad benytter opplysningene som er registrert i integreringsmottak. Dette
begrunnes med at registrerte opplysninger i hovedsak vurderes som nyttige for å planlegge videre
kvalifiseringstiltak. Men ansatte som arbeider med andre sider ved bosettingen fremhever at de
først og fremst har behov for opplysninger om personens helse- og familieforhold.
Intervjuer med øvrige bosettingskommuner viser at de i mindre grad benytter kartleggingene fra
integreringsmottak i sitt arbeid. Som nevnt ser det ut til at det i mindre grad er etablert
formaliserte rutiner for overføring og det er utfordrende å overføre opplysninger mellom
integreringsmottak og bosettingskommuner. Det er flere eksempler hvor beboere fra
integreringsmottak er bosatt uten medfølgende kartleggingsdokumenter, eller at disse har blitt
oversendt etter at bosetting har funnet sted. Igjen synes det som om disse utfordringene var
størst i startfasen av prosjektet. Evalueringen gir ikke grunnlag for å si hvordan
kompetanseopplysninger overføres internt i kommunene, men intervjuene indikerer at
informasjonsflyt er en utfordring. Det er mange ulike instanser involvert i innledende fase knyttet
til bosetting og kvalifisering og usikkert hvorvidt alle har rutiner for overføring av
kartleggingsinformasjonen internt.
Øvrige bosettingskommuner ser også ut til å vurdere kartleggingsarbeidet som er gjennomført i
integreringsmottak som mindre nyttig sammenlignet med det vertskommunene gjør. Flere
informanter fremhever at de uansett må gjennomføre kartlegginger på nytt for å kvalitetssikre og
oppdatere informasjonen fra integreringsmottak:
«Vi gjør den samme kartleggingen uansett. Vi trodde kanskje vi skulle spare tid og
det ikke var nødvendig, men ser at vi må gjøre det likevel. Mest som en
dobbeltsjekk. Også fordi det er ting vi ser vi ikke kan lese oss fram til. Handler også
litt om å bli kjent med folk, for da, da ser vi mennesket også da, ikke bare
papirene». (Bosettingskommune)
Dette inntrykket bør imidlertid nyanseres litt. Enkelte kommuner er svært positive til
kartleggingene fra integreringsmottak og oppgir at de benyttes for å utvikle individuell plan og
legge til rette for videre kvalifiseringsløp. Dette er de samme kommunen som oppgir at de
samarbeider godt med integreringsmottak og som har gode rutiner for overføring av beboere.
Et viktig poeng er at kartlegging av en person ikke gjøres en gang for alle og at individuelle planer
og mål vil endre seg underveis. Vertskommunene og de samarbeidskommunene som vurderer
kartleggingene som relevante fremhever at endringer uansett vil finne sted og at det derfor kan
være nødvendig å kartlegge på nytt ved bosetting, og at kartlegginger jevnlig må oppdateres for
å justere mål og tiltak i den enkeltes kvalifiseringsløp. Særlig programrådgiverne fremhever at
mange deltakere endrer mål i løpet av introduksjonsprogrammet. Enkelte er skeptiske til å sette
mål for beboere allerede i ankomstfasen i mottak. Samtidig fremhever de at det er nyttig at
deltakerne blir bevisst på egen kompetanse og får informasjon om videre muligheter i Norge. Det
oppgis at dette gir et godt grunnlag for videre veiledning av deltakeren når de kommer over i
introduksjonsprogrammet.
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7.3

Erfaringer med beboere fra integreringsmottak
Flertallet av informantene fra bosettingskommunene oppgir at de som bosettes fra
integreringsmottak ikke skiller seg vesentlig fra de som kommer fra ordinært mottak når det
gjelder landbakgrunn, kjønn, alder og utdannings- og erfaringsbakgrunn. Enkelte oppgir at de
som bosettes fra integreringsmottak er litt yngre sammenlignet med bosatte fra ordinært mottak.
Selv om kommunene har begrenset erfaring med bosetting fra integreringsmottak, gir flertallet
uttrykk for at beboere fra integreringsmottak er litt mer bevisste sammenlignet med de som
bosettes fra ordinært mottak. Her ser vi også at vertskommunene er mer positive enn øvrige
bosettingskommuner. Hovedinntrykket er at bosatte fra integreringsmottak oppleves som bedre
informert og litt mer bevisste på det norske samfunnet og hva som skal til for å bli integrert.
Dette bildet er imidlertid ikke entydig. Funn fra datainnsamlingen våren 2019 viser at enkelte av
bosettingskommunene som ikke er vertskommuner oppgir at de ikke ser vesentlig forskjell på
bosatte fra integreringsmottak og bosatte fra ordinære mottak. Dette er de samme kommunene
som oppgir at samarbeidet med integreringsmottak ikke fungerer så godt og hvor en ikke har
overføringsrutiner på plass. Flere av disse kommunene er større kommuner som bosetter relativt
mange flyktninger hvert år. Allikevel viser intervjuene at drøyt halvparten av kommunene oppgir
at bosatte fra integreringsmottak er mer bevisste og mer informerte sammenlignet med de som
bosettes fra ordinære mottak. Sitatet under illustrerer dette:
«De er mer motivert, bedre informerte og mer bevisste. Alle er jo ikke tipp topp, noen
sliter jo psykisk. Men de har et tydeligere forhold til det å bli i Norge og det å bli integrert,
og at det er noe de må gjøre selv. Det er enklere å gå i dialog med dem om dette, for det
har de nok blitt informert om i integreringsmottak. Vi mener jo at en integreringsmottaksvariant er avgjørende for å få til god integrering, passivisering er jo så ødeleggende.»
(Bosettingskommune)
«De som kommer fra ordinært mottak er helt blanke, men de fra integreringsmottak er
annerledes. De forstår norsk, de er motiverte. Når vi gir de litt veiledning om hva de kan
gjøre klarer de gjøre det selv. De fleste finner ut og gjør masse selv, sammenlignet med
de fra ordinært mottak. De kan mye mer om Norge og om samfunnet her».
(Bosettingskommune)
Bosettingskommunene fremhever særlig at bosatte fra integreringsmottak ikke har blitt
passivisert, sammenlignet med beboere fra ordinært mottak. Bosatte fra integreringsmottak er
vant til å delta i et fulltidsprogram og det er dermed lettere å få dem raskt i gang med
introduksjonsprogrammet, noe som understøttes av følgende sitat:
«Vi bosetter også andre flyktninger fra andre mottak som har bodd lenge. De er passive
og har lært lite norsk selv om de har lang botid. Merker stor forskjell på at de fra
integreringsmottak er aktiviserte» (Bosettingskommune).
Flere programrådgivere beskriver beboere fra integreringsmottak som mer «klare» for
introduksjonsprogram. Som nevnt er det enkelte som opplever at beboere fra integreringsmottak
er enklere å veilede sammenlignet med beboere fra ordinært mottak. Dette forklares med at
integreringsmottak gir informasjon om karrieremuligheter i Norge og muligens at beboerne
derfra har et litt mer realistisk forhold til fremtidige muligheter for videre utdanning og arbeid i
Norge.

65

Rambøll - Evaluering av integreringsmottak

Hvorvidt bosatte fra integreringsmottak har kunnskaper eller ferdigheter som skiller dem fra
beboere fra ordinært mottak er altså ikke entydig. Bosettingskommunene oppgir imidlertid at
bosatte fra integreringsmottak, om enn i varierende grad, har andre ferdigheter og/kunnskaper
som bosatte fra ordinære mottak ikke har. Bosettingskommunene fremhever særlig følgende når
det gjelder bosatte fra integreringsmottak:
•
•
•
•
•
•

De
De
De
De
De
De

kan mer norsk, selv om dette også avhenger av botid i mottak
er bedre kjent i nærområdet og har bedre oversikt over tilgjengelige tilbud
har allerede opparbeidet seg nettverk og sosiale relasjoner
har bedre kjennskap til utdannings- og arbeidsmarked
har bedre forståelse for eget kvalifiseringsløp
er vant til å være i aktivitet og forstår viktigheten av å møte opp til avtaler

Funn fra intervjuer med bosettingskommunene indikerer at bosatte fra integreringsmottak er mer
«klare» slik at de raskt kommer i gang med introduksjonsprogrammet. Bosettingskommunene
forklarer dette med at bosatte fra integreringsmottak ikke har blitt passivisert i mottak og at de er
vant til å være i et fulltidsprogram. Aktivitetsplikten i integreringsmottak ligner på
aktivitetsplikten i introduksjonsprogrammet og inntrykket er at bosatte fra integreringsmottak
raskt kobler seg på aktivitetene i introduksjonsprogrammet.
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8.

ØKONOMI I INTEGRERINGSMOTTAK
I dette kapittelet ser vi nærmere på økonomi og finansiering av integreringsmottakene.
Kapittelets innhold er basert på regnskap, dokumenter og intervjuer med ansatte i klyngene.
Det er krevende å gi et helt klart og sammenlignende regnskap for økonomiske virkninger,
ettersom de ulike samarbeidsmodellene gjør at kostnader fordeles ulikt, og det kan være
usikkerhetsmomenter knyttet til om kostnader er lavere, eller er skjult i ordinære driftsregnskap.
Det overordnede bildet er at klyngene går med noe underskudd.
Egenfinansieringen i prosjektet integreringsmottak i 2018 varierte fra 36 000 til 2,2 millioner
kroner og i 2017 fra 86 000 til 2,4 millioner kroner. En viktig årsak til at klyngene har hatt
problemer med å holde balanse i budsjettene, er at budsjettene er basert på tilskudd knyttet til
«asylnorsk», mens en god del av deltakerne har brukt opp dette tilskuddet ved opphold i annet
mottak.
Tolkekostnader har vært en vesentlig kostnadsdriver, dels ved at aktivitetene i seg selv har krevd
tolk, men også ved at veiledningen av deltakerne har bidratt til at de i større grad har hatt behov
for profesjonell tolketjeneste i samhandling med NAV og mottak samt oversetting av dokumenter.
Det er flere av mottakene som rapporterer om merkostnader knyttet til driften av
integreringsmottak. Disse merkostnadene er stort sett knyttet til møter og reiser, samt
oversettelse av dokumenter. Kostnader til oversettelse av dokumentasjon av høyere utdanning fra
utlandet tilfaller mottaket. Kravet til oversettelse av dokumenter har i prinsippet ingen
sammenheng med integreringsmottak, men ettersom arbeidet med integreringsmottak har
framskyndet denne prosessen for mange, blir også kostnaden i realiteten oftere liggende på
mottaket heller enn på bosettingskommune. Det er flere mottak som fremhever at utgifter til
oversettelse er særlig høy i 2019 grunnet høyt utdannede flyktninger med dokumentasjon på
utdanning.
Det er noen aktører i klyngene som rapporterer at kostnadene var større i starten, men ble mer
stabile utover prosjektperioden da graden av forutsigbarhet økte siden etablering. Det er
vanskelig å definere kostnader som etablerings- eller driftskostnader, særlig fordi det tok noe tid
før klyngene kom i gang med fulltidsprogrammet. Flere av aktørene i klyngene, slik som
karrieresenterne og NAV sine regnskap viser at de hadde midler igjen etter 2017 og var stort sett
i balanse i 2018. Det overordnede bildet er at karrieresentrene og NAV i all hovedsak ikke har
kostnader ut over det som ligger i støtten fra Arbeids- og velferdsdirektoratet og Kompetanse
Norge. Samtidig er det flere integreringsmottak som har fått økte egenfinansieringer fra 2017 til
2018, mens noen integreringsmottak har foretatt effektiviseringer som har ført til mindre
egenfinansieringer i 2018.
I det følgende presenteres budsjett og regnskap for den enkelte klynge for perioden 2017 til
2019. For 2019 er regnskapstall per 30.6, mens budsjett er for hele året.

8.1

Larvik
Tabell 8.1 viser budsjett og regnskap for prosjektet integreringsmottaket for NAV Larvik for årene
2017-2019. Under tabellen redegjøres det for utgifter knyttet til prosjektet integreringsmottak for
andre aktører i Larvik-klyngen, herunder Larvik Læringssenter, karrieresentret og asylmottaket.
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Regnskapet for NAV Larvik viser et forbruk på omtrent 3 millioner i 2018 og 2,5 millioner i 2017.
Dette er omtrent 100 000 kr høyere enn budsjettert for begge årene. Larvik integreringsmottak
legges ned fra 31. oktober 2019, og dermed avsluttes også prosjektet integreringsmottak.
Tabell 8.1: Budsjett og regnskap for NAV Larvik for prosjektet integreringsmottak, i kroner.
2017
Regnskap

2018

Budsjett

Regnskap

2019

Budsjett

Regnskap
(pr.
30.06.19)

Budsjett
(Hele 2019)

Utgiftsområder
Opplæring i norsk

347 213

347 213

770 000

500 000

Insentiv og
bonusordninger
Språktrening, inkl. i
norskopplæring
Arbeidsrettet aktiviteter,
inkl. i norskopplæring
Veiledning av beboere

250 350

138 885

58 817

200 000

10 058

170 000

113 553

260 000

138 507

410 000

405 313

555 540

562 000

600 000

61 644

125 000

Administrasjon av
ordningen og koordinering
av klyngenes innsats
Koordinatorstilling i
integreringsmottak
Veilederstilling
(yrkesveiledning)
Avsetning

132 333

138 885

250 000

194 370

9 368

300 000

691 094

680 000

744 890

680 000

295 140

534 370

575 481

450 000

602 887

575 000

223 856

575 000

2 518 851

3 102 147

3 009 370

738 573

2 864 370

320 860

2 864 370

Sum utgifter

750 000

208 328

252640
2 654 424

Inntekter
Samlet tilskudd

2 508 503

2 433 294

2 921 180

2 528 000

Egenfinansiering

-145 921

-85 557

-180 967

-481 370

NAV Larvik har hatt egenfinansiering knyttet til prosjektet integreringsmottaket hvert år siden
oppstart. I 2018 var egenfinansieringen på knapt 181 000 kroner, og 146 000 kroner i 2017.
Larvik forventer at egenfinansieringen i 2019 vil være tilnærmet likt året før. Prosjektet
integreringsmottaket startet i oktober 2016, og det var fra dette året cirka 200 000 kroner i
ubrukte midler som ble overført til 2017.
Regnskapet viser at utgifter til opplæring i norsk er mer enn doblet fra 2017 til 2018. Økningen
kan forklares med økende antall deltakere i integreringsmottaket og en større spredning i
språknivå blant deltakerne. Larvik opplyser at det kontinuerlig kom nye deltakere uten noen
norskkunnskaper og at dette førte til at Larvik måtte ha tre grupper i integreringsmottaket
istedenfor to grupper. Dette betød at Larvik fikk en økning i lærerressurser. I tillegg mottok Larvik
to analfabeter som fikk tilrettelagt opplegg for å kunne gå videre i de andre gruppene i
integreringsmottaket.
Til og med 2018 kom tolkekostnader knyttet til mottakets aktivitet i tillegg til utgiftene som er
synlige i regnskapet til integreringsmottaket og ble dekket av kommunen. For 2019 er
tolkeutgifter budsjettert med 350 000 kroner og er ført på prosjektet, under språktrening i
tabellen over.
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Fra regnskapet kan det se ut som at Larvik skiller seg ut med relativ store kostnader for
incentivordninger sammenlignet med de andre klyngene. NAV Larvik oppgir at en stor del av
utgiftene som ligger i denne posten ikke brukes til individuelle insentiver, men går til å dekke
felles sosiale begivenheter som lunsj til deltakere som deltar på språktrening.
Prosjekt integreringsmottak fikk frivillighetsmidler fra IMDi fram til 2017. Disse midlene ble ikke
brukt til å ansette egen frivillighetskoordinator, men ble benyttet til kontakt og oppfølging mot
arbeids- og samfunnsliv. Det ble også av disse midlene gitt tilskudd til frivillige organisasjoner
etter søknad til prosjektet. Det er fortsatt ubrukte midler fra disse frivillighetsmidlene på ca.
60.000 kroner.
I tillegg har også flere av samarbeidspartnere i Larvik-klyngen kostnader knyttet til prosjektet
integreringsmottak. I 2018 hadde Karrieresenteret en samlet utgift på 837 000 kroner for
prosjektet integreringsmottak. Av dette utgjorde tolke- og oversettelsesutgiftene til sammen
72 300 kroner. I starten av prosjektet, i perioden november 2016 til juni 2017 hadde
Karrieresenteret merforbruk på 25 054 kroner som ble dekket av fylkeskommunens driftsbudsjett.
Alt i alt hadde de i 2017 overskuddene midler på 250 281 kroner som ble overført til 2018. I 2018
hadde de et positivt resultat på 162 916 kroner.
Larvik læringssenter har utgifter til norskopplæring knyttet til prosjekt integreringsmottak. Det er
ikke mulig å frambringe regnskapstall for dette, da undervisningen har vært en integrert del av
hele norskopplæringen i kommunen. Kommunen har gjort noen anslag og beregnet at Larvik
læringssenter i 2018 hadde en merutgift knyttet til integreringsmottak på ca. 2,3 millioner kroner.
I 2019 forventes utgiftene til å bli ca. 2,1 millioner kroner. Basert på anslagene fra Larvik
Læringssenter har de hatt omtrent 500 000 kroner i egenfinansiering hvert år siden oppstart. I
2019 forventes egenfinansiering å bli cirka det samme. For 2018 og 2019 har kommunen fått en
internoverføring fra NAV for delvis finansiering av merkostnadene til norskopplæring for 2018 og
2019. Dette er en inntekt for kommunen, men samtidig en utgift for NAV Larvik som er
regnskapsført i Tabell 8.1 under post «Opplæring i norsk».
I tillegg har det ordinære mottaket hatt merkostnader, da det har vært nødvendig å øke
bemanningen ved mottaket med en 50% stilling i deler av prosjektperioden. Larvik mottak
opplyser at ressursbruken knyttet til integreringsmottaket gikk utover den ordinære driften av
mottaket i 2016 og 2017. Mottaket ble bedt om å utnevne en ansatt som skulle være koordinator
opp mot integreringsmottak uten at det ble tydeliggjort hvor stor denne ressursen/stillingen skulle
være, og fikk heller ingen lønnsmidler til å dekke dette. Argumentet for dette var at antallet
personer med behov for bistand og informasjon om retur ville være betydelig mindre når deler av
mottaket ble gjort om til integreringsmottak, og dette ville frigjøre ressurser som kunne
omdisponeres internt på mottaket. Dette var ikke tilfelle da andelen personer med plikt til å motta
returinformasjon har vært relativt høyt på den ordinære avdelingen gjennom hele
prosjektperioden. Etter at prosjektperioden fortsatte i 2018 opplevde mottaket at de fleste
tingene begynte å komme på plass og behovet for å teste ut nye ting ble mindre. Prosjektet var
nå i en fase som kan sammenlignes med ordinær drift og det gjorde aktivitetene og
ressursbruken på mottaket mer forutsigbare.

8.2

Kristiansand
Tabell 8.2 viser budsjett og regnskap for prosjektet integreringsmottak i Kristiansand kommune i
perioden 2017-2019. De resterende aktørene i klyngen, herunder karrieresentret og NAV
presenteres under.
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Tabell 8.2: Budsjett og regnskap for prosjektet integreringsmottak for Kristiansand kommune
2017
Regnskap

2018

Budsjett

Regnskap

2019

Budsjett

Regnskap
(pr.
30.06.19)6

Budsjett
(Hele
2019)

Utgiftsområder
Intensiv - og
bonusordninger1
Språktrening2
Arbeidsrettede
aktiviteter
Skole- og
utdanningsrelaterte
aktiviteter3
Veiledning av
beboere4
Administrasjon av
ordningen og
koordinering av
klyngens innsats5
Sum utgifter

28 184

1 548 775

100 000

1 600 000

8 880

100 000

221 000

600 000

1 090 000

25 000

200 000

400 000

2 073 497

600 000

541 146

1 800 000

807 982

1 827 000

499 783

1 000 000

4 344 164

4 300 000

4 015 879

2 328 000

1 388 563

3 000 000

5 921 123

6 000 000

8 217 238

5 480 000

2 629 492

6 200 000

6 050 000

112 750

6 050 000

Inntekter
Samlet tilskudd
Egenfinansiering
(Sum tilskudd
minus sum utgifter)
1

4 399 906

4 400 000

- 1 521 217

- 1 600 000

6 064 599
- 2 152 639

-2 300 000

Intensivordninger har i de siste par årene vært å få spesialoppfølging i forhold til arbeidsretting.

Språktrening er i 2019 ført sammen med skole- utdanningsrelaterte aktiviteter
Skole- og utdanningsrelaterte aktiviteter inkluderer norskopplæring og norsk kultur og norske verdier
4
Tolkekostnader for 2018 og 2019 er ført i prosjektregnskapet under veiledning av beboere. I 2016 og 2017
er tolkeutgiftene ikke regnskapsført.
5
Koordinatorstilling i integreringsmottak er inkludert i utgiftsområdet administrasjon av ordningen
2
3

6

Regnskap per 30.06.2019 mangler noen utgiftsområder

I 2018 hadde Kristiansand et forbruk på omtrent 8,2 millioner kroner. Dette er 2,7 millioner
kroner mer enn budsjettert for 2018. Vi ser av tabellen at det er flere utgiftsområder som har
medført overforbruket, herunder «Skole- og utdanningsrelaterte aktiviteter» og «Administrasjon
av ordningen og koordinering av klyngens innsats».
Kristiansand integreringsmottak har hatt store egenfinansieringsposter i både 2017 og 2018,
henholdsvis 1,5 millioner kroner i 2017 og i underkant av 2,2 millioner kroner i 2018.
I 2017 kommer det i tillegg tolkekostnader på ca. 170 000 kroner knyttet til mottakets aktivitet
som ikke er regnskapsført. Fra og med 2018 er tolkekostnader knyttet til aktiviteter i prosjektet
integreringsmottaket for kommunen ført i prosjektregnskapet under veiledning av beboere. I
2018 var tolkeutgiftene i integreringsmottak-prosjektet for kommunen på omtrent 420 000
kroner. Tolkeutgiftene har økt betraktelig fra 2017 til 2018. Hovedgrunnen til økningen i
tolkekostnader i prosjektet er at i 2017 og i begynnelsen av 2018 var det en ansatt som kunne gi
informasjon på samme språk som store deler av beboergruppen forsto. Utover 2018 opphørte
denne muligheten fordi store deler av beboergruppen endret seg og det ble behov for å leie inn
tolk. Per 30. juni 2019 er utgiftene til tolk på nærmere 290 000 kroner. Kommunen har i tillegg
kostnader til tolk i forbindelse med vertskommunale tjenester som ikke er regnskapsført.
Underfinansiering i Kristiansand integreringsmottak kan særlig forklares med høye utgifter til
norsk opplæring. Kommunen valgte i 2017 og 2018 å satse ekstra på prosjektet
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integreringsmottak, blant annet ved å gi tilskudd til Næringsforeningen som kunne ta inn
deltakere i praksis og opplæring. Det har også vært satsning på å ha medarbeidere som kunne
jobbe inn mot arbeidslivet. Kristiansand opplyser at dette ble feil bruk av ressurser ettersom IMdeltakerne til å begynne med ikke hadde arbeidstillatelse. Det bør også trekkes fram her at
kommunen hadde vesentlig større kostnader enn andre på grunn av uvanlig høye leiepriser, med
samlokalisering i lokaler i attraktivt næringsområde. Disse utgiftene er regnskapsført under
administrasjon.
Kristiansand kommune melder ikke om noe særlige utgifter i etableringsfasen. De har hatt økt
egenfinansiering de siste årene, og det forklares hovedsakelig med endringer i driften.
Det er verdt å nevne at integreringsmottaket i Kristiansand i starten var organisert som et
prosjekt, men fra høsten 2018 ble organisert som del av den kommunale linjen under Helse og
Sosial i virksomhet Service og integrering. Kommunen opplyser at ved å ta prosjektet inn i driften
har de kunnet tilby et bedre opplegg til beboerne ved at mottaket og heldagstilbudet jobber
tettere sammen. Når det gjelder regnskap forventer kommunen at regnskapet fremover vil vise
positivt resultat av at avdelingene jobber tettere sammen med prosjektet. Eksempelvis er
prosjektleder og mottaksleder samme person slik at personalressursene kan disponeres bedre.
Blant annet flyttet statlig mottak sine ansatte til samme lokaler som der heldagstilbudet holder til.
I tillegg til regnskapet presentert i tabell 8.2 har andre samarbeidspartnere i klyngen hatt
kostnader knyttet til prosjektet integreringsmottak. Karrieresenteret hadde samlede utgifter på i
overkant av 2,5 millioner kroner i 2018 for karriereveiledning i asylmottak. 345 000 kroner av
disse var utgifter knyttet til tolketjenester. Karrieresentret hadde en egenfinansiering på 166 000
kroner i 2018. I perioden juli 2017 til desember 2017 var utgiftene på ca. 1,29 millioner kroner og
dette var tilnærmet finansieringen fra Kompetanse Norge i perioden. I perioden oktober 2016 til
juni 2017 var utgiftene på ca. 1,6 millioner kroner, med en egenfinansiering på ca. 64 000 kroner.
Merforbruket fra denne perioden ble dekket fra finansieringen i resten av 2017.
NAV Kristiansand har blant annet bidratt med yrkesveiledere, markedskonsulenter og ledere i
innsatsen i integreringsmottaket, og utgiftene er dekket over budsjettet. NAV Kristiansand har
ikke hatt behov for egenfinansiering av tjenesten i disse årene. I starten av prosjektet gikk det litt
tid før oppstart av de nytilsatte slik at NAV ikke fikk benyttet hele tilskuddet. I 2017 brukte NAV 1
305 000 kroner, mens budsjettet var på 2 489 000 kroner. I 2018 hadde NAV Kristiansand et
budsjett på 2 821 000 kroner som de benyttet i sin helhet. Kommunen dekket tolkeutgifter i
tillegg både for 2017 og 2018. For 2019 dekkes tolkeutgifter i NAV sitt budsjett på 3 046 000
kroner. Tolkeutgiftene vil anslagsvis beløpe seg til mellom 400 000-500 000 kroner.
I tillegg har asylmottaket hatt merkostnader i form av tolkekostnader og oversettelser etter at
mottaket ble integreringsmottak. Samtidig har mottaket spart penger ved å legge ned
Barnebasen fordi alle barna i mottaket får plass i barnehage. Årsaken til økningen i tolkekostnader
er at nyankomne får tett oppfølgning (velkomstsamtaler, obligatoriske samtaler, karlegging etc.)
hvor det brukes tolk og i integreringsmottaket så skiftes beboerne ut slik at det ofte er
velkomster.
Gjennomsnittskostnad for tolkeforbruk inklusive oversettelser var ca. 1 600 kroner i 2015, altså
året før mottaket ble integreringsmottak. Mottaket ble integreringsmottak i 2016 og
gjennomsnittsutgiften dette året var 1 900 kroner per plass. I 2017 og 2018 var den økt til
henholdsvis 4100 kroner og 6 200 kroner per plass. Disse utgiftene inkluderer også oversettelser
av nødvendige utdanningsdokumenter som betales av asylmottaket. Utgiftene til oversettelser var
i 2016 på 757 kroner, i 2017 på 21 917 kroner og i 2018 på 17 048 kroner. For første halvår 2019
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var utgiftene til oversettelse på 162 500 kroner. Den store økningen i 2019 skyldes at en stor del
av deltakere i integreringsmottak i 2019 er tyrkere som er godt kvalifiserte og har med sine
dokumenter.
I starten av prosjektet, fram til 2017 fikk integreringsmottaket midler til frivillighetskoordinator
fra UDI. Ansatte i mottaket har i alle år jobbet opp mot frivilligheten, men det har ikke vært
ansatt en dedikert ressurs til koordinering mot frivilligheten, og støtten ble brukt til å frigjøre
kapasitet. Fra august 2019 og ut året er det i prosjektet ansatt en person i en liten
stillingsprosent for å jobbe mot frivilligheten.
Kristiansand kommune opplyser at beboerne i integreringsmottak kommer raskere i gang og at
det dermed etter hvert vil medføre positive virkninger av at bosatte flyktninger kommer raskere i
arbeid, men de har ikke direkte tall på dette. I tillegg har Kristiansand kommune hatt en inntekt
på 150 000 kroner i 2019 som kommer fra bosettingskommuner når deltakere fra
integreringsmottak bosettes i andre kommuner. Bosettingskommunene betaler da
vertskommunen for at flyktningen kommer godt forberedt for bosetting. Kristiansand kommune
benytter denne inntekten til å dekke egenfinansiering.

8.3

Steinkjer
Tabell 8.3 viser budsjett og regnskap for Steinkjer integreringsmottak i perioden 2017-2019.
De resterende aktørene i klyngen beskrives under tabellen.
Tabell 8.3: Budsjett og regnskap for prosjektet integreringsmottak for Steinkjer kommune
2017
Regnskap

2018

Budsjett

Regnskap

2019

Budsjett

Regnskap
(pr.
30.06.19)

Budsjett
(Hele 2019)

Utgiftsområder
Opplæring i norsk

1

4 203 000

2 058 443

1 926 670

1 490 000

1 064 400

1 932 000
20 000

Insentiv – og
bonusordninger
Språktrening

20 000

20 000

15 300

20 000

7 765

347 000

260 000

210 000

175 000

75 300

173 000

Arbeidsrettede aktiviteter

129 000

97 000

5 750

10 000

28 000

44 000

5 288

5 000

1 200

0

Ander aktiviteter med
frivillige
Andre aktiviteter med
asylmottaket
Skole- og utdann.
Aktiviteter
Veiledning av beboere
Administrasjon av
ordningen / koordinering
Koordinatorstilling
integreringsmottak
Sum utgifter

0

0

33 000

40 000

7 000

10 000

0

0

16 000

0

8 300

205 000

7 000

10 000

111 000

157 000

263 000

283 000

125 400

289 000

403 000

412 000

64 575

40 000

251 800

409000

360 000

370 000

379 000

379000

211 000

420 000

5 622 000

3 044 443

2 890 500

2 238 000

1 771 900

3 297 000

Inntekter

1

Samlet tilskudd

3 237 711

2 854 370

Egenfinansiering (Sum
tilskudd minus sum
utgifter)

-2 384 289

-36 130

2 224 370

Dette inkluderer også opplæring i Norsk kultur og norske verdier, samt prosjektets tolkeutgifter.
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Forbruket i Steinkjer integreringsmottak i 2018 var omtrent 2,9 millioner kroner. Dette er omtrent
650 000 kroner mer enn det som var budsjettert for perioden.
Skolens tolkeutgifter går inn i regnskapet på opplæring i norsk. Det er i hovedsak tolking på faget
norsk kultur og norske verdier. Der tolkes det på tre språk i integreringsmottaket, som utgjør
20% stilling fagarbeider, 86 000 kroner. Denne kostnaden har de hatt siden 2017. Det brukes
også tolk til individuelle samtaler i kommunen, som utgjør ca. 40 000 kroner pr år. Dette er ikke
en del av regnskapet.
Integreringsmottaket i Steinkjer hadde et stort underskudd i 2017 med en egenfinansiering på
nærmere 2,4 millioner kroner. Det er særlig opplæringen i norsk som var underfinansiert. Dette
skyldtes ifølge integreringsmottaket at i perioder, særlig i starten, var det mange deltakere i
fulltidsprogrammet som kom fra andre mottak og dermed allerede hadde «brukt opp
asylnorsktilskuddet» sitt. Kommuneledelsen vektla budsjettbalanse i prosjektet, og på grunn av
det store underskuddet måtte integreringsmottaket redusere utgiftene til opplæring, og endret
følgende innholdet i fulltidsprogrammet en del, blant annet med å få inn mer frivillighet i
språktreningen. Organiseringen av fulltidsprogrammet ble også endret til at en tilbød
norskopplæringen mer i egne integreringsmottak-grupper. Dette bidro til en enklere koordinering
av opplegget. I 2018 hadde Steinkjer en egenfinansiering på 36 000 kroner, og tallene for 2019
ser prosjektet fortsatt ut til å holde seg i noenlunde balanse. Reduksjonen av egenfinansiering var
altså et resultat av blant andet endret drift, men også på grunn av stort fokus på effektivisering
eksempelvis i form av reduserte administrasjonskostnader.
I tillegg har andre aktører i klyngen hatt utgifter knyttet til prosjektet. Steinkjer melder at de
ulike aktørene i klyngen har brukt de ressursene som de blitt tildelt med mindre avvik som at
karrieresenteret brukte mer enn tildelt i 2017.
NAV Inn-Trøndelag hadde utgifter på 1,15 millioner kroner i 2018 knyttet til prosjektet
integreringsmottak, og herav var 47 800 kroner tolkeutgifter. Karrieresentret forventer en samlet
utgift på i overkant av 1 million kroner i 2019 for prosjektet integreringsmottak. Av dette utgjør
tolkeutgifter ca. 170 000 kroner. Karrieresentret er forventet å gå med underskudd på ca. 16 000
kroner for prosjektet integreringsmottak i 2019. I tillegg kommer det diverse
administrasjonskostnader knyttet til prosjektgruppemøter, samlinger mm som ikke er medregnet i
regnskapet, og Karrieresenteret anslår et samlet tap på ca. 40 000 kroner i 2019.
I starten av prosjektet, fram til 2017 fikk integreringsmottaket midler til frivillighetskoordinator
fra UDI. Etterfølgende fra medio 2018 frikjøpte prosjektet en 30% frivillighetskoordinator da
prosjektet la opp til en høy grad av frivillig innsats, og å stå uten en frivillighetskoordinator
vanskeligjorde den frivillige innsatsen. Denne summen ble tidligere ført som veiledning av
beboere, men føres nå under posten administrasjon og koordinering.
I utgangspunktet har mottaket holdt budsjett og kostnadene til integreringsmottaket og
ordinærmottaket adskilt, da integreringsmottaket i henhold til avtalen med UDI ikke skal få tilført
særskilte ressurser på bekostning av ordinær mottaksdrift. Ettersom integreringsmottaket har
krevd mer administrativ ressurs av mottaket, opplever prosjektet at det er brukt flere penger enn
tilsiktet på integreringsmottaket på bekostning av aktiviteter på ordinærmottaket. Dette skyldes
særlig at utgiftene til oversetting av eksamenspapirer for deltakerne i fulltidsprogrammet har
vært mye større enn budsjettert. Disse var på 3 650 kroner i 2018, 3 160 kroner i 2018
og 31 000 kroner pr. 30.6.2019. Som det framgår har denne utgiften steget vesentlig i 2019, og
dette skyldes at det kom relativ mange godt utdannede deltakere fra Tyrkia til mottaket. En
høyere andel høyt utdannede deltakere gjør at antallet av oversettinger av eksamenspapirer øker.
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Steinkjer har observert positive økonomiske virkninger av integreringsmottak. Steinkjer opplyser
at kommunen har beregnet en innsparing på introduksjonsstønad ettersom noen deltakere
avslutter introduksjonsprogrammet tidligere og kommer raskere ut i jobb enn de ellers ville ha
gjort. Det er vanskelig å beregne størrelse på denne besparelsen, men kommunen har estimert at
de sparte omtrent 1 million kroner i 2018, men dette er et nokså usikkert beløp. Den eksakte
besparelsen vil ifølge kommunen ikke kunne defineres, men dette blir en del av
egenfinansieringen. I tillegg har Steinkjer inngått avtaler om bosetting av IM-deltakere til andre
kommuner. I 2018 fikk Steinkjer inn betaling for 13 deltakere, 195 000 kroner for bosetting av
deltakere i andre kommuner. I 2019 er det budsjettert en inntekt på 200 000 kroner, som vil bli
brukt til egenfinansiering.

8.4

Bodø
Tabell 8.4 viser budsjett og regnskap for Bodø integreringsmottak for perioden 2017-2019.
Regnskap i tabellen er for Bodø kommune, kostnadene til resten av klyngen presenteres i
avsnittene under tabellen. Bodø integreringsmottak hadde et forbruk på nærmere 4,6 millioner
kroner i 2018. Samlede tilskudd utgjorde omtrent 2,8 millioner kroner i 2018. Dette ga et
underskudd på 1,8 millioner kroner i 2018.
Tabell 8.4: Budsjett og regnskap for prosjektet integreringsmottak for Bodø kommune
2017
Regnskap

2018
Budsjett

Regnskap

2019
Budsjett

Regnskap
(pr.
30.06.19)

Budsjett
(Hele
2019)

Utgiftsområder
Opplæring i norsk (inkl norsk
kultur og norske verdier)
Insentiv- og bonusordninger

1 550 000
300 000

Språktrening

2 113 693

1 208 570

300 000

25 000

100 000

50 000

191 279

300 000

110 000

221 000

152 172

50 000

9 500

49 500

Arbeidsrettede aktiviteter

20 000

250 000

Andre aktiviteter utført i
samarbeid med frivillige
organisasjoner
Andre aktiviteter utført i
samarbeid med asylmottaket
Skole- og utdanningsrelaterte
aktiviteter1
Veiledning av beboere2

30 000

30 000

1 500

50 000

1 067

20 000

30 000

100 000

123 000

88 000

60 000

160 000

639 000

639 000

946 382

913 000

431 000

765 000

100 000

100 000

548 623

100 000

233 000

527 623

255 556

255 556

470 000

470 000

250 000

470 000

100 000

200 000

Administrasjon av ordningen og
koordinering av klyngens innsats
Utgifter knyttet til tilskudd fra
UDI til koordinering av klyngens
innsats
Utgifter til tolk2
Sum utgifter

3 026 056

50 000
20 000

4 571 216

2 302 070

Inntekter
Samlet tilskudd

2 084 297

2 753 808

1 267 740

Egenfinansiering

-941 759

-1 817 408

-1 034 330

3

Utgifter til oversettelser av utdanningsdokumenter er tatt med i budsjett/regnskap under post Skole- og
utdanningsrettede aktiviteter
2
I 2018 og 2019 er utgifter til tolk inkl. i post Veiledning av beboere. Utgift til tolk utgjorde henholdsvis
100 000 kr i 2017, 79 000 kr 2018 og 38 000 kr per 30.06 i 2019.
3
Inkluderer inntekter fra bosetting av IM-deltakere til andre kommuner i regnskap for 2019.
1
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Kommunens utgifter til oversettelser av utdanningsdokumenter er tatt med i budsjett og regnskap
under posten Skole- og utdanningsrettede aktiviteter. Bodø integreringsmottak har hatt
betydelige egenfinansieringer i prosjektperioden. Integreringsmottaket opplyser at særlig posten
opplæring i norsk er underfinansiert gjennom tilskudd. Egenfinansieringen i Bodø har økt
betydelig fra 2017 til 2018. Dersom det forsetter med samme utvikling siste halvår 2019 som
første halvår vil 2019 gi høyest underskudd i prosjektperioden. Økningen i egenfinansieringen
skyldes at kommunen har satset på å etablere flere kvalifiseringstiltak, som kom på plass i løpet
av 2019 og ga økte kostnader. Nye tiltak som ble etablert og som hadde en betydelig kostnad var
IKT-kurs høst 2018, innkjøp fra ekstern leverandør av opplegg i fire uker av sommerperioden og
delfinansiering av aktivitet i samarbeid med frivillige samt økning i veiledningsressurs ved
flyktningkontoret.
Regnskapet viser at utgifter til opplæring i norsk er økt med cirka halv million kroner fra 2017 til
2018. Bodø opplyser at det det tok noe tid i 2017 før de var i gang med fulle klasser, og dermed
var det noe lavere kostnader første del av året. Språkpraksis, som regnes som norskundervisning,
ble startet høsten 2018. Innkjøp av sommerskole, som regnes som norskundervisning, i fire uker i
sommeren 2018 er også viktig årsak til økningen.
NAV Bodø og NAV Nordland hadde til sammen utgifter på ca. 530 000 kroner i 2017 og 820 000
kroner i 2018 knyttet til prosjektet integreringsmottak i Bodø. Av dette utgjør tolkekostnader
knyttet til prosjektet, ca. 34 000 kroner i 2017 og 75 000 kroner i 2018. NAV Bodø og NAV
Nordland hadde ubenyttede midler på ca. 27 000 kroner i 2017, men merforbruk på 265 000
kroner i 2018.
Karrieresenteret hadde en utgift knyttet til integreringsmottak på henholdsvis 577 000 kroner i
2017 og 850 000 kroner i 2018. I 2019 er det budsjettert en utgift på rundt 800 000 kroner.
I 2017 var utgifter til tolk på ca. 60 000 kroner i 2017 og ca. 90 000 kroner i 2018.
Karrieresenteret hadde ubenyttede midler på ca. 420 000 kroner i 2017, og et
underskudd/egenfinansiering på ca. 30 000 kroner i 2018.
I både 2017 og 2018 har Tverlandet mottak hatt en merkostnad av integreringsmottak på
omtrent 545 000 kroner. Den samme utgiften forventes for 2019. Tverlandet mottak har ikke
eget regnskap for prosjektet integreringsmottak, men mener at de har en god oversikt over
merkostnader og har beregnet hva disse utgjør. Tverlandet mottak beregner at de bruker omtrent
til sammen 0,8 årsverk knyttet til aktiviteter i integreringsmottaket, herunder møter med
arbeidsgruppen i klyngen, styringsgruppemøter og koordinering. Dette utgjør en kostnad på ca.
480 000 kroner per år. I tillegg har Tverlandet Mottak en merkostnad på oversetting av vitnemål
og utdanningspapirer på ca. 65.000 kroner per år.
Det var ansatt en frivillighetskoordinator ved Tverlandet mottak i 2017 med frivillighetsmidler fra
UDI. Ved opphør av frivillighetskoordinator har de ekstra oppgavene med daglig oppfølging av
deltakere på mottakets fasiliteter før og etter samt transport til/fra skole og andre tiltak
opphørt. Mottaket har klart å effektivisere kommunikasjonsformen til beboere, og opplyser at det
første året med drift av integreringsmottaket var preget av større behov for oppfølging av
beboere, og tettere tilstedeværelse. Bodø kommune har inngått avtaler med bosettingskommuner
om at de betaler 15 000 kroner til Bodø kommune ved bosetting fra integreringsmottak i 2019. I
første halvdel av 2019 utgjorde inntekter fra bosettingskommuner 60 000 kroner. For hele 2019
har Bodø kommune budsjettert med inntekter fra bosettingskommuner på 225 000 kroner.
Generelt erfarer Bodø at deltakere fra integreringsmottak er bedre rustet til å påbegynne
introduksjonsprogrammet, men de har ikke analyser på hvordan dette slår ut økonomisk.
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9.

RESULTATER OG VIRKNINGER AV
INTEGRERINGSMOTTAK
I dette kapittelet redegjør vi for resultater og virkninger i de fire klyngene.
Dette handler blant annet om hvilke aktiviteter beboerne deltar i, omfanget av disse, samt
avslutningsårsak og overgang til bosettingskommune. Innledningsvis presenterer vi tall knyttet til
kapasitet og oppholdstid i integreringsmottak for perioden f.o.m. januar 2017 t.o.m. juli 2019.
Dette kapittelet baseres på data fra SSB og NIR om deltakernes resultater i
introduksjonsprogrammet og deres overgang til utdanning og/eller arbeid. I tillegg benyttes data
fra UDI, klyngenes rapportering til IMDI (IM-registeret), halvårsrapport fra IMDi og funn fra
kvalitative intervjuer. Det bør poengteres at tall fra IM-registeret viser noen tydelige tendenser,
men at tallene er basert på innrapportering fra klyngene. Som alle andre analyser basert på
innrapporterte tall bør tallene tolkes med forsiktighet, da blant annet inntastningsfeil kan føre til
feilberegninger.

9.1

Kapasitet og oppholdstid i integreringsmottak
Tall fra UDI viser at det har vært litt svingninger i beleggsprosent i integreringsmottak de siste tre
årene. Tabell 9.1,Tabell 9.2 og Tabell 9.3 viser antall beboere og beleggsprosent i
integreringsmottakene ved utgangen av hver måned i hhv. 2017, 2018 og 2019 (tall t.o.m. 31.
juli 2019).
Tabell 9.1: Antall beboere og beleggsprosent i integreringsmottak perioden januar –desember
2017
Antall beboere
Ila integrering asylmottak
(Oslo)
Kristiansand integrering
asylmottak
Larvik integrering asylmottak
Steinkjer integrering
asylmottak
Tverlandet integrering
asylmottak (Bodø)
Totalsum

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

142

138

135

143

131

126

135

120

136

137

120

107

156

147

169

172

173

165

163

146

164

151

160

167

74

73

70

62

66

68

71

58

64

54

60

57

58

57

72

69

67

59

58

57

65

57

68

74

54

57

58

57

53

49

52

37

37

44

46

41

484

472

504

503

490

467

479

418

466

443

454

446

Kapasitet

Ila integrering asylmottak
Kristiansand integrering
asylmottak
Larvik integrering asylmottak
Steinkjer integrering
asylmottak
Tverlandet integrering
asylmottak
Totalsum
Beleggsprosent totalt

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

540
90
%

540
87
%

540
93
%

540
93
%

540
91
%

540
86
%

540
89
%

540
77
%

540
86
%

540
82
%

540
84
%

540
83
%

Kilde: UDI.
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Tabell 9.2: Antall beboere og beleggsprosent i integreringsmottak perioden januar – desember
2018
Antall beboere

Ila integrering asylmottak
Kristiansand integrering
asylmottak
Larvik integrering
asylmottak
Steinkjer integrering
asylmottak
Tverlandet integrering
asylmottak
Totalsum

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

99

81

166

164

156

151

156

154

159

165

164

161

161

148

64

64

71

58

57

61

61

73

70

60

66

56

71

58

64

68

64

49

63

69

66

67

73

69

41

47

47

46

37

35

45

48

44

43

48

46

441

414

338

323

314

299

328

355

344

331

348

319

Kapasitet
Jan

Feb

Ila integrering asylmottak
Kristiansand integrering
asylmottak
Larvik integrering
asylmottak
Steinkjer integrering
asylmottak
Tverlandet integrering
asylmottak

150

150

180

Totalsum
Beleggsprosent totalt

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

75

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

540
82
%

540
77
%

390
87
%

390
83
%

390
81
%

390
77
%

390
84
%

390
91
%

390
88
%

390
85
%

390
89
%

390
82
%

Kilde: UDI.

Tabell 9.3 viser at det pr. 31. juli 2019 bodde til sammen 311 personer i de fire
integreringsmottakene. Dette tilsvarer en beleggsprosent på 80 prosent og ligger noe under UDIs
krav til kapasitetsutnyttelse (minimum 85 prosent).
Tabell 9.3: Antall beboere og beleggsprosent i integreringsmottak perioden januar – juli 2019
Antall beboere
Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Ila integrering asylmottak
Kristiansand integrering asylmottak

155

147

134

145

153

145

156

Larvik integrering asylmottak

60

49

53

59

60

55

55

Steinkjer integrering asylmottak

71

75

63

57

53

52

59

Tverlandet integrering asylmottak

45

49

49

45

44

38

41

331

320

299

306

310

290

311

Totalsum

Kapasitet
Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

180

180

180

180

180

180

180

75

75

75

75

75

75

75

Ila integrering asylmottak
Kristiansand integrering asylmottak
Larvik integrering asylmottak
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Steinkjer integrering asylmottak

75

75

75

75

75

75

75

Tverlandet integrering asylmottak

60

60

60

60

60

60

60

390

390

390

390

390

390

390

85 %

82 %

77 %

78 %

79 %

74 %

80 %

Totalsum
Beleggsprosent totalt
Kilde: UDI

Tabell 9.4 viser gjennomsnittlig botid i integreringsmottak i perioden januar 2017- juli 2019, men
den fjerde kolonnen i tabellen viser også gjennomsnittlig botid for personer som fortsatt bor i
integreringsmottak. Tabell 9.4 viser at gjennomsnittlig botid har økt fra 2017 til 2019. Dette
underbygges også av de kvalitative funnene med ansatte og beboere i integreringsmottak, som
indikerer at mange har sittet lenge i mottak. Det skal presiseres at det er til dels store individuelle
svingninger i botid som ligger bak disse tallene.
Tabell 9.4: Gjennomsnittlig botid i dager- fordelt på året de forlot mottaket
Mottak

2017

2018

Ila integrering asylmottak

138

234

Kristiansand integrering asylmottak

131

244

303

211

Larvik integrering asylmottak

135

255

283

214

99

200

337

207

Steinkjer integrering asylmottak

2019 Bor fremdeles i mottak

Tverlandet integrering asylmottak

133

193

291

197

Totalsum

129

230

305

209

Kilde: UDI

9.2

Ventetid på søknad og bosetting
Noe av forklaringen på at gjennomsnittlig botid i integreringsmottak har steget i løpet av de siste
tre årene, er at saksbehandlingstiden hos UDI har økt i perioden. Dette understøttes også av
kvalitative funn. Tabell 9.5 viser antall dager fra levert/mottatt søknad om opphold til vedtak,
samt antall dager fra vedtak til bosetting, for beboere i hhv. integreringsmottak og ordinært
mottak.
Tabell 9.5: Antall dager fra søknad til vedtak og antall dager fra vedtak til bosetting for beboere i
integreringsmottak og beboere i ordinært mottak

Dager fra
søknad til
Bosatt fra type mottak vedtak

2017
Dager fra
vedtak til
bosetting

Dager fra
søknad til
vedtak

2018
Dager fra
vedtak til
bosetting

Dager fra
søknad til
vedtak

2019
Dager fra
vedtak til
bosetting

Integreringsmottak

298

154

323

126

355

102

Ordinært mottak

445

154

504

151

679

113

Kilde: UDI.

Tabell 9.5 viser at selv om ventetid på vedtak har økt i perioden integreringsmottakene har vært i
drift, får beboere i integreringsmottak i snitt behandlet sine saker raskere enn beboere i ordinært
mottak. Igjen må det tas høyde for at det er store individuelle svingninger i ventetid, både i
integreringsmottak og ordinært mottak. Men når vedtak først er fattet er det nokså små
forskjeller i gjennomsnittlig ventetid på bosetting for beboere i integreringsmottak og beboere i
ordinært mottak.

9.3

Oppstart og deltakelse i fulltidsprogram
Tabell 9.6 viser ventetid på oppstart av og oppholdstid i fulltidsprogram for alle
integreringsmottak så langt i år. Gjennomsnittlig ventetid fra innflytting til oppstart var 15 dager.
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Ventetiden representerer en nedgang sammenlignet med 2018, hvor gjennomsnittlig ventetid på
oppstart var 22 dager. I IMDis årsrapportering til KD fremkommer det at bosatte fra
integreringsmottakene kommer vesentlige raskere i gang med introduksjonsprogrammet
sammenlignet med deltakere fra ordinært mottak. Innen 12 uker har om lag alle bosatte fra
integreringsmottak startet opp i introduksjonsprogrammet mot 56 prosent av alle bosatte for
samme periode43.
Gjennomsnittlig oppholdstiden i fulltidsprogrammet var 168 dager i 2018.44 Oppholdstiden har økt
i perioden, og per juni 2019 var oppholdstiden i fulltidsprogrammet på 238 dager.
Tabell 9.6: Ventetid på og oppholdstid i fulltidsprogram 1. halvår 2019

Gjennomsnittlig ventetid fra innflytting

Totalt

Bodø

Kr.sand

Larvik

Steinkjer

15

14,2

18,6

11,7

15,5

237,7

237,8

249,0

225,3

223,1

til oppstart i fulltidsprogram (dager)45
Gjennomsnittlig oppholdstid i
fulltidsprogram(dager)
Kilde: IMDIs IM-register [basert på rapportering fra klyngene].

Halvårsrapporteringen fra IMDI (pr. juni 2019) viser samlet sett en nedgang i antall beboere i
integreringsmottak sammenlignet med tredje og fjerde kvartal 2018, Det er dog noe variasjon
mellom mottakene.
Figur 9.1: Antall beboere med plass i integreringsmottak ved månedens slutt (pr. juni 2019)

250
207
200

213
183

150

3. kvartal 2018

100

87

4. kvartal 2018

94 89

1. halvår 2019
47

38 43 33

50

40

34

35 36

27

0
Total

Bodø

Kr.sand

Larvik

Steinkjer

Kilde: IMDIs IM-register [basert på rapportering fra klyngene].

Figuren viser at det per 30. juni 2019 var 183 beboere med plass i integreringsmottak. Merk at
det er avvik mellom antall beboere som oppgis av hhv. UDI og IMDi, noe som kan forklares med
at UDIs tall inkluderer samtlige som bor i mottak, inkl. medfølgende ektefeller, barn o.l., mens
IMDis tall (kun) omfatter beboere som har kontrakt om deltakelse i integreringsmottak.
IMDi (2018). Årsrapport pr. 30.06.2018 for integreringsmottak, kompetansekartlegging og karriere- og
yrkesveiledning
44
Tall fra andre delrapport i evalueringen (2018). Merk at dette er tall t.o.m. tredje kvartal 2018.
45
I beregningen har man fjernet ekstremverdier som ligger over 80 dager. Hvis man kun inkluderer aktive
deltakere i beregningen er den gjennomsnittlige ventetiden 12 dager.
43
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Av de 183 beboerne som hadde plass i integreringsmottak, var 177 av dem aktive i
fulltidsprogram. Igjen varierer det mellom integreringsmottakene hvor mange av beboerne som
deltar i fulltidsprogram, men i alle fire mottak rapporteres det om at flertallet gjør det.
Rapporteringen fra IMDi indikerer at de fleste beboerne som deltar i fulltidsprogram har tilbud om
program pålydende en normal arbeidsuke, dvs. 37,5 timer.
Tabell 9.7: Antall deltakere som er aktive i fulltidsprogram 1. halvår 2019

Deltakere som er aktive i

Totalt

Bodø

Kr.sand

Larvik

Steinkjer

177

33

83

34

27

183

33

89

34

27

fulltidsprogram (antall)
Totalt

Kilde: IMDIs IM-register [basert på rapportering fra klyngene].

9.4

Nærmere om omfang og innhold i fulltidsprogrammet
Halvårsrapporteringen fra IMDi synliggjør videre omfang av ulike aktiviteter i fulltidsprogrammet
og viser også noen interessante utviklingstrekk første halvår 2019. Det handler først og fremst
om en samlet økning i andelen deltakere som mottar minst 12 timer norskopplæring,
sammenlignet med tredje og fjerde kvartal 2018, og økning i andelen beboere som har påbegynt
eller fullført godkjenning av utdanning. Tabell 9.8 gir en samlet oversikt over prosentandelen av
beboere som deltar i og har fullført ulike tiltak.
Tabell 9.8: Beboere i fulltidsprogram: Deltakelse i ulike aktiviteter
Andel deltakere pr.
fjerde kvartal 2018

Andel deltakere pr.
30. juni 2019

Gjennomført kompetansekartlegging

97

93

Minst 12 timer norskopplæring

75

91

Språktrening

95

90

Aktiviteter i regi av asylmottaket

95

87

Karriereveiledning

59

47

Deltakelse i frivillig sektor

76

81

Gjennomført karriereveiledningsnotat

67

60

Ferdig utarbeidet individuell plan

49

57

Veiledning fra NAV

64

49

Påbegynt eller fullført godkjenning av utdanning

22

45

Tiltak som fremmer sosialt nettverk

66

40

Påbegynt individuell plan

47

35

Opplæring i norsk kultur og norske verdier

47

28

Yrkesrettet kurs i regi av andre
Minst 5 t/uke skole- og utdanningsrettede
aktiviteter

19

25

53

24

Helsefremmede tiltak

34

19

Språkpraksis

23

16

Tiltak knyttet til barn og familie
Ordinært arbeid, lønnstilskudd, arbeidstrening
eller arbeidsrettede tiltak via NAV

10

6

1

2

0

0

Deltakelse i arbeidsmarkedsbedrift i regi av NAV
Kilde: IMDIs IM-register [basert på rapportering fra klyngene].
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93 prosent av beboerne hadde gjennomført kompetansekartlegging pr. 30. juni 2019, mot 97
prosent i siste kvartal 2018. Videre viser tabellen at 91 prosent av deltakerne har minst 12 timer
norskopplæring. Dette er en vesentlig økning fra 2018 der 75 prosent av deltakerne mottak minst
12 timer norskopplæring i fjerde kvartal. Dette understøttes også av funn fra den kvalitative
datainnsamlingen, som viser at flere av klyngene har utvidet antall timer norskopplæring for å
imøtegå behovet fra beboergruppen.
Det er også en stor andel av beboerne som har deltatt på språktrening. Omfanget av
språktreningen varierer imidlertid, der flertallet har hatt 1-5 timer språktrening i uken per juni
2019. Når det gjelder mer omfattende språktrening, er det 40 prosent av deltakerne som har
mottatt minst 12 timer språktrening i uken. Videre er det en økning i andelen som har fått
ferdigstilt sin individuelle plan. Siste måling viser at 57 prosent av beboerne har individuell plan,
mot 49 prosent siste kvartal 2018.
Til tross for at tabellen viser at deltakelse i mange aktiviteter har økt, viser også tabellen at
deltakelse i enkelte aktiviteter er redusert. Dette gjelder blant annet deltakelse i tiltak som
fremmer sosialt nettverk, helsefremmende tiltak og opplæring i norsk kultur og norske verdier.
Det er også færre som har påbegynt individuell plan, men dette må ses i sammenheng med at det
er en høyere andel som har ferdigstilt individuell plan sammenlignet med siste kvartal i 2018.
Som figur 9.2 viser, var det svært få som deltok i arbeidsmarkedstiltak i NAV-regi, men desto
flere deltok i språkpraksis, jf. Figur 9.2. Figuren viser fordelingen mellom de ulike mottakene, der
om lag 16 prosent av deltakerne har deltatt i sprakpraksis.
Figur 9.2: Beboere i fulltidsprogram: Prosentandel med språkpraksis

35,0
29,6

30,0
25,0
20,0
15,8

15,2
13,3

15,0

11,8

10,0
5,0
0,0
Total

Bodø

Kr.sand

Larvik

Steinkjer

Kilde: IMDIs IM-register [basert på rapportering fra klyngene].

45 prosent av beboere i fulltidsprogram pr. 30. juni 2019 hadde påbegynt eller fullført prosessen
med å få godkjent utdanning.
Figur 9.3 viser en betydelig økning i andelen som er i gang med eller har fullført prosessen
sammenlignet med tredje og fjerde kvartal 2018, noe som kan forklares med at det i 2019 er
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flere beboere med høyere utdanning og som ønsker å få godkjent denne med tanke på videre
studier og/eller arbeid.
Figur 9.3: Beboere i fulltidsprogram: Prosentandel deltakere med påbegynt eller fullført
godkjenning av utdanning

70

65

60

55
50

50

45
41

40

3. kvartal 2018
31

4. kvartal 2018

30
23

22
20

17
13

1. halvår 2019

17

12

10
3

2

3

0
Total

Bodø

Kr.sand

Larvik

Steinkjer

Kilde: IMDIs IM-register [basert på rapportering fra klyngene].

9.5

Avslutningsårsak
Tabell 9.9 viser avslutningsårsak blant alle beboere så langt i år, både i antall og prosent. Den
klart viktigste avslutningsårsaken er, i likhet med 2017 og 2018, bosetting, hvor en tredjedel (33
prosent) er bosatt til vertskommunen, mens 37 prosent er bosatt til kommune(r) med
bosettingsavtale med integreringsmottaket. Snaut ti prosent er bosatt i annen kommune. Drøyt ti
prosent har avsluttet på grunn av avslag på søknad om opphold og snaut ti prosent har avsluttet
etter eget ønske. Drøyt sju prosent har sluttet fordi kontrakten med mottaket er brutt på grunn
av mangel på samarbeid/dårlig atferd. Sammenlignet med tall fra andre delrapport (2018) er det
prosentvis noen flere som bosettes til vertskommune og færre til kommune med bosettingsavtale.
Det er også prosentvis flere som har fått avslag på søknad om opphold, som velger å avslutte
selv eller hvor kontrakten avsluttes fra integreringsmottakets side. Merk at tabellen viser tall for
første halvår 2019, mens andre delrapport (2018) viste tall t.o.m. tredje kvartal 2018 og at det
samlet sett rapporteres på (langt) færre beboere enn det som var tilfelle i 2018.
Tabell 9.9: Avslutningsårsak blant beboere. Alle beboere så langt i år. Prosent
Total

Bodø

Kr.sand

Larvik

Steinkjer

1

0

2

0

0

33

43

43

33

4

Prosentandel bosatt i kommune med
bosettingsavtale med integreringsmottaket
Prosent bosatt i annen kommune

37

19

43

63

16

10

24

10

4

4

Prosentandel med avslag på søknad om opphold

11

0

7

0

36

Prosentandel hvor beboer selv ønsket å
avslutte/flytte
Prosentandel hvor kontrakt avsluttes grunnet
manglende samarbeid/atferd

10

10

10

9

12

7

0

10

4

12

Prosentandel med overgang til arbeid før
bosetting
Prosentandel bosatt i vertskommunen

Kilde: IMDIs IM-register [basert på rapportering fra klyngene].
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9.6

Samhandling med bosettingskommuner
Tabell 9.10 viser hvordan integreringsmottakene samhandler med bosettingskommunene. Totalt
har 75 prosent av beboerne hatt overføringssamtale med introduksjonsprogrammet i
bosettingskommunen og 76 prosent har fått overført kompetanseopplysninger og individuell plan
til samme sted.
Tabell 9.10: Samhandling med bosettingskommuner. Alle beboerne så langt i år. Prosent
Total

Bodø

Kr.sand

Larvik

Steinkjer

75

86

78

96

40

76

86

80

92

44

Prosentandel med overføringssamtale med
introduksjonsprogrammet
Prosentandel med kompetanseopplysninger og IP
overført til introduksjonsprogram

Kilde: IMDIs IM-register [basert på rapportering fra klyngene].

9.7

Deltakernes bakgrunn
Data fra SSB og NIR viser at det er en forskjell i fordelingen av deltakernes bakgrunn på tvers av
ordinære mottak og integreringsmottak. I Tabell 9.11 presenteres statsborgerskap for deltakere i
ordinære mottak og integreringsmottak i hele prosjektperioden (fram til juni 2019) for de fem
landene med høyest andel. Det er en stor andel av deltakerne på ordinære mottak som ikke er
registret med statsborgerskap (43 %), mens denne andelen er 16 % i integreringsmottak. Disse
er ifølge IMDi primært statsløse palestinere. Likeledes utgjør eritreere 34 % av deltakerne på
integreringsmottak, men 8 % på ordinære mottak.
Tabell 9.11: Landbakgrunn ordinært mottak og integreringsmottak
Ordinære mottak

Integreringsmottak

Statsborgerskap

Antall

Andel

Statsborgerskap

Antall

Andel

Ingen

525

43%

Syria

534

36%

Syria

380

31%

Eritrea

504

34%

Eritrea

99

8%

Ingen

237

16%

Irak

41

3%

Tyrkia

69

5%

Iran

40

3%

Andre statsløse

36

2%

46

47

Kilde: Data fra SSB og NIR bearbeidet av Rambøll.

Aldersfordelingen på tvers av mottakene er derimot relativ lik. For deltakere i alder 31-50 år som
kan defineres som beste arbeidsdyktig alder, er prosentandelen nærmest lik: 48 % for ordinære
mottak og 47 % for integreringsmottak.
Tabell 9.12: Alderssammensetning ordinært mottak og integreringsmottak
Alder

Andel ordinære

Andel

mottak

integreringsmottak

21-30 år

47%

51%

31-40 år

33%

35%

41-50 år

15%

12%

51-60 år

5%

2%

Kilde: Data fra SSB og NIR bearbeidet av Rambøll.

Kjønnsfordelingen er også nærmest lik på tvers av ordinære mottak og integreringsmottak.
46

Ingen («NULL» i dataen) er beboere og deltakere hvor statsborgerskap ikke er registrert. IMDi opplyser at disse primært er statsløse palestinere

47

Ingen («NULL» i dataen) er beboere og deltakere hvor statsborgerskap ikke er registrert. IMDi opplyser at disse primært er statsløse palestinere

83

Rambøll - Evaluering av integreringsmottak

Tabell 9.13: Kjønnssammensetning ordinært mottak og integreringsmottak
Andel

Andel

Andel vites

kvinne

mann

ikke

Ordinære mottak

28%

70%

2%

Integreringsmottak

31%

69%

0,3%

Kilde: Data fra SSB og NIR bearbeidet av Rambøll.

9.8

Resultater på norsk- og samfunnskunnskapsprøver
Ved hjelpe av registerdata fra NIR har vi sett nærmere på resultater i samfunnskunnskapsprøven
og norskprøver blant deltakere i integreringsmottak og ordinære mottak siden i perioden 2017 og
fram til juni 2019.
Tabell 9.14 viser andel som har bestått samfunnskunnskapsprøver i ordinære og
integreringsmottak i perioden 2017-2019 (per juni 2019). Både i 2017 og 2018 ser det ut til at
det er noe større andel deltakere fra ordinære mottak som består samfunnskunnskapsprøven,
mens andelen som består er større blant deltakere fra integreringsmottak per juni 2019. Som vi
ser i tTabell 9.14 er det små forskjeller mellom ordinære og integreringsmottak. Vi finner ingen
statistisk signifikant sammenheng mellom type mottak og resultateter i 2018 og 2019, men for
2017 er det en signifikant sammenheng. Det må understrekes at det kan være andre faktorer enn
fulltidsprogrammet som påvirker norskresultater, særlig i 2017 da integreringsmottakene var
relativt nye. Vi vet eksempelvis heller ikke hvor lenge beboerne har bodd i Norge før de kom til
mottakene, og hvor høy utdanning de hadde før de kom til Norge.
Tabell 9.14: Andelen som består samfunnskunnskap i ordinært mottak og integreringsmottak
Andelen som består prøve i samfunnsfag
Ordinære mottak

integreringsmottak

2017

98,4

93,5

2018

93,3

90,6

2019 (per juni)

81,3

85,3

Kilde: Data fra NIR bearbeidet av Rambøll

Tabell 9.15 viser resultater i norskprøver i perioden 2017-2019. Andel som fikk resultat B2 i 2017
og 2018 var dobbel så stor blant deltakere i integreringsmottak sammenliknet med ordinært
mottak. I 2019 var det motsatt. Det er dog ingen statistisk signifikant sammenheng mellom type
mottak og resultater for noen av årene. Som nevnt tidligere kan det være flere årsaker til hvorfor
prøveresultatene er ulike, men botid i Norge og utdanningsbakgrunn er viktige
forklaringsvariabler som vi ikke har tilgang til.
Tabell 9.15: Andelen med ulike resultater på norskprøver i ordinært mottak og integreringsmottak
Andel med ulike resultat på norskprøver (skriv, lytt, les, muntlig). 2017-per juni 2019
2017
ordinært
mottak

2018

integrerings
mottak

ordinært
mottak

Per Juni 2019

integrerings
mottak

ordinært
mottak

integrerings
mottak

A1

19,3

11,5

22,7

18,3

14,5

22,7

A2

43,4

26,9

43,1

45,7

49,6

51,1

B1

25,3

38,5

29,5

28,2

23,9

20,6

B2

10,8

23,1

2,8

5,8

10,3

5,0
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UNDER_A1
INGEN_GRUNNLAG_FOR_V
URDERING

0,0

0,0

1,4

2,1

1,7

0,0

1,2

0,0

0,5

0,0

0,0

0,7

Kilde: Data fra NIR bearbeidet av Rambøll

9.9

Gjennomføring av introduksjonsprogram og sysselsetting/utdanning
Det er kun 204 deltakere i datasettet som har avsluttet introduksjonsprogrammet i perioden 2017
og frem til nå (per juni 2019). De fleste av disse startet introduksjonsprogrammet i 2017, kun 16
av disse startet i introduksjonsprogrammet i 2018. Det er følgende et lite dataunderlag å
analysere gjennomføring av introduksjonsprogram på. Det er derfor viktig å understreke at det er
for tidlig å måle effekt av integreringsmottak på gjennomføringen av introduksjonsprogrammet da
det er svært få deltakere som har rukket å følge fulltidprogrammet en stund, blitt bosatt og
avsluttet introduksjonsprogram. Vi gjennomfører likevel noen analyser for å undersøke om vi ser
noen tydelige tendenser blant de som har avsluttet. I det følgende undersøker vi hvor mange
dager i snitt deltakerne fra ulike type mottak bruker i introduksjonsprogram blant de som har
avsluttet introduksjonsprogrammet. Videre er det interessant å undersøke avslutningsårsak til
disse 204 som har avsluttet introduksjonsprogram. Det er tilnærmet like mange personer i
ordinære mottak (100 personer) og integreringsmottak (104 mottak) i datasettet som er ferdig
med introduksjonsprogrammet. Blant de som avsluttet introduksjonsprogrammet er det 64
prosent som avsluttet på grunn av utdanning eller arbeid. Dette gjelder både ordinære mottak og
integreringsmottak.
Tabellen under viser gjennomsnittlig antall dager i introduksjonsprogrammet for de som hadde
utdanning og arbeid som avslutningsårsak. 675 dager i snitt for deltakere fra ordinære mottak og
636 dager i snitt for deltakere fra integreringsmottak. Denne forskjellen er ikke statistisk
signifikant.
Tabell 9.16: Antall dager i introduksjonsprogram for de som avsluttet grunnet jobb/utdanning

Antall dager i introprogram for de som
avsluttet pga. jobb/utdanning

Ordinært mottak

Integreringsmottak

674,7

636,0

Kilde: Data fra NIR bearbeidet av Rambøll

Gjennomsnittlige antall timer brukt på opplæring i norsk for de som er ferdige med
introduksjonsprogrammet er høyere for beboere på ordinære mottak. Dette er dog ikke en
statistisk signifikant forskjell. For gjennomsnittlig antall timer brukt i samfunnsfag er det heller
ingen signifikant forskjell. Det er viktig å understreke at personer som har avsluttet
introduksjonsprogram vil i noen tilfeller kunne delta i norskopplæring selv om de har avsluttet
introduksjonsprogrammet.
Tabell 9.17: Antall timer brukt på opplæring i norsk og samfunnsfag
Ordinært mottak

Integreringsmottak

Gj. ant timer brukt på opplæring i norsk

930,2

881,8

Gj. ant timer brukt på opplæring i
samfunnsfag

38,5

40,7

Kilde: Data fra NIR bearbeidet av Rambøll
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De første som ble bosatt fra integreringsmottak vil først i årene 2019-20 være gjennom et 2-årig
løp i introduksjonsprogrammet. Det er derfor et lite antall som har hatt mulighet for videre
utdanning eller jobb per nå. Vi konkluderer at det ikke er tilstrekkelig mange som har avsluttet
introduksjonsprogrammet til å undersøke hvorvidt deltakere fra ulike type mottak er i jobb eller
utdanning umiddelbart etter, eller ett år etter avsluttet introduksjonsprogram.
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10.

VURDERINGER OG KONKLUSJONER
I dette kapittelet presenterer vi våre vurderinger og konklusjoner, basert på analyser og funn fra
hele evalueringsperioden. I sluttrapporten har vi vært særlig opptatt av hva som er læringen og
virkningene av integreringsmottak i perioden de har vært i drift. Samtidig er evalueringen av
integreringsmottak på mange måter evaluering av et bevegelig mål og er slik sett følgeforskning i
ordets rette forstand.
Evalueringen preges av store endringer både i mottaksorganisering og asylsituasjon, og feltet
påvirkes av følgende forhold:
•

•
•
•
•
•

Det faglige innholdet i hvert enkelt integreringsmottak har vært under løpende utvikling,
basert på beboernes behov og vertskommunens kompetanse og kapasitet. I sum betyr det at
beboere på ulike tidspunkt har fått ulikt faglig tilbud i samme mottak
Det er variasjon i innhold og organisering på tvers av de ulike integreringsmottakene
Det har vært til dels store endringer i beboersammensetningen i integreringsmottak og
kjennetegn ved asylsøkere som kommer til Norge sett under ett
Antall ordinære mottak er kraftig redusert som følge av færre asylankomster
Det er variasjon i praksis mellom ordinære mottak når det gjelder for eksempel
aktivitetstilbud og bosettingsforberedende arbeid
Det har vært endringer i styringen av og innholdet i ordinære asylmottak

Det er derfor ikke så enkelt å besvare spørsmål som «er integreringsmottak hensiktsmessig?» og
«skiller integreringsmottak seg fra ordinære mottak?». Kontinuerlige endringer i programinnhold
og -omfang gjør det heller ikke enkelt å konkludere hvilken integreringsmottaksmodell som er
mest vellykket. Inntrykket er i stedet at integreringsmottakene over tid har blitt likere hverandre,
både når det gjelder organisatorisk tilknytning og type og dimensjonering av programinnhold. I
stedet for å peke på en bestemt modell for integreringsmottak har vi identifisert det vi kan
betegne som virksomme elementer som bør inngå i en fremtidig modell for kvalifisering av
asylsøkere i ankomstfasen, samt hvilke organisatoriske og strukturelle forutsetninger som bør
være på plass for å understøtte disse.
Målsettingen med evaluering av integreringsmottak er kort oppsummert å svare på to
hovedproblemstillinger:
1) Hvordan er integreringsmottakene etablert og implementert, hva kjennetegner tilbudet i
dem og hvordan vurderes dette av ansatte og beboere?
2) Kommer beboere fra integreringsmottak raskere i utdanning og arbeid enn beboere fra
ordinære asylmottak og blir de raskere og bedre integrert?
Dette forsøker vi å svare på i de påfølgende avsnittene. I tillegg presenterer vi våre vurderinger
om hvordan integreringsmottakene har arbeidet med bosettingsarbeid, økonomi og finansiering
og hvordan erfaringene fra forsøket kan benyttes inn det videre arbeidet med kvalifisering og
integrering av asylsøkere.

10.1

Hvordan er integreringsmottakene etablert og implementert, hva kjennetegner
tilbudet i dem og hvordan vurderes dette av ansatte og beboere?
Sett under ett gir evalueringen av integreringsmottak et i all hovedsak positivt bilde av
forsøksordningen. Kommunene/klyngene som etter søknad fikk i oppgave å etablere
integreringsmottak – Oslo, Kristiansand, Steinkjer, Larvik og Bodø – løste dette i hovedsak raskt,
selv om evalueringen finner noe variasjon i hvor fort de første beboerne ble tilbudt fulltidsprogram
ved ankomst. Etableringsfasen var preget av høy fart og en «veien blir til mens vi går»-holdning,

87

Rambøll - Evaluering av integreringsmottak

og funn fra første delrapport vitner om utpreget engasjement og entusiasme for å få
integreringsmottakene på plass og utvikle et fulltidsprogram hvor norskopplæring,
samfunnskunnskap og yrkes- og karriereveiledning står sentralt. Selv om det fra sentralt hold ble
gitt signaler om hva som burde og kunne inngå i fulltidsprogrammet, fikk klyngene ganske stor
frihet til selv å utvikle et opplegg for beboerne basert på lokale mål, forutsetninger og behov. Det
samme gjelder organiseringen, hvor ulike tilbydere fra kommunalt og fylkeskommunalt hold
skulle levere tjenester til beboere i mottak, mens det også var mulig for klyngene å involvere
frivillige og private organisasjoner og virksomheter etter behov. Det er med andre ord ikke snakk
om å implementere et allerede etablert program eller modell, men heller utvikling av lokale
innovative modeller, hvor utvikling og implementering går hånd i hånd.
10.1.1

KJENNETEGN VED TILBUDET I INTEGRERINGSMOTTAK
Selv om omfang og innhold i tilbudet til beboerne har endret seg over tid og innad og på tvers av
integreringsmottak, er det noen elementer som består. Målsettingen med tilbudet til beboerne var
at det skulle være et heldagstilbud, og i perioden 2017 – 2019 har et flertall av beboerne hatt
avtale om 37,5 timers program per uke, dog med variasjon mellom mottak og på ulike
måletidspunkt.

10.1.1.1

Norskopplæring
Et kjerneelement i programmet er norskopplæring, som er det beboere og ansatte oppgir som
aller mest hensiktsmessig for å komme i gang med integreringen. Omfang og grad av
nivåtilpasning har variert avhengig av økonomi og beboergruppe, men norskopplæring fyller
relativt mye av fulltidsprogrammet i hele perioden og ved alle integreringsmottak. Muligheten til
tidlig og mye norskopplæring er også et gjennomgående argument for at beboere har søkt seg til
integreringsmottak. I tillegg er samfunnskunnskap og arbeids- og utdanningsforberedende
aktiviteter i form av arbeidspraksis og yrkes- og karriereveiledning noe som trekkes frem. Til
tross for litt innledningsvis uavklarte roller mellom karrieresentre og NAV om hvem som skulle
veilede om hva, viser evalueringen at en etter hvert har fått til en grei arbeidsdeling og et tilbud
hvor en kompletterer hverandres kompetanser og nettverk.

10.1.1.2

Yrkes- og karriereveiledning
Yrkes- og karriereveiledning fremheves som veldig positivt og noe å bygge videre på. De positive
tilbakemeldingene handler først og fremst om at veiledningen bidrar til at beboerne kommer «i
gang» med å reflektere over egen situasjon, muligheter og ønsker, samtidig som veiledningen
bidrar til bedre kjennskap til norsk arbeidsliv og samfunn, realitetsorientering og praktisk bistand
til å komme i gang med søknad om godkjenning av medbragt utdanning.
Arbeidspraksis ble tidlig etterspurt, mens manglende tillatelser og utfordringer med å finne
relevante praksisplasser var en barriere i starten. Funn fra datainnsamling våren 2019 tyder på at
dette har blitt mye bedre, både fordi flere får innvilget søknad om midlertidig arbeidstillatelse48
og fordi en har fått til et bedre system for å fremskaffe praksisplasser via NAVs markedsapparat.

10.1.1.3

Norsk kultur og norske verdier (NKNV)
Norsk kultur og norske verdier (i dagligtalen forkortet til NKNV) er et undervisningsopplegg
utviklet av Kompetanse Norge og som leveres av kommunal voksenopplæring. Opplæringen går
Justis- og beredskapsdepartementet har gjort endringer i utlendingsforskriften § 17-24 annet ledd.
Endringen gjelder asylsøkere som har fått plass i et integreringsmottak. Asylsøkere med plass i
integreringsmottak kan nå få midlertidig arbeidstillatelse i påvente av endelig vedtak, selv om de ikke kan
dokumentere sin identitet med reisedokument eller nasjonalt identitetskort. Vilkåret i utlendingsloven § 94
første ledd bokstav b om at det ikke må være tvil om søkerens identitet gjelder fortsatt. Dette er en
midlertidig forskriftsendring som trådte i kraft 14. mai 2018 og oppheves 14. mai 2021.
48

88

Rambøll - Evaluering av integreringsmottak

over 50 timer og består av ni ulike temaer av ulikt omfang, fra hverdagslige temaer,
familiemønstre og samlivsformer, hele, barns rettigheter, vold, demokrati og verdier. I
innholdsbeskrivelsen fra Kompetanse Norge heter det at «formidling av norske lover og regler og
plikter og rettigheter skal ligge til grunn for og gjennomsyre alle temaene. Det er også lagt vekt
på skrevne og uskrevne regler.»49 Evalueringen viser at det er litt sprikende tilbakemeldinger på
opplegget. Funn fra intervjuer med beboere i integreringsmottak viser at mange syns
opplæringen er interessant og nyttig. Samtidig er det en del tidligere beboere som nå er bosatt
som hevder at det er en del overlapp med informasjonen i Introduksjonsprogrammet og at det
det er lite hensiktsmessig. Fra ansattintervjuer er hovedinntrykket at det faglige innholdet
vurderes som solid og nyttig samtidig som enkelte ansatte peker på at gjennomføringen av
undervisningsopplegget kan virke moraliserende og derfor kan virke mot sin hensikt.
10.1.1.4

Samarbeid med frivilligheten
Samarbeid med og aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner er også en (svært) viktig del av
tilbudet i integreringsmottak. I starten av forsøket ble det gitt midler til en egen
frivillighetskoordinator i mottak50, som også kunne benyttes i integreringsmottak. Ordningen
bortfalt etter hvert, men arbeidet med å koordinere frivilliginnsatsen har bestått og bidraget fra
frivillige utgjør fortsatt en vesentlig del av tilbudet i de fleste av integreringsmottakene. Det er
imidlertid forskjellig hvordan og hvor mye frivillig sektor har bidratt med fra starten av, og i
hvilken grad en har kunnet bygge videre på eksisterende samarbeid eller har måttet bygge opp
noe nytt.
Integreringsmottaket i Oslo er et eksempel hvor frivillighet og sivilsamfunn spilte en stor og aktiv
rolle, hvor både frivillige organisasjoner og universitets- og høgskolesektoren bidro i tilbudet. Her
var utfordringen å håndtere de svært mange henvendelsene til integreringsmottaket og få
koordinert tilbudene til de enkelte beboer.
Integreringsmottaket i Bodø har hele veien lagt stor vekt på samarbeidet med frivillige
organisasjoner og deltakelse i frivillige aktiviteter fyller fortsatt relativt mye blant beboerne her.
Sett under ett er det et bredt spekter av frivillige organisasjoner som har bidratt inn i
integreringsmottakene, både store, nasjonale aktører og mindre lokale lag og foreninger.
Integrering gjennom frivillige aktiviteter har vært og er viktig, ikke minst for å understøtte den
såkalte «hverdagsintegreringen» og skape møteplasser hvor beboere i integreringsmottak i større
grad er «på like fot» enn det de er i en skole- og arbeidssituasjon. Samtidig er ikke samarbeidet
med frivillig sektor uten komplikasjoner eller utfordringer. Frivillige organisasjoner er nettopp det
– frivillige. Det betyr at aktiviteter og tilbud «tar fri» innimellom, og ikke alltid på et beleilig
tidspunkt, og at noen aktiviteter avsluttes grunnet manglende interesse hos arrangører og/eller
deltakere. Mange beboere i integreringsmottak har hatt deltakelse i frivillige aktiviteter som del av
sitt (individuelt tilpassede) fulltidsprogram, men det kan være vanskelig å følge opp deltakelse og
omfang, enten fordi frivillige ikke har systemer for, ikke kan pålegges eller ikke ønsker å
registrere oppmøte eller fravær.

10.1.1.5

Utprøving av insentiver og sanksjoner
Mens samtlige integreringsmottak har iverksatt de obligatoriske tiltakene knyttet til
norskopplæring, samfunnskunnskap og fremtidig deltakelse i utdanning og arbeid, er utprøving av
insentiver og sanksjoner noe som i varierende grad har blitt prøvd ut og det eneste
programelementet som klyngene ikke lojalt har utviklet. Evalueringen viser at sanksjoner og
insentiver er noe klynger og mottak har funnet vanskelig utfra både praktisk og prinsipielt
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/norsk-kultur-og-norske-verdier--opplaringfor-asylsokere/#_
50
Justis- og beredskapsdepartementet (2016): Tildelingsbrev til IMDi – tillegg 3 og UDI – tillegg 2 – 2016.
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perspektiv og at insentiver knyttet til resultater skaper stor faglig motstand. Inntrykket fra
evalueringen er at klyngene har hatt stor handlefrihet på dette punktet, og at arbeidet med
sanksjoner og insentiver har vært lite styrt fra sentralt hold, selv om det har vært tema på et par
tjenesteledernettverk.
Når det gjelder insentiver, har diskusjonene i klyngene både handlet om hva som er relevante
insentiver, om insentiver i det hele tatt er noe en ønsker å benytte overfor en gruppe som i
utgangspunktet skal være motivert og om signaleffekten av insentiver generelt. Steinkjer har som
eneste integreringsmottak prøvd ut gavekort som individuelt insentiv for oppmøte i hele perioden
og oppgir at de har gode erfaringer med det. Det synes heller ikke å ha vært særlige diskusjoner
om dette internt i klyngen. Kristiansand har prøvd ut individuelt insentiv knyttet til resultater på
språktester. De øvrige klyngene har ikke prøvd ut insentiver på denne måten, men oppgir at de
har vært opptatt av å motivere til innsats gjennom felles arrangementer som felles måltider o.l.
Tilbakemeldingene fra flere er at en er negativ til bruk av individuelle insentiver utfra faglige og
pedagogiske hensyn. Enkelte fremhever at det kan være relevant å bruke insentiver som er
direkte knyttet opp mot den enkeltes mål og det er eksempler på at dette har vært benyttet i noe
utstrekning. Dette er for eksempel dekning av avgift på treningsstudio eller annet som oppgis
som positivt for den enkeltes motivasjon, helse eller lignende.
Argumentene når det gjelder sanksjoner er at en har relativt lite å sanksjonere med og at
eventuelle sanksjoneringsmuligheter verken er hensiktsmessige eller ønskelige. Dette handler for
eksempel om at en evt. avkorting av basisbeløp (som alle asylsøkere i mottak mottar) er lite
aktuelt fordi summen som tilstås er begrenset og avkorting kan ha negativ effekt på motivasjon
og oppmøte. Det eneste som framstår som en reell sanksjonsmulighet er å avbryte kontrakten
med beboeren, noe det er flere eksempler på. Tall fra IMDis IM-register første halvår 2019 tyder
på at omfanget av kontraktsbrudd grunnet manglende oppmøte/atferd er litt større sammenlignet
med det som var tilfelle året før.
10.1.2

VURDERINGER OG TILFREDSHET BLANT BEBOERE OG ANSATTE
Hovedinntrykket er at både ansatte og beboere har tro på og stort sett er fornøyd med tilbudet i
integreringsmottak. Dette gjelder i hele evalueringsperioden og ved samtlige mottak.
Norskopplæring er det beboerne vurderer som aller best, men også samfunnskunnskap og yrkesog karriereveiledning fremheves som bra og nyttig. I tillegg er de opptatt av den aktiviseringen
tilbudet i integreringsmottak bidrar til, noe som vurderes som veldig positivt. Spesielt beboere
som tidligere har bodd i ordinære asylmottak er opptatt av dette, men hovedinntrykket fra et
flertall av beboerintervjuene er at tidlig og mye aktivisering er positivt og viktig. Motivasjon, om
enn i en nokså begrenset definisjon (dvs. sende inn søknad om opptak til integreringsmottak) har
vært et hovedkriterium for opptak og inntrykket fra ansattintervjuene er at mange beboere er
svært motiverte for å delta i fulltidsprogram i integreringsmottak. Innledningsvis kom det signaler
om at ikke alle beboere var klar over hva de hadde forpliktet seg til i integreringsmottak, noe som
ble fremhevet som et forbedringsområde i første delrapport av evalueringen. Dette har bedret seg
i perioden, noe funn fra både ansattsurvey og intervjuer viser. Dette kan blant annet forklares
med at UDI har arbeidet godt med å tydeliggjøre og forsterke informasjonen overfor potensielle
søkere, men også at integreringsmottakene har «satt seg» og at kravene som stilles generelt har
blitt bedre kjent i mottakssystemet.
Selv om det ikke ble gitt eksplisitte signaler om tilbudets varighet, var inntrykket fra
datainnsamlingen at de fleste mottakene opererte med en «idealtid» på om lag tre måneder.
Våren/høsten 2017 satt mange beboere i mottak i mindre enn tre måneder og tilbakemeldingen
fra ansatte var at det var litt for kort tid til at beboerne tilegnet seg nødvendige
«begynnerferdigheter». Dette endret seg i løpet av 2018, hvor oppholdstid i mottakene øker og
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det var utfordrende for mottakene å tilby et meningsfylt program uten for mye repetisjon,
samtidig som beboermotivasjonen sank. Igjen ble det ikke gitt noen eksplisitte signaler om at
beboere i integreringsmottak skulle få sine saker raskere behandlet enn beboere i «vanlige»
mottak, men «høy sannsynlighet for å få opphold» som inngangskriterium (i tillegg til motivasjon)
kan ha bidratt til å skape noen forventninger som ikke har latt seg oppfylle, og som skaper
frustrasjon både hos beboere og ansatte. Status for 2019 er at botiden har økt ytterligere, noe
som kan forklares med UDIs praksis med å ta igjen etterslep av saker og å prioritere behandling
av klare avslagssaker.

10.2

Kommer beboere fra integreringsmottak raskere i utdanning og arbeid enn
beboere fra ordinære asylmottak og blir de raskere og bedre integrert?
En hovedproblemstilling i evalueringen er om beboere som har vært i integreringsmottak kommer
raskere i utdanning og arbeid enn beboere som har vært i ordinært mottak. Det er også et mål å
undersøke om de gjør det bedre på veien dit, blant annet om de oppnår bedre resultater i
norskopplæring og øvrige aktiviteter i Introduksjonsprogrammet, og om de gjennomfører på
kortere tid.
Det er for tidlig å måle effekten av integreringsmottak på deltakernes progresjon og prestasjon i
introduksjonsprogrammet, og overgang til arbeid eller utdanning. Basert på statistiske analyser
av registerdata fra SSB i kombinasjon med data fra NIR kan vi derfor ikke konkludere med at
deltakere fra integreringsmottak har bedre progresjon, og kommer raskere i utdanning eller jobb
sammenlignet med deltakere fra ordinært mottak. Vi kan heller ikke konkludere med at de ikke
kommer raskere i arbeid eller utdanning.
Få observasjoner i datamaterialet skyldes først og fremst at det er svært få deltakere som har
rukket å (1) følge fulltidsprogrammet i integreringsmottak (2) bli bosatt og (3) avslutte
introduksjonsprogram. Rambøll vurderer derfor at det bør gjennomføres ytterligere analyser i
fremtiden for å konkludere med integreringsmottakenes effekt på integrering og sysselsetting. I
2020 publiserer SSB utdannings- og sysselsettingsstatistikk for 2019, samtidig som det vil være
flere avsluttede deltagere og mer data i NIR, noe som vil muliggjøre mer robuste analyser av
effekten av integreringsmottak på progresjon, utdanning og jobb.
Funnene og analysene i rapporten er derfor hovedsakelig basert på kvalitative data fra intervjuer,
og i løpet av evalueringsperioden er det gjennomført rundt 300 kvalitative intervjuer med
representanter for integreringsmottak, ordinære mottak, bosettingskommuner, samt beboere i
ordinære mottak og integreringsmottak.

10.2.1

BEBOERNES FORUTSETNINGER
Ved oppstart av forsøksordningen med integreringsmottak ble det fra enkelte hold uttrykt skepsis
til denne type mottak under henvisning til at de kom til å bli «elitemottak.» Første delrapport i
evalueringen viste at dette ikke var tilfelle, men at beboere i integreringsmottak var en
sammensatt gruppe, hvor det både var personer med mye utdanning, personer med noe
utdanning og personer med lite eller ingen utdanning. Dette kan skyldes at kriteriet for å søke seg
til integreringsmottak er at deltakeren er i målgruppen, og at det finnes ledig bolig som passer til
søkeren. Søkerne har ikke måttet oppnå visse kriterier slik som for eksempel utdanning eller
arbeidserfaring for å få innvilget søknaden.
Samtidig har beboersammensetningen endret seg underveis i perioden, både når det gjelder
landbakgrunn, utdanningsnivå og familiesituasjon. Tidlig i forsøksperioden kom det mange med
bakgrunn fra Syria og Eritrea, mange unge, uten medfølgende familie og med til dels lite
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skolebakgrunn. Ved inngangen til 2019 var en stor andel av beboerne fra Tyrkia, mange med
høyere utdanning og det var flere familier enn tidligere.
Både første og andre delrapport i evalueringen viste indirekte indikasjoner på at beboere fra
integreringsmottak var noe bedre rustet til videre kvalifisering enn beboere fra ordinære
asylmottak. Dette ble begrunnet med at de var bedre informert og mer kjent med både lokal- og
storsamfunn, vant til å være i aktivitet og forstod viktigheten av å møte opp til avtaler og at de
kunne litt mer norsk. Men utover dette ble det ikke registrert vesentlige forskjeller i deltakernes
forutsetninger for å gjennomføre introduksjonsprogrammet. Det er også varierende hvorvidt
ansatte i bosettingskommunene ser store forskjeller på beboere fra integreringsmottak og
beboere fra ordinære asylmottak når det gjelder deres faglige kompetanse.
Kort oppsummert finner vi ikke tydelige effekter av integreringsmottak målt i observerte
resultater. Det vil likevel være misvisende å løfte fram dette som isolert konklusjon. Baserer vi
oss på det omfattende antall intervjuer og observasjoner vi har gjort med ansatte, deltakere og
samarbeidspartnere, der det er en klar tendens i retning av at involverte aktører mener, til dels
sterkt, å oppleve at integreringsmottakene har en virkning, på følgende områder:
•

Beboere fra integreringsmottak er mer bosettingsklare fordi en i større grad har lagt vekt
på deres forutsetninger, behov og muligheter i valg av bosettingskommune, siden
integreringsmottakene gjennomfører grundig kartlegging av beboerne og medvirker i
IMDis bosetting gjennom å anbefale bosettingskommune for den enkelte beboer/familie.
Det kan også handle om at beboere fra integreringsmottak i regelen skal bosettes i
vertskommunen, som de allerede kjenner og hvor det er enklere å videreføre iverksatte
tiltak og aktiviteter

•

Beboere fra integreringsmottak kommer raskere i gang med yrkes- og utdanningsrettede
aktiviteter fordi de har påbegynt dette arbeidet i integreringsmottakene gjennom
(obligatorisk) yrkes- og karriereveiledning som inngår i fulltidsprogrammet. Veiledningen
har på den ene siden bidratt til å sette i gang tankeprosesser knyttet til fremtidig
utdanning og arbeid. Samtidig bidrar fulltidsprogrammets fokus på aktivitet og struktur
positivt med tanke på fremtidig deltakelse på arbeidsmarkedet. Parallelt med dette har en
del prøvd seg i arbeidspraksis eller andre arbeidsforberedende aktiviteter, slik som
jobbskygging og frivillig arbeid og slik sett blitt mer bevisste på hva de kan tenke seg å
(ikke) arbeide med i fremtiden.

•

Beboere fra integreringsmottak kommer raskere i gang med godkjenning av utdanning
fordi dette inngår som tema i yrkes- og karriereveiledningen i fulltidsprogrammet.
Oversettelse og innsending av vitnemål og tilstøtende dokumenter er en forutsetning for å
komme videre i det norske utdanningssystemet, enten det handler om å søke opptak til
nytt studium eller for å få godkjent eller kompletterende eksisterende utdanning

Disse punktene er basert på oppsummering av et stort antall intervjuer med fagpersoner,
deltakere og involverte, samt spørreundersøkelser til ansatte i mottakene, som jobber tett på
deltakerne. Det kan tenkes at disse er farget av sine erfaringer og overdriver effekten. Det kan på
den annen side også tenkes at virkningene er så finmasket med tanke på bakgrunn og
asylhistorikk at resultatene ikke viser seg umiddelbart.
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10.3
10.3.1

Øvrige virkninger
VIRKNINGER PÅ STATLIG NIVÅ: TETTERE TVERRETATLIG SAMARBEID
Prøveordningen med integreringsmottak har involvert fire statlige direktorater (IMDi, UDI,
Kompetanse Norge og Arbeids- og velferdsdirektoratet) som sammen skulle koordinere innsatsen
og understøtte et i all hovedsak lokalt utviklingsarbeid. IMDi har, jf. oppdragsbrevet, hatt
ansvaret for å iverksette og drifte ordningen, og har fulgt opp klyngene gjennom jevnlige
rapporteringer og nettverkssamlinger hvor klyngerepresentanter og interessenter fra regional- og
fylkesledd har deltatt. De fire statlige etatene har møttes jevnlig, tidvis ukentlig, og inntrykket er
at samarbeidet har blitt stadig bedre over tid. Utover i evalueringen har det også blitt stadig
tydeligere hvor viktig samarbeidet og samordningen mellom IMDi og UDI er for
integreringsmottakene. I 2018 og 2019 viser evalueringen at ventetid på vedtak fra UDI oppleves
som belastende både av beboere og ansatte, og at lang botid gjør det krevende å tilby et godt
opplegg i integreringsmottakene, samtidig som klyngene sliter med å oppfylle sine forpliktelser
overfor bosettingskommunene.
Innledningsvis var det også litt uklart hva som var grenseoppgangen mellom karriereveiledning
(Kompetanse Norge) og yrkesveiledning (Arbeids- og velferdsdirektoratet) og inntrykket fra
klyngene er at dette er noe en brukte en del ressurser på å avklare innledningsvis. Også dette
synes å ha gått seg til, og at en etter hvert har fått til et hensiktsmessig og rimelig avklart
samarbeid om dette. Yrkes- og karriereveiledning er som tidligere nevnt et tilbud som beboerne i
mottak vurderer som svært nyttig.
Representanter fra region- og fylkesledd i de fire direktoratene har fulgt integreringsmottakene
hele veien, om enn i litt ulikt omfang, men flere har deltatt i styringsgrupper og på flere av
tjenesteledernettverkene. Inntrykket fra intervjuer med representanter herfra er at
integreringsmottak vurderes som et nyttig virkemiddel for integrering og klyngene får mange
positive tilbakemeldinger for sitt arbeid. Utfordringene som fremheves er mer knyttet til
finansiering og integreringsmottakenes plass i mottaksstrukturen, spesielt med tanke på
bæredyktig drift.
Oppsummert tyder evalueringen på at en gjennom arbeidet med integreringsmottak har fått
nyttige erfaringer og mye læring på tvers av fire direktorater med til dels tilgrensende oppgaver,
men hvor ulike mandater og ulike oppgaver tidvis har gjort det utfordrende å koordinere
styringssignalene.

10.3.2

VIRKNINGER PÅ VIRKSOMHETSNIVÅ: TVERRFAGLIGHET, INNOVASJON OG
ENTREPRENØRSKAP
Ved alle integreringsmottakene er det en gjennomgående observasjon at de ulike virksomhetene
som deltar har lært mye av hverandre og arbeidsformen. Det ser ut til at en indirekte virkning av
integreringsmottakene er at ansatte opparbeider en sterkere tverrsektoriell kompetanse og
forståelse for integreringsfeltet, og arenaer for formell og uformell informasjonsutveksling og
beslutningstaking. For eksempel har flere av klyngene trukket fram at uformelle og regelmessige
møtepunkter mellom virksomhetene, har vært arenaer for å få fram forslag og planlegge
utprøving. Dette framstår som svært positivt for muligheter for innovasjon, fordi det gjør at folk
bringer sammen ulike typer innsikt på en målorientert arena.
Innovasjon handler om det å få ideer til å skape verdi, ifor eksempel bedre tjenester, og i dette
ligger også entreprenørskap, det å få noe til å skje. Foss og Klein (2018) definerer entreprenøren
som et individ som søker å kombinere heterogene ressurser for å skape verdi under stor
usikkerhet. Hornsby et al (2013) og Anderson og West (1998) har utviklet to særskilt grundige og
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anerkjente indekser for entreprenørielt klima i grupper. Vi har ikke kartlagt
entreprenørskapsklimaet, men enkelte elementer fra disse indeksene kan nevnes:
•
•
•
•

Felles forståelse av visjon på tvers av kompetanser
Virksomheten legger til rette for eksperimentering og utprøving
Trygghet i deltakelsen, at det føles greit å komme med forslag
Praktisk støtte i forsøk på å gjennomføre nye eksperimenter

Det er helt sikkert mye å hente, og det er andre deler av disse entreprenørskapsindeksene som vi
ikke har noen relevante observasjoner rundt. Elementer som går på finansiering, autonomi og tid
tilgjengelig er neppe tilstede i økt grad. Det er likevel god grunn til å påstå at arbeidsformen har
bidratt til et mer entreprenørielt klima, som øker sannsynligheten for innovasjoner. Dette har ikke
vært et mål i seg selv for arbeidet med integreringsmottakene, men kan indirekte bidra til mer
effektiv måloppnåelse på integreringsfeltet og tilstøtende virksomhetsområder.

10.4

Virksomme elementer i integreringsmottakene
Som nevnt innledningsvis i kapittelet har vi underveis i evalueringen konkludert med at det er
vanskelig å anbefale en konkret modell for integreringsmottak, både fordi vi p.t. ikke har data
som tilsier at én modell er mer virksom enn andre, men også fordi modellene har endret seg
såpass mye i perioden at det er vanskelig å snakke om virkningene av én bestemt modell. Vi har
så langt heller ikke kunnskap om hvordan integreringsmottakene sett under ett «leverer»
sammenlignet med ordinære mottak. Inntrykket fra intervjuer med bosettingskommuner er at det
å ta imot beboere fra integreringsmottak kan sammenlignes med å ta imot beboere fra et
veldrevet, ordinært mottak med god kommunikasjon og samarbeid med bosettingskommunen.
Til tross for disse utfordringene har vi gjennom evalueringen identifisert det vi betegner som
virksomme elementer i integreringsmottakene. Dette er elementer vi mener bør hensyntas i det
videre arbeidet med integreringsmottak, men som også har overføringsverdi til øvrig
kvalifiseringsarbeid rettet mot nyankomne asylsøkere og flyktninger. Vi har både identifisert
virksomme elementer når det gjelder programinnhold/aktiviteter og hvilke organisatoriske og
strukturelle rammebetingelser som bør understøtte dette. Analysene er basert på funn fra
intervjuer med ansatte og beboere, spørreundersøkelse blant ansatte og rapportering fra
klyngene [IM-registeret].

10.4.1
10.4.1.1

PROGRAMINNHOLD/AKTIVITETER
Norskopplæring
Et gjennomgående funn fra evalueringen er at mye, god og tilpasset norskopplæring vurderes
som det viktigste og mest hensiktsmessige elementet i fulltidsprogrammet. Dette gjelder for alle
år og på tvers av alle informantgrupper. Tilbud om omfattende norskopplæring er også noe som
fremheves av beboerne når de blir spurt om hvorfor de valgte å søke seg til integreringsmottak.
Det varierer mellom integreringsmottakene hvor mye norskopplæring de har tilbudt over tid, og
det er også variasjoner innenfor det enkelte mottak over tid. For eksempel fylte norskopplæring
det meste av fulltidsprogrammet ved integreringsmottaket i Steinkjer ved oppstart, mens tilbudet
har blitt nedskalert over tid, først og fremst fordi det ble for dyrt. Ved de andre mottakene har
omfang av norskopplæringen også variert og norskopplæringen har funnet sted både i særskilte
integreringsmottaksklasser og i ordinære voksenopplæringsklasser hvor beboerne er innplassert
etter nivå på linje med andre elever.
Med ett unntak er det kommunal voksenopplæring som har forestått norskopplæring i hele
perioden. Integreringsmottaket i Kristiansand benyttet i begynnelsen en privat leverandør i
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norskopplæringen, men valgte senere å gå over til kommunal voksenopplæring grunnet
stordriftsfordeler og mulighet for bedre nivådeling i tilbudet. Vår vurdering er at norskopplæring –
naturligvis – er svært viktig som kvalifisering og for kvalifisering. Samtidig er det viktig at
opplæringen som gis er god og tilpasset elevenes nivå, og at den er rimelig dimensjonert.
Underveis i evalueringen har det kommet flere signaler fra beboere om at norskopplæringen ikke
har nok progresjon og at det er for store nivåforskjeller innad i klassene. Det krever både
kompetanse og kapasitet å gi et tilpasset tilbud som samtidig er fleksibelt for endringer i
elevmassen, noe som stiller store krav til ledelse og ansatte i voksenopplæringen. Inntrykket fra
evalueringen er at beboerne stort sett har vært fornøyd med opplæringen de har fått, men
intervjuer med bosatte viser at de ofte er på «riktigere» nivå i norskopplæringen i
introduksjonsprogrammet enn de var mens de var i integreringsmottak. Dette tilsier at innledende
kartlegging og innplassering i norskklasse ikke har vært god nok, eller at norskopplæringstilbudet
for beboere i integreringsmottak ikke har vært differensiert nok. Evalueringen gir ikke grunnlag
for å konkludere hva som er hensiktsmessig omfang av norskopplæring. Det den gir grunnlag for
å si er at det er viktig at den holder høy kvalitet og er tilpasset elevgruppen.
10.4.1.2

Yrkes- og karriereveiledning
Yrkes- og karriereveiledning, både individuelt og i grupper, er et viktig element i fulltidsprogram i
integreringsmottak og en aktivitet som gjennomgående får svært gode tilbakemeldinger.
Veiledningen gis av veiledere fra fylkeskommunalt karrieresenter og veiledere i NAV, og
evalueringen tyder på at en etter hvert har funnet frem til en rimelig rolle- og ansvarsfordeling
mellom de to instansene. Yrkes- og karriereveiledningen fremstår som så viktig fordi den får
beboerne «i gang» med å tenke fremtidig jobb og karriere i Norge og fordi veiledningen som gis
også inneholder mye nyttig samfunnskunnskap. Dette inkluderer blant annet realitetsorientering
om arbeidsmarked og egen medbragt kompetanse. Videre er yrkes- og karriereveiledningen en
arena for diskusjon om yrker og gir konkret trening i å ta egne valg om fremtiden. For en del
beboere er dette nytt. Videre har en gjennom yrkes- og karriereveiledningen lagt vekt på å skape
forståelse for hvordan det norske velferdssamfunnet fungerer og hvorfor det er en forventning til
høy og bred deltakelse i det norske arbeidsmarkedet.
Evalueringen viser at karriere- og yrkesveilederne har tatt i bruk ulike metoder og verktøy for å
aktivisere og motivere beboerne, siden tavleundervisning alene vurderes som lite inspirerende og
gir lite læring. I stedet er det eksempler på at en har benyttet rollespill, gjetteleker og involvert
eksterne foredragsholdere for å informere om norsk arbeids- og samfunnsliv. Beboere i
integreringsmottak har fått yrkes- og karriereveiledning både individuelt og i grupper og
kombinasjonen av disse fremstår som vellykket. Individuell veiledning er hensiktsmessig for å få
kartlagt interesser og behov, samt igangsetting av prosess for godkjenning av utdanning.
Gruppeveiledning er hensiktsmessig for mer «generiske» temaer, slik som informasjon om det
norske arbeidsmarkedet, velferdsordninger, skattesystem og boligmarked. I begge tilfeller er
veiledning med tolk, eventuelt språkassistent, viktig for å sikre nyansert og presis informasjon
begge veier. Når det gjelder gruppeveiledning har en flere steder delt opp beboergruppen etter
språk fordi det er mer effektivt og fordi en har registrert at gruppedynamikken blir bedre.
Integreringsmottaket i Larvik har utviklet metoder for arbeidsrettet veiledning, som er
dokumentert i ressurshefte og oppgavesamling. Begge gir en rekke eksempler på hvordan slik
veiledning kan foregå i praksis, både når det gjelder temaer og metoder.

10.4.1.3

Arbeidspraksis
Etter noen oppstartvansker knyttet til manglende arbeidstillatelser, er arbeidspraksis (her ikke
forstått som tiltak i regi av NAV) etter endringer i utlendingsforskriften nå en aktivitet som
benyttes av integreringsmottakene. Godt samarbeid mellom UDI, mottak og politi gjør at

95

Rambøll - Evaluering av integreringsmottak

midlertidig arbeidstillatelse for asylsøkere i integreringsmottak fungerer, noe som gir positive
erfaringer for beboerne i form av arbeidstrening og sosialisering, i tillegg til at det medfører få
kostnader for kommunene. Når det fungerer, er arbeidspraksis helt klart et viktig og
hensiktsmessig tiltak for beboere i mottak, både for å lære om norsk arbeidsliv, knytte kontakter
og bevisstgjøre den enkelte på egne muligheter. Ønske om arbeidspraksis er noe som fremheves
av svært mange beboere som er intervjuet og mulighet for arbeidspraksis en viktig
motivasjonsfaktor. Samtidig er det viktig å «treffe» med arbeidspraksis, slik at praksisoppholdet
fremstår som meningsfylt, for eksempel ved at det gir beboeren mulighet til å praktisere norsk.
Lite arbeidsgiverkontakt, frykt for å «brenne» relasjonen til arbeidsgivere, samt ønske om å
skjerme beboere fra evt. nederlag ved å delta i praksis for tidlig, er noe som fra klyngenes side
har vært en barriere for arbeidspraksis. Dette synes å ha blitt bedre i perioden, blant annet fordi
en har fått på plass en tydeligere og bedre oppgavefordeling i klyngene, hvor NAV har bidratt til å
fremskaffe og følge opp arbeidsgivere og praksisplasser.
10.4.1.4

Samarbeid med frivillig sektor
Et annet viktig element i fulltidsprogram i integreringsmottak er deltakelse i frivillig arbeid eller
aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner. Her er det potensielt mange muligheter for å finne
aktiviteter som passer den enkelte beboers ønsker og behov, det er rimelig, tilgjengelig, lokalt
forankret og det gir anledning til å møte nordmenn og praktisere norsk. Stikkordet her er
«hverdagsintegrering» gjennom frivillig arbeid, en vesentlig del av norsk kultur og norsk
samfunnsliv.
Deltakelse i frivillige aktiviteter fyller til dels mye av tilbudet for beboere i integreringsmottak. IMregisteret viser at 88 prosent av deltagerne deltar i aktiviteter i regi av frivillig sektor på en eller
annen måte, slik som for eksempel deltakelse på språkcafé. Det er imidlertid ikke alltid helt
tydelig hva som er frivillige aktiviteter og hvilke områder det sorteres under. Samarbeidet med
idrett og kulturliv vurderes som svært viktig og nyttig, og noe som aktiverer, er helsebringende
og skaper mening og følelse av «hverdagsliv» for beboerne. Språktrening og mer faglig rettede
aktiviteter vurderes også som nyttig, men en generell utfordring er når frivillige aktiviteter skal
inn som en målbar aktivitet i den enkeltes fulltidsprogram, hvor det er utfordrende å følge opp
oppmøte, kvalitet og hensiktsmessighet. Når det gjelder norskopplæring kan dette både handle
om mangel på kompetanse og manglende kjennskap eller lojalitet til metoder og pedagogikk.
Aktiviteter i regi av frivillige vil alltid ha et element av usikkerhet i seg fordi de er nettopp frivillige
og det er både praktiske og etiske grunner til at frivillige ikke skal registrere oppmøte eller fravær
for beboerne. Det er viktig å fremheve at aktiviteter i regi av frivillige i all hovedsak fremstår som
verdifulle og nyttige, men at det kan være problematisk å gjøre frivillige aktiviteter obligatorisk.

10.4.2

10.4.2.1

ORGANISATORISKE OG STRUKTURELLE RAMMEBETINGELSER SOM BØR VÆRE TIL
STEDE VED EN EVENTUELL VIDEREFØRING
Koordinatorfunksjonen
Noe av det som skiller integreringsmottak fra ordinære mottak er koordinatorfunksjonen.
Samtlige integreringsmottak har en koordinator som har som hovedoppgave å koordinere og følge
opp beboernes aktiviteter, samt bistå beboere i ulike praktiske gjøremål. Oppgavespennet er
stort, og koordinatoren er på mange måter bindeledd mellom beboere og ulike aktører som
leverer tjenester i integreringsmottaket. Koordinatoren er utpreget operativ og arbeider tett på
både beboere, prosjektledere og klyngene. Evalueringen tyder på at grensesnittet mellom
prosjektleder og koordinator har vært ganske avklart hele veien, men ulikheter i prosjektleders
mandat og organisatoriske forankring kan ha bidratt til at intensitet og frekvens i samarbeidet
mellom koordinator og prosjektleder varierer. I perioder har både prosjektleder- og
koordinatorrollen vært ivaretatt av samme person og dette er krevende. Mens prosjektleder
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gjerne har holdt i styrings- og prosjektgrupper, har ansvaret for daglig drift og fordeling av
oppgaver blitt ivaretatt av både prosjektleder og koordinator. Hovedinntrykket fra evalueringen er
imidlertid at samarbeidet har vært ganske tett og godt, og at prosjektleder også har utført en del
koordinatoroppgaver ved behov.
Koordinatorfunksjonen innebærer tett individuell oppfølging av beboere, hvis metode kan minne
om Supported Employment, som bl.a. benyttes av NAV overfor personer som trenger støtte for å
kunne få og beholde jobb.51 Funn fra intervjuer med beboere og klyngemedlemmer bekrefter at
koordinatorfunksjonen er svært viktig, både som kontaktpunkt for klyngemedlemmer og
tjenesteleverandører, og som oppfølgingsressurs og som er «tett på» den enkelte beboer. Dette
medfører også at rollen kan være ganske krevende og fordrer sterk personlig egnethet, noe som
bekreftes av koordinatorene selv. Erfaring fra arbeid med flyktninger er også viktig, blant annet
for å avstemme involveringsnivå og grensesnitt overfor så vel tjenestemottakere som
samarbeidspartnere. Sosialfaglig kompetanse fremstår som hensiktsmessig, idet det er mange
problemstillinger av sosialfaglig karakter. Den støtten og veiledningen funksjonen ivaretar er
svært viktig for å motivere beboere til deltakelse i fulltidsprogram, hjelpe til med å «rydde unna»
praktiske problemer som kan hindre deltakelse og veilede personer som trenger hjelp til å
oppsøke ulike instanser, hjelpeapparat og lignende. I et komplekst prosjekt som
integreringsmottak vurderer vi at koordinatorfunksjonen er avgjørende for å sikre daglig drift og
informasjonsflyt mellom beboere, tjenesteytere og klyngemedlemmer.
10.4.2.2

Kommunens erfaring og egnethet
Ordningen med integreringsmottak er prøvd ut i fem kommuner, som alle kjennetegnes av at de
er store eller relativt store, i eller i nærheten av en større by, har et omfattende kommunalt
tjenesteapparat, et lokalt/regionalt arbeidsmarked med etterspørsel etter arbeidskraft og som kan
vise til godt integreringsarbeid over tid. Samtidig ble det i utvelgelsen av kommuner lagt vekt på
at det skulle variasjon i kommunestørrelse, geografi og type driftsoperatør for å få erfaringer med
ulike måter å organisere og drive integreringsmottak på. Samtlige av vertskommunene har
lykkes med å utvikle integreringsmottak og fulltidsprogram, om enn i ulik takt og med noe ulik
vektlegging av innholdselementer. Samtidig er vårt inntrykk at mottakene over tid har blitt litt
likere hverandre, noe som både kan tilskrives tilpasninger/skaleringer grunnet presset økonomi
og læring på tvers av klyngene gjennom blant annet tjenesteledernettverk og
koordinatorsamlinger. Siden vertskommunene har noen fellestrekk i form av størrelse og tilgang
på tjenester og kompetanse, har vi ikke noen sammenligningsgrunnlag i små/mindre kommuner.
Vår vurdering etter å ha fulgt kommunene på jevnlig basis i en periode på 2,5 år er, er imidlertid
at det er fordelaktig at den som skal være vertskommune for integreringsmottak har erfaring med
asylmottak, som vertskommune, men ikke nødvendigvis som driftsoperatør. Denne evalueringen
gir ikke grunnlag for å hevde at en type driftsoperatør er mer egnet enn andre når det gjelder å
drifte integreringsmottak. Kommunale driftsoperatører kan ha en fordel ved at de er del av det
kommunale tiltaksapparatet og at kontakten mot øvrige tjenester slik sett er kortere eller enklere,
men private eller ideelle operatører kan fungere like godt, forutsatt at de involveres og deltar i
klyngesamarbeidet. Men at kommunen har erfaring med å ha asylmottak vurderes altså som
viktig, fordi det er en fordel at tjenesteapparat og øvrig samarbeidspartnere har erfaring med og
er parat til å tilby tjenester til målgruppen. I forlengelsen av dette kan det argumenteres for at
kommunen bør være av en viss størrelse for å sikre at nødvendige tjenester er tilgjengelige, og at
det er kompetanse og kapasitet til å levere gode og tilpassede tjenester i det volum som et
fulltidsprogram fordrer.
Se blant annet https://naku.no/kunnskapsbanken/supported-employment for en beskrivelse av metodikken
og Meld. St. 33 (2015-2016) NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet for hvordan metodikken kan anvendes i
NAV.
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10.4.2.3

Prosjekt-/klyngeegenskaper – tverrfaglig samarbeid
Evalueringen viser at det gjennomgående tok litt tid å finne ut av hverandres mandat, roller og
oppgaver i klyngene, blant annet fordi klynge som samarbeidsform var noe nytt og fordi klyngene
i en del tilfeller bestod av ganske mange medlemmer. Erfaringene som er formidlet gjennom
evalueringen tilsier at medlemmer i nye klynger på et tidlig tidspunkt bør etablere en
partnerskapsavtale, som avklarer ansvarsforhold, ressursbruk og budsjetter. Det bør også
avsettes tid til felles «byggearbeid» for å bli kjent og bygge tillit, og bli enige om mål og strategi
for arbeidet. Videre må det arbeides med å utvikle en grunnleggende forståelse for ulike
medlemmers mandat, rasjonale og arbeidsformer, og hva som er viktig å huske på i en
samarbeidsrelasjon. Et tydelig funn fra evalueringen er at mangel på felles fagsystemer er en
barriere for informasjonsflyt og dialog. Selv om klyngene etter hvert har funnet løsninger på
dette, er det ingen tvil om at det har medført både merarbeid og til tider betydelig frustrasjon.
Det er derfor viktig å på et tidlig tidspunkt bli enige om hvordan en kan kommunisere effektivt i
det daglige.
Arbeidet bør ledes av en person med solid ledererfaring, som både kjenner godt til integreringsog asylmottaksfeltet og som kombinerer robust transaksjonsledelse med relasjons- og
endringsledelse og som er god til å kommunisere visjon og felles mål med arbeidet, både internt
og eksternt. Videre bør prosjektleder ha et tydelig teknisk mandat, med myndighet til å ta
beslutninger og forplikte ressurser og samarbeidspartnere.

10.4.2.4

Institusjonelle deltakere
Et komplekst prosjekt som integreringsmottak fordrer godt tverrfaglig og godt tverrsektorielt
samarbeid. Evalueringen viser at integreringsmottakene har vært forankret i ulike kommunale
tjenester og levert de tjenester som trengs for å kunne gi et tidlig, intensivt og godt tilbud. Vi
vurderer at kommunen bør ha en vesentlig rolle i arbeidet, noe den også har hatt i samtlige
vertskommuner. Som nevnt er det ikke avgjørende at asylmottaket er kommunalt/har kommunen
som driftsoperatør, men dersom driftsoperatør er privat eller ideell er det viktig med forpliktelse
og involvering fra hhv. mottak og kommune og at en sikrer god informasjonsflyt og evt. tilgang til
hensiktsmessige datasystemer.
Gitt de gode erfaringene med yrkes- og karriereveiledning bør NAV og karrieresenter delta i
samarbeidet for å gi innspill til hvordan denne kan leveres, og sørge for nødvendig materiell og
ressurser som kan benyttes i veiledningen. Det kan være praktiske utfordringer knyttet til
leveransen av selve veiledningen, siden karrieresentrene er fylkeskommunale, ikke kommunale,
og følgelig kan det være noe geografisk avstand mellom karrieresenter og integreringsmottak.
Kommunal voksenopplæring bør sannsynligvis forestå opplæring i norsk og samfunnskunnskap,
med mindre en har andre relevante leverandører som kan levere et prisgunstig og faglig godt
tilbud. Det kan argumenteres for å knytte potensielle bosettingskommuner, foruten
bosettingsansvarlige i vertskommunen, til samarbeidet for å etablere og vedlikeholde
samarbeidsrelasjoner og understøtte arbeidet med treffsikker bosetting.
I tillegg vurderer vi at det er behov for å involvere aktører med ansvar for migrasjonshelse
og/eller psykisk helse i større grad enn det som har vært tilfelle i perioden 2017 – 2018. Vi har
ikke indikasjoner på at deltakere i integreringsmottak har flere eller særskilte behov
sammenlignet med andre. Derimot observerer vi at helsetjenestene i stor grad har stått litt på
sidelinjen, ettersom tilbudet er likt for alle. Flere informanter, både ansatte og beboere, gir
uttrykk for at tettere samarbeid med disse tjenestene i større grad vil bidra til at deltakerne får
nytte av slike tjenester. Videre har helsetjenestene kompetanse som kan være relevant inn i
klyngens arbeid. Flere av klyngene har eller har hatt veiledning om psykisk helse og
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samtalegrupper som del av sitt tilbud, men evalueringen tyder på at det det er potensial for å
utvikle slike samarbeid ytterligere.

10.5

Elementer som bør utredes nærmere
Evalueringen viser at det er flere elementer ved integreringsmottak som det er behov for å drøfte
eller utrede nærmere, eventuelt avvikle eller utfase. Det handler både om konkrete
innholdselementer og om organisatoriske og strukturelle forhold.

10.5.1

INNHOLDSELEMENTER

10.5.1.1

Norsk kultur og norske verdier (NKNV)
Evalueringen viser at det er litt sprikende tilbakemeldinger på undervisningsopplegget. Funn fra
intervjuer med beboere i integreringsmottak viser at mange syns opplæringen er interessant og
nyttig. Samtidig er det en del tidligere beboere som nå er bosatt som hevder at det er en del
overlapp med informasjonen i Introduksjonsprogrammet og at det det slik sett er lite
hensiktsmessig. Det er enkelte tilbakemeldinger fra ansatte/lærere om at gjennomføringen av
opplegget er moraliserende og derfor kan virke mot sin hensikt. Men det faglige innholdet i seg
selv vurderes som solid og nyttig, og Kompetanse Norge får positive tilbakemeldinger for at
temaene er relevante og undervisningsopplegget lett tilgjengelig.

10.5.1.2

Insentiver og sanksjoner
Utprøving av insentiver og sanksjoner inngikk som et av de obligatoriske tiltakene i
prøveordningen med integreringsmottak, men evalueringen viser at dette er et tema som mange
finner problematisk. I motsetning til for eksempel norskopplæring og yrkes- og karriereveiledning
er utprøving av insentiver og sanksjoner noe klyngene ikke har fulgt lojalt opp og som det er
betydelig faglig motstand mot. Evalueringen tyder på at utprøvingen av insentiver og sanksjoner
ikke er faglig begrunnet, lite styrt og lite systematisk. Det later heller ikke til at det er gitt
tydelige signaler om hvordan det skal arbeides med insentiver og sanksjoner, utover at det heter
at i tillegg til tildelingsbrev til IMDI heter at «modellene bør inkludere ulike forsøk med virkemidler
som incentiver, bonusordninger og sanksjoner for å oppnå ønsket effekt av programmet.»52
Hva insentiver er og hva som kan være relevante insentiver, har vært presentert og drøftet på
iallfall to tjenesteledernettverk for ansatte som arbeider med integreringsmottak. Inntrykket fra
evalueringen er imidlertid at det er stor lokal handlefrihet når det gjelder hvordan og hvilke
insentiver som skal benyttes. Intervjuene viser videre at det er argumenter både for og mot
insentiver i klyngene, både av politisk, faglig, (profesjons)etisk og praktisk karakter. Funn fra
intervjuene tyder på at det også er varierende entusiasme og tro på insentiv som metode i
integreringsmottak. Mange ansatte er skeptiske til innføring av insentiver av pedagogiske hensyn
og mener det ikke legger til rette for økt motivasjon og læring.
Klyngene har ulik tilnærming til insentiver og sanksjoner. Steinkjer har som eneste
integreringsmottak brukt individuelt insentiv i hele perioden, i form av gavekort til beboere uten
ugyldig fravær. De oppgir at de har gode erfaringer med dette og inntrykket er at det ikke har
vært mye diskusjon om dette i klyngen. Kristiansand har i løpet av 2018 innført et direkte
prestasjonsbasert insentiv, hvor de tildeler gavekort direkte knyttet til resultater på tester i de
ulike fasene. Bodø oppgir at de har et kollektivt insentiv hvor de låner ut iPad til alle beboere i
integreringsmottak, blant annet fordi dette skal understøtte kvalifisering og digitale ferdigheter,
men opplyser samtidig at dette ikke er «godkjent» som insentiv. Larvik legger vekt på kollektive
oppmuntringer i form av felles måltid. Det er dog eksempler på individrettete tiltak som kan
Justis- og beredskapsdepartementet (2016): Presisering av tildelingsbrev til IMDi 2016 - tillegg 3. 5.
september.
52
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forstås som insentiver, f.eks. at beboere får dekket treningsavgift el.l., fordi det vurderes som
hensiktsmessig utfra et kvalifiseringsperspektiv eller utfra rent menneskelige hensyn.
Siden forsøk med insentiver, bonusordninger og sanksjoner i liten grad er gjennomført har vi
følgelig nokså få observasjoner knyttet til dette og slik sett ikke grunnlag for å konkludere om
effekten av insentiver generelt. Det vi registrerer, er at det er mindre faglig-politisk motstand der
hvor det insentiver er knyttet til oppmøte og at Steinkjer har positive erfaringer med sitt
oppmøtebaserte insentiv (gavekort). Evalueringen gir ikke indikasjoner på at resultatbaserte
insentiver, som i noen grad er prøvd ut ved integreringsmottaket i Kristiansand, har effekt.
I en rapport undersøker Vista Analyse53 virkningene av hhv. økonomiske sanksjoner for fravær fra
norskkurs for asylsøkere og flyktninger, og bonus for å bestå norskprøver. Rapporten konkluderer
med at førstnevnte ikke anbefales på grunn av risiko for utilsiktede konsekvenser, for eksempel
negativ respons, stress og økte krav til kontroll fra lærernes side. Når det gjelder den andre
problemstillingen, viser de til at bonus for bestått språkkurs er testet i Sverige, med begrenset
effekt. I stedet anbefales andre belønningsordninger knyttet til flere delmål nært i tid fordi dette
vurderes å ha en veiledende funksjon som kan treffe flere av dem en ønsker å nå, og at lokale
forsøk evalueres med tanke på læring og evt. spredning. Vista påpeker at insentiver har best
forutsetninger for å motivere til endret atferd dersom insentivordningen er innrettet slik at den er:
•
•
•
•

Enkel og forståelig
Knyttet til utfall den enkelte kan kontrollere
Underbyggende og forsterkende av ønsker individene allerede har
Nær nok i tid til å være innenfor personens oppmerksomhet

I tillegg fremholdes det at rammebetingelsene rundt personen må være gode med tanke på
boforhold, psykisk helse, økonomiske bekymringer, praktisk løsninger for barnepass og transport
og lignende. Det kan argumenteres for at Steinkjers modell oppfyller flere av disse punktene,
siden det er oppmøte som legges til grunn for måloppnåelse, noe som kan antas å være enkelt å
forstå og som den enkelte har rimelig mulighet til å selv kontrollere. Kristiansands modell vet vi
mindre om, men funn fra ansattintervjuer tyder på at er kravene for måloppnåelse ikke er satt
særlig høyt og at det slik sett er mulig å nå målene med litt innsats.
I den grad vi kan se at sanksjoner er gjennomført, handler det om at folk har blitt utskrevet fra
integreringsmottak på grunn av fravær og/eller uønsket atferd og tall fra IMDis IM-register
indikerer at det har vært litt større omfang av det våren 2019 sammenlignet med året før.
10.5.1.3

Arbeidsrettet aktivitet
Arbeidsretting av fulltidsprogrammet har vært utfordrende av individuelle og strukturelle årsaker,
men er allikevel noe klyngene har arbeidet mye med i perioden 2017 – 2019. De nasjonale
resultatmålene for arbeidsretting i integreringsmottak, slik de fremgår av programplanen har
tidvis vært svært ambisiøse og første delrapport viste at klyngene ikke hadde nådd dem. I 2018
het det at 60 prosent av språktreningen skulle gis i et arbeidsmiljø eller en arbeidslignende
situasjon. Heller ikke dette ble oppfylt. Gjennom 2018 arbeidet klyngene aktivt med
arbeidsretting av programmet, men opplevde flere barrierer for å lykkes med dette området,
blant annet mangel på arbeidstillatelser og problemer med å fremskaffe praksisplasser. I siste
versjon av programplanen54 er resultatmålet om språktrening i en arbeidslignende situasjon satt
53

Vista Analyse (2018): Insentivordningers muligheter og begrensinger.

IMDi, UDI, Kompetanse Norge og Arbeids- og velferdsdirektoratet (2019): Styringsdokument for
kompetansekartlegging, karriereveiledning og integreringsmottak. Programplan versjon 3.0. pr. 10.04.2019.
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til 35 prosent, dvs. at 35 prosent av beboere i fulltidsprogram skal ha språktrening i en
arbeidslignende situasjon.
Tall fra IMDis IM-register første halvår viser at drøyt 17 prosent av beboere i fulltidsprogram
hadde hatt språkpraksis. Videre tyder funn fra datainnsamlingen våren 2019 på at arbeidsretting,
her forstått som praksis, har blitt enklere. Bakgrunnen for dette knyttes til at det har blitt enklere
for beboere i integreringsmottak å få midlertidig arbeidstillatelse, og at ansvaret for å fremskaffe
praksisplasser er tydeligere definert. Samtidig viser funn fra intervjuer at praksisplass ikke alltid
er relevant, for eksempel fordi beboer har planer om videreutdanning, utfordringer med å finne
relevant praksisplass eller utfordringer med at arbeidsgiver ikke vil ha personer som ikke har fått
tildelt bosted ennå i praksis.
10.5.2
10.5.2.1

ORGANISATORISKE OG STRUKTURELLE FORHOLD
Ukentlig omfang av fulltidsprogrammet
En tydelig bestilling til integreringsmottakene var at de skulle tilby et fulltidsprogram og
evalueringen viser at det tok litt tid før program pålydende 37,5 timer ble standarden. Funn fra
klyngerapporteringen viser også at et flertall har hatt tilbud om 37,5 timers ukentlig program i
perioden 2017 – 2019, men at det har vært variasjoner på tvers av klynger og på ulike
målepunkt.
Inntrykket fra evalueringen er at det tidvis har vært krevende for klyngene å tilby fulltidsprogram,
spesielt der hvor personer har sittet i mottak noe tid. Første delrapport i evalueringen viste at
klyngene stort sett hadde tatt utgangspunkt i at programmet skulle vare om lag 3 måneder, men
at situasjonen i 2017 tilsa at mange satt kortere i mottak enn dette. I løpet av 2018 endret dette
seg, siden flere ble sittende relativt lenge i mottak. Konsekvensen av økt oppholdstid i mottak var
at flere fant det vanskelig å tilby et meningsfylt fulltidsprogram, og det er indikasjoner på at
fulltidsprogrammet for enkelte inneholder en del «fyllstoff». Funn fra intervjuer med beboere,
særlig våren 2019, tyder også på at flere beboere syns 37,5 timers program per uke er for mye,
både fordi det binder opp en del tid som kunne blitt benyttet til egenstudier eller andre relevante
gjøremål og fordi det, særlig der hvor personer har sittet lenge i mottak, blir en del repetisjon.
Vår vurdering er likevel at 37,5 timers obligatorisk program må vurderes i sammenheng med
botid og annet program, og antagelig bør være mer fleksibelt. Selv om antall timer er skalert i
forhold til omfanget i introduksjonsprogrammet, er det flere bosatte informanter som sier de
opplever at aktivitetsnivå og tilbud går ned etter oppstart av introduksjonsprogram. Dette kan
være en ytterligere indikasjon på at forventningsnivået kan være lagt noe høyt. 55

10.5.2.2

Varighet av fulltidsprogram
I evalueringen er vi også bedt om å vurdere hva som kan være hensiktsmessig programlengde i
integreringsmottak. I perioden evalueringen har funnet sted – mars 2017 – august 2019 – har
gjennomsnittlig botid i integreringsmottak gått fra 129 dager (2017) til 305 dager (pr. 31. juli
2019). Det ble fra sentralt hold ikke gitt noen entydige signaler om hva som ble vurdert som
hensiktsmessig varighet av fulltidsprogram, men funn fra den innledende datainnsamlingen
indikerer at de fleste mottakene tok utgangspunkt i en programlengde på om 3 måneder. Med
tanke på utviklingen i oppholdstid i mottak og viktigheten av å motvirke passivisering, kan det
argumenteres for man bør se på mer fleksible program for de som blir boende lenger, dersom det
ikke er mulig å opprettholde et meningsfylt program på 37,5 timer.

https://www.imdi.no/introduksjonsprogram/regler-om-deltakelse-i-introduksjonsprogramet/regler-omvarighet-og-fravar/
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10.5.2.3

Digitale plattformer/kanaler for samarbeid
En vedvarende utfordring for integreringsmottak og klynger handler om informasjonssystemer
som ikke snakker sammen eller om manglende kanaler for informasjonsutveksling. Klyngene
omfatter mange ulike aktører, som ofte har sine egne digitale verktøy og plattformer, noe som er
en barriere for dialog og informasjonsflyt. Inntrykket fra evalueringen er at kommunikasjon og
samhandling har blitt bedre underveis i forsøksperioden, blant annet ved at en har åpnet for at
samarbeidspartnere kan få tilgang til egne systemer, eller en har implementert felles systemer.
Samtidig er det nok av eksempler på ad hoc-løsninger og dobbeltkommunikasjon, noe som kan
aksepteres i en prosjektperiode, men som er lite bæredyktig på sikt. Dersom integreringsmottak
skal videreføres og/eller metodikken fra integreringsmottak implementeres i større omfang, er det
nødvendig med bedre og felles systemer for kommunikasjon og samhandling for å sikre et
koordinert og godt tilbud, og som i tillegg ivaretar prinsippene om båe transparens og
personvern.

10.5.2.4

Mottaksstruktur og anskaffelsesregime
Mottaksapparatet har over tid blitt utviklet med en overordnet styringsstruktur som muliggjør en
rask skalering/nedskalering og slik sikrer vesentlig redusert ressursbruk. Dette er en praksis som
fremstår svært økonomisk hensiktsmessig, om enn kortsiktig.
For integreringsmottakene er mangelen på langsiktighet og forutsigbarhet utfordrende, fordi det
er mange aktører involvert og flere av dem er både uvant med og vil ha store utfordringer med å
skalere sitt tilbud eller sine aktiviteter på kort varsel. Det kan dermed argumenteres for at
integreringsmottak og/eller mottak med tilsvarende innholdselementer bør ha større
forutsigbarhet enn ordinære mottak.

10.6

Oppsummering og avslutning: Hva sitter vi igjen med etter evalueringen av
integreringsmottak?
Sett under ett vitner evalueringen av integreringsmottak om høy entusiasme og mye hardt arbeid
i klyngene, og stor takknemlighet og motivasjon blant beboerne. Til tross for korte frister har
klynger og ansatte i integreringsmottakene utviklet og driftet fem, etter hvert fire, ulike modeller
med noen obligatoriske kjerneelementer og ganske stort rom for lokale tilpasninger. Dersom en
tar utgangspunkt i hva forskning sier om betingelser for vellykket implementering, er det tydelig
at disse ikke alltid har vært til stede, blant annet på grunn av høy oppstarthastighet og mangel på
tydelige planer og roller. Når det er sagt, viser funn fra spørreundersøkelser og intervjuer at
ansatte i mottakene gjennomgående har stilt seg bak prøveordningen med integreringsmottak og
at de har tro på at aktivitetene der vil bidra til bedre og raskere integrering. Tilliten til egne ledere
har gjennomgående vært høy, og den samlede kompetansen i klyngene og - etter hvert organisering har bidratt til å utvikle et tilbud som i all hovedsak har blitt godt mottatt av
beboerne.
Evalueringen viser at arbeidet ikke har vært uten utfordringer. Oppstartsfasen var som nevnt
hektisk og klynge som ny organisasjons- og arbeidsform har vært ganske krevende. For det første
har det til dels involvert mange ulike aktører, slik at koordinering og rent praktiske forhold knyttet
til møtevirksomhet og planlegging har vært utfordrende. For det andre er aktørene i klyngen
representanter for offentlig, privat og frivillig virksomhet, med ulike mandater, rasjonaler og
myndighetsområder, og ikke minst ulike kulturer, interesser og informasjonssystemer.
Evalueringen viser at det krever utpregede lederegenskaper for å klyngeaktørene til å enes om
felles mål og felles arbeidsformer, samt håndtere utskiftning av medlemmer, personalressurser og
endringer i asylankomster og styringssignaler.
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Når klyngene tross alle utfordringer har lykkes med å etablere integreringsmottak handler det i
stor grad om lokal dugnadsånd og tro på at tidlig og mye aktivisering i mottaksfasen er positivt.
Det handler også om ønske om å prøve ut nye samarbeidsformer og få erfaringer og læring som
kan benyttes i det videre integreringsarbeidet. Samtlige kommuner som har deltatt i
prøveordningen ble oppfordret til å søke fordi de på ulike måter kunne vise til godt
integreringsarbeid og fordi de hadde kapasitet og kompetanse til å ivareta en såpass kompleks
oppgave. Målsettingen var, fra starten av, å utvikle ulike modeller for integreringsmottak. Det har
klyngene levert på, men evalueringen viser at modeller og innhold etter hvert har blitt likere
hverandre, blant som en konsekvens av strammere økonomi, men også fordi klyngene har blitt
inspirert av og lært av hverandre.
Til tross for endringer i programinnholdet, består kjerneelementene. I oppdraget fra Justis- og
beredskapsdepartementet het det at fulltidsprogrammet skulle inneholde opplæring i norsk og
kultur- og samfunnskunnskap, kompetansekartlegging, yrkes- og karriereveiledning, insentiv- og
bonusordninger og at det kunne inneholde aktiviteter i regi av frivillige organisasjoner,
språktrening, arbeidsrettede aktiviteter og lignende. De aller fleste elementene har klyngene lojalt
arbeidet med, med unntak av insentiv- og bonusordninger, som har avstedkommet til dels stor
faglig motstand. Denne motstanden synes å ha blitt akseptert fra sentralt hold og vi finner ikke at
det har blitt gjort forsøk på å styre klyngene i en bestemt retning. Det er imidlertid interessant å
se at en av klyngene har opprettholdt ordning med individuelt insentiv for oppmøte i hele
perioden, og at det tilsynelatende har vært lite diskusjon om og motstand mot dette.
Når det gjelder hva integreringsmottakene har bidratt til, er det viktig å fremheve at
prøveordningen har bidratt til resultater på ulike nivåer. Gjennomgående rapporterer klyngene at
prosessen med etablering og drifting av integreringsmottak har gjort at de ulike aktørene har fått
større forståelse for hverandres oppgaver, roller og tenkning, og at det har blitt lettere å komme i
dialog om nye løsninger. I tillegg har de gjennom prøveordningen utvidet eller fått nye parter inn i
samarbeidet, slik som for eksempel frivillig sektor og asylmottak (der hvor driftsoperatør ikke er
kommunal). Det er ingen tvil om at dette samarbeidet tidvis har vært utfordrende, men
evalueringen tyder på at det tverrfaglige og tverrsektorielle samarbeidet har bidratt til et bedre
tilbud til beboerne. Et resultat i forlengelsen av dette er at vertskommunen har fått bedre
forutsetninger for å være en god tjenesteleverandør, gjennom erfaringer med samarbeid og bedre
kjennskap til målgruppen. I forbindelse med fulltidsprogrammet, som har vært i kontinuerlig
endring grunnet økonomi, styringssignaler, personalendringer og endringer i
beboersammensetning, har kommunen måttet snu seg raskt og utvikle nye tilbud og løsninger
når det har vært nødvendig. Dette er ofte enklere å få til i et prosjekt, så utfordringen er å
overføre dette til ordinær drift og innenfor ordinære budsjetter. En annen utfordring handler om
at mye later til å ikke være dokumentert, slik at ulike tiltak og tilbud blir svært personavhengige.
Når det gjelder beboere fra integreringsmottak har vi ikke (data)grunnlag for å vurdere om disse
presterer bedre i introduksjonsprogram og overgang til utdanning og arbeid enn beboere fra
ordinært mottak. Det kvalitative datamaterialet gir imidlertid indikasjoner på at de er mer
bosettingsklare. At deltakerne i større grad er bosettingsklare forklares først og fremst med at
deres ønsker, muligheter og behov er tillagt større vekt i valg av bosettingskommune og at en del
bosettes i vertskommunen som de allerede kjenner godt til. Videre er det indikasjoner på at de
kommer raskere i gang med yrkes- og utdanningsrettede aktiviteter som følge av yrkes- og
karriereveiledning og arbeidsforberedende aktiviteter i integreringsmottak. De kommer også
raskere i gang med godkjenning av medbragt utdanning, siden dette er et tema i yrkes- og
karriereveiledningen. Intervjuer med bosettingskommuner indikerer også at beboere fra
integreringsmottak har bedre forutsetninger for å gjennomføre introduksjonsprogram.
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VEDLEGG 2: SPØRRESKJEMA
SPØRRESKJEMA TIL DEG SOM ARBEIDER I ELLER LEVERER TJENESTER TIL
INTEGRERINGSMOTTAK
Innledning
Rambøll Management Consulting gjennomfører en følgeevaluering av integreringsmottakene, på
oppdrag for Kunnskaps- og integreringsdepartementet. Formålet med evalueringen er å
undersøke hvordan mottakene er implementert og organisert, hva som kjennetegner tilbudet i
mottakene og hvorvidt tilbudet bidrar til at deltakerne kommer raskere i arbeid eller utdanning
sammenlignet med beboere i ordinære asylmottak.
Du inviteres til å besvare denne spørreundersøkelsen fordi du arbeider i eller leverer tjenester til
et av integreringsmottakene. Din deltakelse er viktig for å få mer kunnskap om mottakene og vi
håper derfor at du tar deg tid til å besvare spørreskjemaet.
Hvordan besvare spørreundersøkelsen?
Du begynner din besvarelse ved å klikke på "Neste"-knappen i nederste høyre hjørne. Du
beveger deg frem og tilbake i spørreskjemaet ved hjelp av knappene nederst på hver side.
Dersom du blir avbrutt mens du er i gang med besvarelsen, kan du lagre skjemaet og gå tilbake
senere. Dine svar vil ikke forsvinne. Når du har besvart alle spørsmål, kan besvarelsen skrives
ut.
Hva skjer med dine svar?
Dine svar behandles fortrolig og vil kun være tilgjengelige for konsulentene og forskerne som
arbeider med evalueringen. Din besvarelse vil inngå i en samlet analyse og vil ikke kunne
spores tilbake til deg.
Det vil ta om lag 10 minutter å besvare spørreundersøkelsen og siste frist for å besvare den er
24. september 2018.
Spørsmål til undersøkelsen kan rettes til Rambøll Management Consulting ved Kjersti Ryen
Strømnes (kjrs@ramboll.com).
På forhånd takk for hjelpen!

Bakgrunn

Kjønn
(1)
❑ Mann
(2)
❑ Kvinne
Alder
(1)
❑ 20-29 år
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(2)
(3)
(4)
(5)

❑
❑
❑
❑

30-39 år
40-49 år
50-59 år
Over 60 år

Hvilket integreringsmottak er du tilknyttet?
(1)
❑ Steinkjer
(2)
❑ Oslo
(3)
❑ Bodø
(4)
❑ Kristiansand
(5)
❑ Larvik
Hvilken
(1)
❑
(2)
❑
(3)
❑
(4)
❑
(5)
❑
(6)
❑
(7)
❑

tjeneste er du tilknyttet/ansatt i?
Voksenopplæring
Flyktningetjenesten
Nav
Karrieresenteret
Mottaket
Prosjekt IM
Annet _____

Hvor
(1)
(2)
(3)
(4)

lenge har du arbeidet med kvalifisering av innvandrere?
❑ Mindre enn ½ år
❑ ½ – 1 år
❑ 1-2år
❑ Mer enn 2 år

Hva
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

er din høyeste fullførte utdanning?
❑ Grunnskolenivå
❑ Videregående skolenivå
❑ Fagskolenivå
❑ Universitets- og høgskolenivå, kort (opp til 3 år)
❑ Universitets- og høgskolenivå, lang (opp til 5 år)
❑ Doktorgrad

Hva
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

er din hovedoppgave i integreringsmottaket?
❑ Norskopplæring
❑ Opplæring i kultur og samfunnsfag
❑ Yrkes- og karriereveiledning
❑ Yrkesveiledning
❑ Boveiledning
❑ Miljøarbeider/kontaktperson for deltakere
❑ Koordinator
❑ Økonomiansvarlig
❑ Annet _____
❑ Ikke relevant

Hvor stor andel av din stilling er tilknyttet integreringsmottaket?
_____
Integreringsmottakets ledelse og samarbeid
I hvilken grad kjennetegner påstandene din nærmeste leder?
Hverken
Helt uenig Litt uenig enig eller
uenig
Min nærmeste leder har en
problemløsende tilnærming til
utfordringene som oppstår i

(1) ❑

(2) ❑
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(3) ❑

Litt enig

Helt enig

Ikke
relevant

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑
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Hverken
Helt uenig Litt uenig enig eller
uenig

Litt enig

Helt enig

Ikke
relevant

integreringsmottaket
Min nærmeste leder diskuterer
ideer og utfordringer ved
integreringsmottaket med meg og
mine kolleger
Min nærmeste leder etterlever
planene som er laget for
integreringsmottaket
Min nærmeste leder er opptatt av å
følge opp deltakere som ikke
oppfyller forventningene
Jeg har tillit til min nærmeste leder

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

Litt enig

Helt enig

Ikke
relevant

I hvilken grad kjennetegner påstandene samarbeidet med andre?
Hverken
Helt uenig Litt uenig enig eller
uenig
Samarbeidet med vertskommunen
fungerer godt

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

Samarbeidet med frivillig sektor
fungerer godt

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

Samarbeidet med næringslivet
fungerer godt

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

Samarbeidet med karrieresenteret
fungerer godt
Jeg forstår min og mine
samarbeidspartneres rolle i
integreringsmottaket

Hva karakteriserer samarbeidskulturen blant ansatte/de som leverer tjenester til
integreringsmottaket?

Vi har et godt samhold i
personalgruppen
Vi løser problemer i fellesskap på en
konstruktiv måte
Vi jobber målrettet og planmessig
for at mottaket skal fungere etter
sine forutsetninger
Jeg har tilstrekkelig med tid til å
ivareta arbeidsoppgavene knyttet til
integreringsmottaket

Slett ikke

I mindre
grad

I noen
grad

I høy grad

I meget
høy grad

Ikke
relevant

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑
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Jeg føler meg ofte utbrent
Jeg har vært involvert i utviklingen
av integreringsmottaket

Slett ikke

I mindre
grad

I noen
grad

I høy grad

I meget
høy grad

Ikke
relevant

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

Litt enig

Helt enig

Ikke
relevant

Finnes det en prosjektplan eller tilsvarende for integreringsmottaket?
(1)
❑ Ja
(2)
❑ Nei
(3)
❑ Vet ikke
Hvor
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ofte følges denne opp?
❑ Ukentlig
❑ Hver 14. dag
❑ Månedlig
❑ Følges ikke opp
❑ Vet ikke

Forventninger og holdninger
I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende:
Hverken
Helt uenig Litt uenig enig eller
uenig
Jeg forventer at deltakerne legger
en stor innsats når de deltar i
opplæring og aktiviteter
(undervisning o.a.) i regi av
integreringsmottaket
Jeg har høye forventninger til
deltakerne
Deltakerne har utbytte av å delta i
aktiviteter i regi av
integreringsmottaket
Deltakerne ser fram til aktiviteter i
regi av integreringsmottaket
Deltakerne deltar aktivt i
integreringsmottakets opplæring og
aktiviteter

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

Innholdet i tilbudet integreringsmottaket
Hvilke aktiviteter tilbyr integreringsmottaket?
(1)
❑ Kompetansekartlegging/Selvregistrering
(2)
❑ Karriere/-yrkesveiledning
(3)
❑ Arbeidsrettete aktiviteter
(4)
❑ Opplæring i norsk
(5)
❑ Boveiledning
(6)
❑ Opplæring i kultur og samfunnsfag
(7)
❑ Annet _____
(8)
❑ Ikke relevant
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I hvilken grad bidrar aktivitetene i regi av integreringsmottaket til at deltakerne får:
Hverken
Helt uenig Litt uenig enig eller
uenig
Godkjent sin utenlandske utdanning
Mulighet for kompletterende
utdanning
Relevant arbeidstrening
Gode språkferdigheter
God sosial deltakelse
God kulturforståelse
Økt motivasjon til å
påbegynne/fullføre utdanning
Økt motivasjon til å komme i arbeid
Økt evne til å mestre sin
livssituasjon

Litt enig

Helt enig

Ikke
relevant

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

Litt enig

Helt enig

Ikke
relevant

I hvilken grad er du enig eller uenig i at integreringsmottaket vil bidra til:
Hverken
Helt uenig Litt uenig enig eller
uenig
Raskere gjennomføring av
introduksjonsprogrammet
Raskere bosetting
Høyere andel av innvandrere i
utdanning
Høyere andel av asylsøkere i jobb
Styrket integrering

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander om opplæringen og aktivitetene som
tilbys i integreringsmottaket du er tilknyttet:
Hverken
Helt uenig Litt uenig enig eller
uenig

Litt enig

Helt enig

Ikke
relevant

Kompetansekartlegging er den
aktiviteten som gir størst utbytte
for deltakeren

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

Yrkes- og karriereveiledning er den
aktiviteten som gir størst utbytte
for deltakeren

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑
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Hverken
Helt uenig Litt uenig enig eller
uenig
Arbeidsrettet aktivitet er den
aktiviteten som gir størst utbytte
for deltakeren
Opplæring i norsk er den aktiviteten
som gir størst utbytte for
deltakeren
Bosettingstiltak er den aktiviteten
som gir størst utbytte for
deltakeren
Opplæring i kultur og samfunnsfag
er den aktiviteten som gir størst
utbytte for deltakeren

Litt enig

Helt enig

Ikke
relevant

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

Litt enig

Helt enig

Ikke
relevant

Hvor mange timer (per uke) består tilbudet av?
(1)
❑ Mindre enn 10 timer
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

❑
❑
❑
❑
❑

10- 20 timer
20-30 timer
Over 30 timer
Annet _____
Ikke relevant

Eksisterende praksis og organisatoriske rammer
Hvordan karakteriserer du dagens situasjon?
Hverken
Helt uenig Litt uenig enig eller
uenig
Jeg opplever at nødvendige
beslutninger innen
integreringsmottaket blir tatt og
gjennomført

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

Jeg forstår hva som er hensikten
med å innføre integreringsmottak

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

Det er tydelig for meg hva som er
min oppgave i integreringsmottaket

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

Det er enkelt å få informasjon om
koordinering, styring og
beslutninger knyttet til
integreringsmottak
Det er tydelig hvem som
bestemmer ressursbruk og innhold i
integreringsmottak
Jeg tror integreringsmottak er den
beste måten å sikre raskere
overgang fra asylmottak til jobb,
utdanning og samfunnsdeltakelse
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Hvordan karakteriserer du dagens organisatoriske rammer?
Hverken
Helt uenig Litt uenig enig eller
uenig
Jeg fikk god informasjon om
formålet med integreringsmottaket
da det ble opprettet
Deltakerne som er rekruttert til
integreringsmottaket er kjent med
forventningene som stilles til dem i
integreringsmottaket
Jeg har god nok kompetanse til å
ivareta arbeidsoppgavene i
integreringsmottaket
Jeg har tilstrekkelig økonomiske
ressurser til å ivareta
arbeidsoppgavene i
integreringsmottaket
Jeg har tilstrekkelig med tid til å
ivareta arbeidsoppgavene i
integreringsmottaket

Litt enig

Helt enig

Ikke
relevant

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

(1) ❑

(2) ❑

(3) ❑

(4) ❑

(5) ❑

(6) ❑

Avsluttende kommentarer

Dersom du har kommentarer eller ytterligere setter vi pris på at du gir disse her
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Takk for din besvarelse!
Klikk her for å skrive ut dine svar:
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VEDLEGG 3: INTERVJUGUIDER

Til deltakere som er bosatt
Kommune/klynge:
Informant (fornavn):
Dato:
Konsulent:
Målsettingen med dette intervjuet er å få vite mer om hva slags tilbud du mottar i kommunen du
er bosatt i og hvordan du vurderer tilbudet du mottar.
{Her er det viktig å informere om vår rolle som intervjuer, at vi er en uavhengig evaluator, at vi
ikke er offentlig myndighet og ikke har noen innflytelse på deres sak. Videre at innsamlede data
vil behandles konfidensielt og at funn og uttalelser ikke vil kunne spores tilbake til enkeltpersoner.
Informér også om at informanten kan når som helst trekke seg fra intervjuet}.
DEL 1 BAKGRUNN
1 Kontekst
Når kom du hit? Var det etter eget ønske?
Hvor lenge var du i IM?
Hva slags informasjon fikk du i forkant av at du flyttet hit?
2 Overføring
Hvordan ble du tatt imot i kommunen?
Visste de hvem du er og hva du trenger – var det noe du måtte fortelle på nytt?
Hadde de en plan for deg når du kom?
Hvor lenge måtte du vente på å komme i gang – og hva gjorde du i mellomtiden?
Har du en plan for utdanning og godkjenning av utdanning?
Er du i gang med praksis?
Hva tenker du skal til for å få en jobb?
Hvordan har du det nå?
3 Fortell litt om tilbudet du mottar:
(Stikkord: Språk-/norskopplæring, arbeidstrening, yrkes- og karriereveiledning, annet etc.).
Fortell meg om en vanlig dag i livet ditt.
Hva fungerer godt? Hva er det som motiverer deg?
Hva fungerer mindre godt/kunne vært bedre?
Hva ved tilbudet syns du at du har mest nytte av? Hvorfor?
Er dette annerledes enn i IM?
Lærte du noe i IM som er viktig for deg nå?
Får du bruk for det du lærte i IM når du er i Introprogram?
Passer opplegget i introprogram og i kommunen for deg?
4 Hvordan opplever du at dine ønsker og behov blir tatt hensyn til i kommunen?
5 Har du selv påvirket innholdet i tilbudet du mottar?
(Hvordan opplever du at innholdet i programmet tilpasses dine interesser eller tidligere utdanning
eller yrkeserfaring?)
Hvordan/på hvilken måte?
6 Har du spesielle tilretteleggingsbehov som er viktig for deg?
Hvordan blir dette tatt hensyn til?
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DEL 2 Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om hvordan du opplever tilbudet du mottar:
Hva synes du er bra å være med på? Når blir du ivrig og glad?
(Se vedlagt annotasjon)
1 Forstår du hva som forventes av deg?
{Forstår du hvorfor du er her? Forstår du hva du skal gjøre selv? Får du forklaringer av de som
jobber her?}
2 Har du nok kompetanse til å utføre aktiviteter/oppgaver som forventes av deg?
{Klarer du å følge med på undervisningen? Skaper språket vanskeligheter?
Er det noe som er vanskelig å få til?}
3 Får du anerkjennelse fra de andre deltakerne i introprogrammet for det du gjør her?
{Snakker dere sammen om hvordan undervisningen går? Får du skryt da? Er det viktig for deg
hva de andre synes?}
4 Er det viktig for deg å få anerkjennelse fra de andre deltakerne?
5 Får du anerkjennelse fra lærerne i introprogrammet?
{Snakker læreren med deg om hvordan det går? Er det viktig for deg hva læreren sier til deg?}
6 Er det viktig for deg å få anerkjennelse fra de andre deltakerne?
Jeg vil nå komme med noen påstander, og du kan forklare om dette stemmer for deg.
(Målsettingen med spørsmålene er å fange opp om det enkelte temaet er noe som er viktig, som
står sentralt for vedkommende. Hvis påstandsformuleringen ikke fungerer i sammenhengen, så
kan det omformuleres etter følgende lest «Er du her i IM, istedenfor vanlig mottak, fordi du… /
det lønner seg økonomisk / det gir større trygghet for jobb / osv)
7 Jeg gjør mitt beste fordi jeg vil tjene penger
{Tenker du at du vil tjene mer penger ved å gå på introprogram?}
8 Jeg gjør mitt beste fordi det gir større trygghet for å få jobb
{Har du en forventning om at det å være her gir større mulighet for jobb? Er det noe som er
viktig for deg?}
9 Jeg gjør mitt beste fordi det gir større muligheter i framtiden
{Tenker du at det å være her gir deg bedre muligheter for framtiden? Hvordan da?}
10 Jeg gjør mitt beste fordi jeg vil vise at jeg ikke mislykkes
{Hvordan ville du oppleve å ikke få til det dere gjør introprogram?}
11 Jeg gjør mitt beste fordi andre legger press på meg
{Er det noen som mener at du skal jobbe hardere her? Er det viktig?}
12 Jeg gjør mitt
13 Jeg gjør mitt
14 Jeg gjør mitt
15 Jeg gjør mitt
{Hvordan?}
16 Jeg gjør mitt
17 Jeg gjør mitt
18 Jeg gjør mitt
19 Jeg gjør mitt

beste
beste
beste
beste

fordi
fordi
fordi
fordi

jeg legger press på meg selv
jeg ikke har noe valg
jeg er trygg her
å nå målene gjør at jeg føler meg bra

beste
beste
beste
beste

fordi
fordi
fordi
fordi

det er en viktig sosial arena for meg
det er viktig for meg å bidra til et godt læringsmiljø
det gir meg glede
introprogrammet er lærerikt og spennende

DEL 3 AVSLUTNING

114

Rambøll - Evaluering av integreringsmottak

Til deltakere som har vært i ordinært mottak:
Hva syns du er de største forskjellene mellom integreringsmottak og andre mottak?
Hva syns du er styrkene/fordelene ved integreringsmottak? Hva er evt.
utfordringene/svakhetene?
Alt i alt – hvordan vurderer du tilbudet du mottar i integreringsmottaket? Hva var det viktigste du
lærte i integreringsmottaket? Hvilke aktiviteter i integreringsmottak hadde du mest utbytte av?
Er det noe annet vi ikke har snakket om som du mener er viktig?
Har du noen spørsmål til meg/oss?
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intervjuguide til bosettingskommuner
Kommune/klynge:
Informant (navn/stilling – viktig å få med HVA vedkommende arbeider med, er han/hun
involvert i det praktiske ved bosetting/bolig, arbeider vedkommende i flyktningeseksjon el.l.
eller er vedkommene programrådgiver i Introprogrammet?):
Dato:
Konsulent:
Målsettingen med dette intervjuet er å få kunnskap om deres erfaringer med å bosette
flyktninger som kommer fra integreringsmottak. Vi ønsker å vite hvordan dere opplever
samarbeidet med integreringsmottaket, og hvordan dere arbeider med å sikre overgangen til
bosetting i kommunen. Videre er vi interessert i deres erfaringer med bosetting av IM deltakere
sammenlignet med bosetting av flyktninger som har hatt opphold på ordinært asylmottak.
Overgang fra IM og tilbud i kommunen
Hvor mange flyktninger bosetter dere per år?
Hvor mange har dere bosatt fra
Integreringsmottak?
Hvordan opplever dere samarbeidet med IM
rundt bosetting sammenlignet med
samarbeidet med ordinære asylmottak?
Hva fremmer godt samarbeid?
Hvordan fungerer overgangene ved bosetting?
Hva er suksesskriteriene for å få til gode
overganger?
Hva er barrierer for å få til gode overganger?
Hvilke overføringsrutiner har dere ved
bosetting fra IM?
(overføringsmøter eller annet)
Hvilke digitale samarbeidsplattformer har
dere?
Møtes dere, asylsøkeren og representanter fra
IM fysisk FØR bosetting?
Hva vektlegges ved overføring?
Hvilken informasjon er viktig å overføre? Er
det noen informasjon dere savner/som ikke lar
seg overføre (f eks pga ulike datasystemer,
personvern etc.)?
Benytter dere IP eller andre kartlegginger som
er gjort i IM inn i arbeidet i kommunen?
Evt. på hvilken måte?
Beskriv: Hvordan bruker dere informasjonen?
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I hvilken grad er kartleggingsarbeidet som
gjøres i IM nyttig for dere som arbeider med
integrering i kommunen?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Hva er evt. nyttig og hvorfor?
I hvilken grad bidrar dette arbeidet til å
forenkle det kartleggingsarbeidet dere gjør i
kommunen?
På hvilken måte?
Hvor lang tid tar det fra bosetting til tilbud om
intro. programmet for denne gruppen?
Evt. hva tilbys i påvente av intro.
programmet?
Hvordan arbeider dere med individuell
tilpasning av intro. programmet?
Hvordan arbeider dere for å videreføre og
utvikle det arbeidet som er påbegynt i IM?
Hvordan involveres den enkelte deltaker i
dette/hvordan praktiserer dere
brukermedvirkning?
Erfaringer med deltakerne
Hva kjennetegner flyktningene som kommer
fra IM?
(Stikkord: Kjønn, alder, landbakgrunn,
utdanning, arbeidserfaring, sammensetning/er
det noen landgrupper som dominerer)
Skiller gruppen som kommer fra IM seg fra
flyktninger som kommer fra ord. mottak?
På hvilken måte?
Hvilken kunnskap eller ferdigheter har IM
deltakerne når de bosettes i kommunen?
Hvordan skiller dette seg evt. fra de som
kommer fra ord. mottak?
Hvordan vurderer du IM deltakernes
motivasjon ved bosetting?
Hvordan vurderer du deres motivasjonen
sammenlignet med flyktninger fra ord.
mottak?
Hvilke resultater har IM deltakerne på intro.
programmet?
Nivå?
Progresjon?
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Ser dere forskjell i nivå eller progresjon
sammenlignet med flyktninger som kommer
fra ord. mottak?
Avsluttende
Er det noe annet vi ikke har snakket om som
du mener er viktig?
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Til deltakere i mottakene
Kommune/klynge:
Informant (fornavn):
Dato:
Konsulent:
Målsettingen med dette intervjuet er å få vite mer om hva slags tilbud du mottar i
integreringsmottak og hvordan du vurderer tilbudet du mottar.
{Her er det viktig å informere om vår rolle som intervjuer, at vi er en uavhengig evaluator, at vi
ikke er offentlig myndighet og ikke har noen innflytelse på deres sak. Videre at innsamlede data
vil behandles konfidensielt og at funn og uttalelser ikke vil kunne spores tilbake til enkeltpersoner.
Informér også om at informanten kan når som helst trekke seg fra intervjuet}.
DEL 1 BAKGRUNN
1 Hva er grunnen til at du er i integreringsmottak?
Søkte du deg hit selv?
Ble du spurt om/fikk du tilbud om å delta i integreringsmottak?
Hva var det som gjorde at du takket ja?
Hva slags informasjon fikk du i forkant?
Visste du hva integreringsmottak var for noe da du søkte deg hit/takket ja til å delta i
integreringsmottak?
Vet du hva som forventes av deg som deltaker i integreringsmottak?
2 Fortell kort om din bakgrunn: (Opprinnelsesland/nasjonalitet, reise, ankomsttidspunkt til Norge,
skole-/utdanningsbakgrunn, arbeidserfaring, bo- og familiesituasjon (har du med deg familie
hit/kom du hit alene? mv.)
Hvor bodde du før du kom til integreringsmottaket (IM)?
Ordinært mottak
Transittmottak i Europa
Direkte fra mitt hjemland/opprinnelsesland
{Her må vi fortløpende vurdere hvor mye som er relevant for oss å vite. Vi skal ikke ha «hele
livshistorien», samtidig kan det være viktig at informanten får «tømt seg» litt før vi spør om deres
tilbud og vurderinger}
3 Fortell litt om tilbudet du mottar:
(Stikkord: Språk-/norskopplæring, arbeidstrening, yrkes- og karriereveiledning, annet etc.).
Hva fungerer godt?
Hva fungerer mindre godt/kunne vært bedre?
Hva ved tilbudet syns du at du har mest nytte av? Hvorfor?

4 Hvordan opplever du at dine ønsker og behov blir tatt hensyn til i integreringsmottaket?
5 Har du selv påvirket innholdet i tilbudet du mottar?
(Hvordan opplever du at innholdet i programmet tilpasses dine interesser eller tidligere utdanning
eller yrkeserfaring?)
Hvordan/på hvilken måte?
6 Har du spesielle tilretteleggingsbehov som er viktig for deg?
Hvordan blir dette tatt hensyn til?
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DEL 2 Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om hvordan du opplever tilbudet du mottar:
Hva synes du er bra å være med på i Integreringsmottak? Når blir du ivrig og glad?
(Se vedlagt annotasjon)
1 Forstår du hva som forventes av deg i IM?
{Forstår du hvorfor du er her? Forstår du hva du skal gjøre selv? Får du forklaringer av de som
jobber her?}
2 Har du nok kompetanse til å utføre aktiviteter/oppgaver som forventes av deg i IM?
{Klarer du å følge med på undervisningen? Skaper språket vanskeligheter?
Er det noe som er vanskelig å få til?}
3 Får du anerkjennelse fra de andre deltakerne i IM for det du gjør her?
{Snakker dere sammen om hvordan undervisningen går? Får du skryt da? Er det viktig for deg
hva de andre synes?}
4 Er det viktig for deg å få anerkjennelse fra de andre deltakerne?
5 Får du anerkjennelse fra lærerne i IM?
{Snakker læreren med deg om hvordan det går? Er det viktig for deg hva læreren sier til deg?}
6 Er det viktig for deg å få anerkjennelse fra de andre deltakerne?
Jeg vil nå komme med noen påstander, og du kan forklare om dette stemmer for deg.
(Målsettingen med spørsmålene er å fange opp om det enkelte temaet er noe som er viktig, som
står sentralt for vedkommende. Hvis påstandsformuleringen ikke fungerer i sammenhengen, så
kan det omformuleres etter følgende lest «Er du her i IM, istedenfor vanlig mottak, fordi du… /
det lønner seg økonomisk / det gir større trygghet for jobb / osv)
7 Jeg gjør mitt beste i IM fordi det lønner seg økonomisk
{Tenker du at du vil tjene mer penger ved å gå på IM?}
8 Jeg gjør mitt beste i IM fordi det gir større trygghet for å få jobb
{Har du en forventning om at det å være her gir større mulighet for jobb? Er det noe som er
viktig for deg?}
9 Jeg gjør mitt beste i IM fordi det gir større muligheter i framtiden
{Tenker du at det å være her gir deg bedre muligheter for framtiden? Hvordan da?}
10 Jeg gjør mitt beste i IM fordi jeg vil vise at jeg ikke mislykkes
{Hvordan ville du oppleve å ikke få til det dere gjør i IM?}
11 Jeg gjør mitt beste i IM fordi andre legger press på meg
{Er det noen som mener at du skal jobbe hardere her? Er det viktig?}
12 Jeg gjør mitt beste i
13 Jeg gjør mitt beste i
14 Jeg gjør mitt beste i
{…enn i andre mottak i
15 Jeg gjør mitt beste i
{Hvordan?}
16 Jeg gjør mitt beste i
17 Jeg gjør mitt beste i
18 Jeg gjør mitt beste i
19 Jeg gjør mitt beste i

IM fordi
IM fordi
IM fordi
Norge}
IM fordi

jeg legger press på meg selv
jeg ikke har noe valg
jeg er tryggere her

IM
IM
IM
IM

det
det
det
det

fordi
fordi
fordi
fordi

å nå målene gjør at jeg føler meg bra
er en viktig sosial arena for meg
er viktig for meg å bidra til et godt læringsmiljø
gir meg glede
er lærerikt og spennende
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DEL 3 AVSLUTNING
Til deltakere som har vært i ordinært mottak:
Hva syns du er de største forskjellene mellom integreringsmottak og andre mottak?
Hva syns du er styrkene/fordelene ved integreringsmottak? Hva er evt.
utfordringene/svakhetene?
Hva er det som særlig motiverer deg i integreringsmottak?
Alt i alt – hvordan vurderer du tilbudet du mottar i integreringsmottaket?
Er det noe annet vi ikke har snakket om som du mener er viktig?
Har du noen spørsmål til meg/oss?
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Intervjuguide til driftsoperatør IM og ordinært mottak
Kommune/klynge:
Informant (navn/stilling):
Dato:13-10-2017
Konsulent:
Om mottaket
Kan du fortelle kort om mottaket?
Antallet plasser (IM og ordinære plasser)
Belegg
Beboersammensetning
Sentralisert/desentralisert bosetting
Samarbeidspartnere
Hvem er deres sentrale samarbeidspartnere?
Hvordan samarbeider dere med de ulike?
Hvordan er dere involvert i klyngen?
Møtepunkter
Oppgaver

Til leder i IM mottak

Hvordan opplever dere samarbeidet med
kommunen og andre i klyngen?
Hvordan er samarbeidet nå sammenlignet med
før opprettelse av IM?

Til leder i IM mottak

Ut i fra den organiseringen og rollefordelingen
dere har i klyngen:
Hva er styrkene med denne måten å
organisere klyngen på?

Til leder i IM mottak

Hva er svakheter ved ulike måter å organisere
IM på?
Tilbud i ordinært mottak og i IM
Hvilke tilbud har beboerne som bor i ordinært
mottak?
Hvordan gjennomføres tilbudet?
Hvem gjennomfører dette tilbudet?
Har lovendringen i fjor høst56 hatt noen
betydning for tilbudet til beboerne? I tilfelle
hvordan?
Hvilke tilbud har beboere som bor i IM?

Til leder i IM mottak

56

Fra og med 1. september 2018 fikk asylsøkere som bor i mottak (med enkelte unntak) plikt til å delta i
både norskopplæring (inntil 175 timer) og opplæring i norsk kultur og norske verdier (50 timer). Kommunen
har også plikt til å tilby opplæringen. Kompetansekartlegging er innført i alle ordinære mottak for den aktuelle
målgruppen, i tillegg til UDIs informasjonsprogram som gjennomføres i ordinære mottak.
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Hvilke aktiviteter erfarer dere at er mest
hensiktsmessig å vektlegge i IM?
Hvorfor?
Er det noen aktiviteter eller innhold som er
mindre hensiktsmessig å vektlegge i IM?
Hvorfor?
Hvilke aktiviteter bidrar mottaket med inn i
IM?

Til leder i IM mottak

Hvilke forventinger har klyngen, eller statlige
aktører til mottakets bidrag inn i IM?

Til leder i IM mottak

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra
deltakerne på de ulike aktivitetene?
Hva opplever de som nyttig og hvorfor?
Hvordan opplever dere tilbudet i mottaket etter
at Frivillighetskoordinatoren ble avviklet?
Har det hatt noen konsekvenser?
Kan du beskrive prosessen rundt godkjenning
av utenlandsk utdanning?
Hva gjøres? Når starter prosessen?
Hvem har ansvar for å påbegynne og følge opp
prosessen?
Ressurser i IM
Hvilke ressurser er avsatt til å drifte IM?
Beskriv. Både mennesker og kroner.

Til leder i IM mottak

Opplever dere at det er merarbeid for dere
som driftsoperatør å drifte et
integreringsmottak?
Hvilke oppgaver dreier dette seg evt. om?

Til leder i IM mottak

Hva er evt. merkostnaden knyttet til å drifte
integreringsmottak?

Til leder i IM mottak

Erfaringer med deltakerne, insentiver og motivasjon
Hva kjennetegner beboerne i mottaket?
(Stikkord: Kjønn, alder, landbakgrunn,
utdanning, arbeidserfaring, sammensetning/er
det noen landgrupper som dominerer)
Har det skjedd noen endring siden oppstarten
av IM?
Er det noen forskjeller mellom beboere i IM og
Til leder i IM mottak
beboere i ord. Mottak?
Hvilke forskjeller?
Hvordan merker dere disse forskjellene?
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Hvordan vurderer du deltakernes
forutsetninger for å nyttiggjøre seg av tilbudet?
Hva er eventuelle barrierer for at deltakerne
skal kunne nyttiggjøre seg tilbudet?
Hvordan vurderer du deltakernes motivasjon
for å delta i tilbudet?
Hva er det som først og fremst motiverer
deltakerne?
Hva er det de evt. opplever som
demotiverende?
Hvordan bør man arbeide for å sikre økt
motivasjon?
I hvilken grad opplever dere at insentivene
påvirker deltakernes motivasjon?
Hvordan merker dere dette?

Til leder i IM mottak

Målsettinger
Hvordan vurderer du de nasjonale
målsetningene for IM?

Til leder i IM mottak

Har dere lokale målsetninger?

Til leder i IM mottak

Hvilke faktorer, eller forhold fremmer
måloppnåelse i IM?
Hvordan?

Til leder i IM mottak

Hvilke faktorer, eller forhold hemmer
resultatene i IM?
Hvordan?

Til leder i IM mottak

Hva vurderer du å være den mest
hensiktsmessige oppholdstiden i IM?
Hvorfor?

Til leder i IM mottak

Bosetting
Hvordan samarbeider dere med
bosettingskommunene?
Hvordan fungerer overgangene?
Hva er erfaringer med ulike kommuner?
Hvilke overføringsrutiner har dere?
Er det forskjeller mellom IM og ordinære?
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Hvilke kartlegginger gjøres i forkant?
Hvilke informasjon overføres?

Har dere kjennskap til hvordan deltakerne
følges opp etter bosetting i kommunene?
Bygger man videre på aktiviteter og mål som
er påbegynt i IM?
Kunnskapsutvikling og overføringsverdi til ordinært integreringsarbeid
Hvordan dokumenterer dere metodene dere
bruker og har utviklet ifm. IM?
Har det blitt utviklet maler/verktøy/manualer
som har overføringsverdi for andre?

Til leder i IM mottak

Hva er de viktigste læringspunktene du tar
med deg fra prosjektet?
Hva er viktig å huske på hvis man skal
opprette et integreringsmottak?

Til leder i IM mottak

Hvilke forhold bør man være særlig
oppmerksom på ved etablering av
integreringsmottak i større skala?
Hvorfor er dette viktig?

Til leder i IM mottak

Hvordan vurderer du klynge som arbeidsform?
Hvilke verdi eller gevinster gir denne
arbeidsmåten? Hva er de største
utfordringene?

Til leder i IM mottak

Avsluttende
Er det noe annet vi ikke har snakket om som
du mener er viktig?
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Til deltakere i ordinære mottak
Kommune:
Informant (fornavn):
Dato:
Konsulent:
Målsettingen med dette intervjuet er å få vite mer om hva slags tilbud du mottar i mottaket og
hvordan du vurderer tilbudet du mottar.
Noen av intervjuobjektene har vi snakket med tidligere. Informere om at vi ønsker å snakke
med dem for å høre om hva slags tilbud de mottar i ordinært mottak og hvordan de vurderer
tilbudet de mottar.
{Her er det viktig å informere om vår rolle som intervjuer, at vi er en uavhengig evaluator, at
vi ikke er offentlig myndighet og ikke har noen innflytelse på deres sak. Videre at innsamlede
data vil behandles konfidensielt og at funn og uttalelser ikke vil kunne spores tilbake til
enkeltpersoner. Informér også om at informanten kan når som helst trekke seg fra intervjuet}.

Fortell kort om din bakgrunn:
(Opprinnelsesland/nasjonalitet, reise,
ankomsttidspunkt til Norge, skole/utdanningsbakgrunn, arbeidserfaring, bo- og
familiesituasjon (har du med deg familie
hit/kom du hit alene? mv.)
Hvor bodde du før du kom til dette mottaket ?
Fra annet mottak i Norge
Transittmottak i Europa
Direkte fra mitt hjemland/opprinnelsesland
Annet?

{Her må vi fortløpende vurdere hvor
mye som er relevant for oss å vite. Vi
skal ikke ha «hele livshistorien»,
samtidig kan det være viktig at
informanten får «tømt seg» litt før vi
spør om deres tilbud og vurderinger}
Fortell litt om tilbudet du mottar i mottaket:
(Stikkord: Språk-/norskopplæring,
arbeidstrening, yrkes- og karriereveiledning,
annet etc.).
Hva fungerer godt?
Hva fungerer mindre godt/kunne vært bedre?
Hva ved tilbudet syns du at du har mest nytte
av? Hvorfor?
Hvordan opplever du at dine ønsker og behov
blir tatt hensyn til i mottaket?
Har du selv påvirket innholdet i tilbudet du
mottar?
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(Hvordan opplever du at tilbud/aktiviteter
tilpasses dine interesser eller tidligere
utdanning eller yrkeserfaring?)
Hvordan/på hvilken måte?
Har du spesielle tilretteleggingsbehov som er
viktig for deg?
Hvordan blir dette tatt hensyn til?
Nå vil jeg stille deg noen spørsmål om dine vurderinger av tilbudet du mottar:
Jeg vil be deg (muntlig) om å ta stilling påstandene på en skala fra 1 til 4, hvor 1 er ”i liten
grad” og 4 er ”i stor grad”
{Påstandene vil nødvendigvis måtte tilpasses for god kommunikasjon. Intervjueren vil her også
be om noe forklaring og utdyping, som kan brukes i senere innholdsanalyse. Dette kan
improviseres, noen forslag til oppfølgingsspørsmål følger, disse kan vurderes ut fra intervjuet}
Jeg vet hva som forventes av meg i mottaket
{Forstår du hvilke hva du skal gjøre i
mottaket? Får du forklaringer av de som jobber
her?}
1
2
3
4
Jeg har nødvendig kompetanse til å utføre
aktiviteter/oppgaver som forventes av meg i
mottaket
{Klarer du å følge med på undervisningen
(dersom du følger dette)? Skaper språket
1
2
3
4
vanskeligheter?
Er det noe som er vanskelig å få til?}
Jeg får anerkjennelse fra de andre deltakerne i
mottaket for det jeg gjør her.
{Snakker dere sammen om hvordan
undervisningen og evt. andre aktiviteter går?
Får du skryt da? Er det viktig for deg hva de
andre synes?}
Jeg deltar i ulike aktiviteter i mottaket eller
utenfor

1

2

3

4

2

3

4

JA / NEI (Forklar)

{Forgreningsspørsmål: Bruk svaret til å velge
alternativ nedover}

Jeg deltar (ikke) fordi det (ikke) lønner seg
økonomisk?
{Tenker du at du vil tjene mer penger ved å
delta i ulike aktiviteter i mottaket?}

1

Jeg deltar (ikke) fordi det (ikke) gir større
trygghet for å få jobb
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{Har du en forventning om at det å delta i
aktivitetene som tilbys her gir større mulighet
for jobb? Er det noe som er viktig for deg?}

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Jeg deltar (ikke) fordi det (ikke) gir større
muligheter i framtiden
{Tenker du at det å være her gir deg bedre
muligheter for framtiden? Hvordan da?}
(HVIS JA) Jeg gjør mitt beste i aktivitetene
fordi jeg vil vise at jeg ikke mislykkes
{Hvordan ville du oppleve å ikke få til det dere
gjør i mottaket?}
Jeg deltar (ikke) fordi andre (ikke) legger press
på meg
{Er det noen som mener at du skal jobbe
hardere her? Er det viktig?}
(HVIS JA) Jeg gjør mitt beste i aktivitetene
fordi jeg legger press på meg selv?

Jeg bruker tiden min i mottaket fordi jeg ikke
har noe valg

1-4

Det er viktig for meg at andre synes jeg er
flink og lærer mye

1-4

Det er viktig for meg at de som jobber her
synes jeg er flink og lærer mye
(HVIS JA) Å delta og nå målene mine får meg
til å føle meg bra.

1-4

Jeg deltar (ikke) fordi det (ikke) er en viktig
sosial arena for meg

(HVIS JA) Jeg deltar i ulike aktiviteter i
mottaket fordi det gir meg glede

(HVIS JA) Jeg deltar i ulike aktiviteter i
mottaket fordi det er lærerikt og spennende

Alt i alt – hvordan vurderer du tilbudet du
mottar i mottaket?
Er det noe annet vi ikke har snakket om som
du mener er viktig?
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Har du noen spørsmål til meg/oss?
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Intervjuguide til mottaksledere og koordinator
Kommune/klynge:
Informant (navn/stilling):
Dato:
Konsulent:
Starte med å informere om temaene for intervjuet (status modell og innhold, organisering og
samarbeid, kompetanse og ledelse, målsettinger, erfaringer med deltakerne og bosetting)
Kort om din rolle inn i IM
Kan du fortelle kort om din rolle/ansvar i
forbindelse med integreringsmottaket?
Status for modell og innhold
Vi ønsker å sikre at vi har forstått modellen
riktig, kan du kort beskrive hva som er
hovedelementene i modellen?
Hvilke aktiviteter/innhold tilbys?
Når tilbys de ulike aktivitetene?
Hvem er ansvarlig for gjennomføringen?
Hvilke endringer eller justeringer er gjort siden
høsten 2018?
Hva var bakgrunnen for endringene?
Hva er erfaringene?
Hvilke innholdselementer er mest
hensiktsmessig å tilby i IM?
Hvorfor?
Hvilke innholdselementer er ikke
hensiktsmessig å tilby i IM?
Hvorfor?
Kan du beskrive prosessen rundt godkjenning
av utenlandsk utdanning?
Hva gjøres?
Hvem har ansvar?
Hvordan arbeider dere med
realkompetansevurdering?
Hva gjøres?
Hvem har ansvar?
Hvem får tilbudet?
Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra
deltakerne på de ulike aktivitetene?
Hva opplever de som nyttig og hvorfor?
Har dere gjort kostnadsberegninger for å finne
ut hva IM koster kommunen?
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Organisering, samarbeid og rollefordeling
Har det skjedd endringer i organisering av
modellen siden høsten 2018?
I så fall, hvilke endringer?
Hvordan opplever du at samarbeid og
koordinering mellom de ulike aktørene fungerer
nå?
(horisontalt/vertikalt; statlig, regionalt, lokalt)
Hva er de viktigste barrierene for godt
samarbeid?
Hva er suksesskriterier for å få til godt
samarbeid?
Hvordan opplever du at rollefordelingen i
klyngen fungerer nå?
Hva er evt. uklart?
Er det oppgaver som evt. ikke blir ivaretatt?
Ut i fra den organiseringen og rollefordelingen
dere har i klyngen:
Hva er styrkene med denne måten å organisere
klyngen på?
Hva er svakheter ved ulike måter å organisere
IM på?
Hvordan vurderer du klynge som arbeidsform?
Hvilke verdi eller gevinster gir denne
arbeidsmåten?
Kompetanse og ledelse
Hvordan er tiltaket formelt forankret i
kommuneledelsen?
Hvilke styringslinjer er aktive?
Hvordan vil du beskrive den dialogen dere har
med kommuneledelsen om IM?
Hva er din rolle i beslutninger og prioriteringer
av ressurser rundt integreringsmottaket?
Hva er de viktigste oppgavene for deg som
leder av IM?
For eksempel (hvis det ikke kommer noe
særlig):
Holde orden og oversikt over aktiviteter?
Skaffe ressurser og skape gode
rammebetingelser?
Håndtere relasjoner overfor andre virksomheter
og interessenter?
Skape en felles visjon og løfte fram målene for
arbeidet?
Være nyskapende og kreativ, og finne gode
løsninger?
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Å utvikle og trygge medarbeiderne i tider med
endring?
Målsettinger og resultater
Hvordan vurderer du de nasjonale
målsetningene for IM?
Hvordan vurderer du de lokale målsetningene?
Hva bidrar de ulike aktivitetene i IM til?

Se rapportering

Bidrar disse aktivitetene til at deltakerne
Får godkjent medbragt utdanning?
Får komplettert sin utdanning?
Får relevant arbeidstrening?
Forbedrer sine norskferdigheter?
Deltar sosial/knytter kontakter/relasjoner?
Styrker sin forståelse av norsk kultur og
samfunn?
Annet (spesifisér)
Har dere foreløpig dokumentasjon på resultater
dere oppnår gjennom IM?
Hvilken dokumentasjon eller erfaringer har
dere?
Hvilke faktorer, eller forhold fremmer
måloppnåelse i IM?
Hvordan?
Hvilke faktorer, eller forhold hemmer
resultatene i IM?
Hvordan?
Hva vurderer du å være den mest
hensiktsmessige oppholdstiden i IM?
Hvorfor?
Hvilken verdi gir IM til kommunen?
Hva er gevinsten for kommunen?
Erfaringer med deltakerne, insentiver og motivasjon
Hva kjennetegner IM deltakerne?
(Stikkord: Kjønn, alder, landbakgrunn,
utdanning, arbeidserfaring, sammensetning/er
det noen landgrupper som dominerer)
Har det skjedd noen endring siden oppstarten
av IM?
I hvilken grad opplever dere at beboerne
kjenner til formålet med IM når de ankommer?
Vet de hva som forventes av de?
Hvordan vurderer du deltakernes forutsetninger
for å nyttiggjøre seg av tilbudet?
Hva er eventuelle barrierer for at deltakerne
kan nyttiggjøre seg tilbudet de får?
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Hvordan vurderer du deltakernes motivasjon
for å delta i tilbudet?
Hva er det som først og fremst motiverer
deltakerne?
Hva er det de evt. opplever som
demotiverende?
Hvordan bør man arbeide for å sikre økt
motivasjon?
Har dere prøvd ut insentiver eller sanksjoner?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvilke erfaringer har dere?
Hvilke diskusjoner har dere hatt knyttet til
arbeidet med insentiver og sanksjoner?
Hvilke erfaringer har dere i så fall med de ulike
insentiver/sanksjoner som er prøvd ut?
Hva fungerer? Hvorfor?
Hva fungerer ikke? Hvorfor?
I hvilken grad opplever dere at insentivene
påvirker deltakernes motivasjon?
Hvordan merker dere dette?
Bosetting
Hvor mange har til nå blitt bosatt fra IM?
Hvilke kommuner bosetter dere til?
Egen kommune, eller andre kommuner?

Se rapportering

Hva er deres erfaringer med
betalingsløsninger?
I hvilken grad er dette en forutsetning for at
kommunen skal ønske å fortsette drifte IM?
Hvilke rutiner har dere for å sikre gode
overganger og kontinuitet i tilbudet?
Hvordan fungerer overgangene?
Hva er erfaringene med de ulike kommunene?
(vertskommune vs. samarbeidskommuner,
størrelse/beliggenhet)
Hva er suksesskriterier for å få til gode
overganger?
Har dere kjennskap til hvordan deltakerne
følges opp etter bosetting i kommunene?
Bygger man videre på aktiviteter og mål som er
påbegynt i IM?
Kunnskapsutvikling og overføringsverdi til ordinært integreringsarbeid
Hvordan dokumenterer dere metodene dere
bruker og har utviklet ifm. IM?
Har det blitt utviklet maler/verktøy/manualer
som har overføringsverdi for andre?
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Hva kan overføres i ordinært
integreringsarbeid?
(kunnskap/metoder/verktøy/samarbeidsformer)
Hva er de viktigste læringspunktene du tar med
deg fra prosjektet?
Hva er viktig å huske på hvis man skal opprette
et integreringsmottak?
Hvilke forhold bør man være særlig
oppmerksom på ved etablering av
integreringsmottak i større skala?
Hvorfor er dette viktig?
Avsluttende
Er det noe annet vi ikke har snakket om som
du mener er viktig?
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Intervjuguide til ansatte i mottakene/de som leverer tilbud (opplæring/veiledning)
Kommune/klynge:
Informant (navn/stilling):
Dato:
Konsulent:
Innledende
Kan du fortelle kort om din rolle/ansvar i
forbindelse med integreringsmottaket?
Hva er dine hovedoppgaver i IM?
Hvem er din arbeidsgiver? Hvem rapporterer
du til?
Hvor lenge har du arbeidet med
integreringsmottaket?
Har dine oppgaver endret seg etter at
integreringsmottaket ble opprettet?
Hva er din faglige/yrkesmessige bakgrunn?
Status for modell og innhold
Kan du si litt mer om hvilke tilbud du er
ansvarlig for å gi til deltakerne?
Kompetansekartlegging
Yrkes- og karriereveiledning
Godkjenning av utdanning
Arbeidsretta aktiviteter
Norskopplæring
Bosetting/boveiledning
Opplæring i kultur og samfunnsfag
Annet (spesifisér)
Hvordan gjennomføres tilbudet?
Når gis tilbudet?
Kan du beskrive prosessen rundt godkjenning
av utenlandsk utdanning?
Hva gjøres?
Hvem har ansvar? Hvem setter i gang
prosessen og hvem følger opp?

Til karriereveiledere
Evt nav og VO

Hvordan arbeider dere med
realkompetansevurdering?
Hva gjøres?
Hvem har ansvar?
Hvem får tilbudet?

Til karriereveileder
Evt nav og VO

Hvilke endringer eller justeringer er gjort siden
høsten 2018?
Hva var bakgrunnen for endringene?
Hva er erfaringene?
Hvilke aktiviteter/tema erfarer du at det er
mest hensiktsmessig å vektlegge i IM?
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Hvorfor?
Er det noen aktiviteter eller innhold som er
mindre hensiktsmessig å vektlegge i IM?
Hvorfor?
Har dere fått tilbakemeldinger fra deltakerne
på hva de synes om innholdet og aktivitetene?
Hva opplever de som nyttig og hvorfor?
Organisering, samarbeid og rollefordeling
Har det skjedd endringer i organisering av
modellen siden høsten 2018?
I så fall, hvilke endringer? Hva slags
konsekvenser har dette hatt for deg?
Hvordan opplever du at samarbeid og
koordinering mellom de ulike aktørene
fungerer nå?
(horisontalt/vertikalt; statlig, regionalt, lokalt)
Hva er de viktigste barrierene for godt
samarbeid?
Hva er suksesskriterier for å få til godt
samarbeid?
Hvordan opplever du at rollefordelingen i
klyngen fungerer nå?
Hva er evt. uklart?
Er det oppgaver som evt. ikke blir ivaretatt?
Ut i fra den organiseringen og rollefordelingen
dere har i klyngen:
Hva er styrkene med denne måten å
organisere klyngen på?
Hva er svakheter ved ulike måter å organisere
IM på?
Kompetanse og ledelse
Opplever vi at du har tilstrekkelig, eller rett
kompetanse til å gjennomføre arbeidet inn i
IM?
Hva mangler du evt.?
Har du tilstrekkelig lederstøtte til å
gjennomføre arbeidet ditt?
Hvordan opplever du at ledelsen understøtter
arbeidet med IM?
Hvordan gjøres dette?
Hva burde vært annerledes?
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Hva du tilstrekkelig, eller rett ressurser til å
gjennomføre arbeidet?
Hva du riktige verktøy for å gjennomføre
arbeidet?
Resultater
Hva bidrar de ulike aktivitetene i IM til?
Bidrar disse aktivitetene til at deltakerne
Får godkjent medbragt utdanning?
Får komplettert sin utdanning?
Får relevant arbeidstrening?
Forbedrer sine norskferdigheter?
Deltar sosial/knytter kontakter/relasjoner?
Styrker sin forståelse av norsk kultur og
samfunn?
Annet (spesifisér)
Har dere foreløpig dokumentasjon på
resultater dere oppnår gjennom IM?
Hvilke dokumentasjon eller erfaringer har
dere?
Hvilke faktorer, eller forhold fremmer
måloppnåelse i IM? Hvilke innholdselementer
og metoder er særlig virkningsfulle?
Hvordan?
Hvilke faktorer, eller forhold hemmer
resultatene i IM?
Hvordan?
Hva vurderer du å være den mest
hensiktsmessige oppholdstiden i IM (dvs.
lengde på opphold)?
Hvorfor?

Erfaringer med deltakerne, insentiver og motivasjon
Hva kjennetegner IM deltakerne?
(Stikkord: Kjønn, alder, landbakgrunn,
utdanning, arbeidserfaring, sammensetning/er
det noen landgrupper som dominerer)
Har det skjedd noen endring siden oppstarten
av IM?
I hvilken grad opplever dere at beboerne
kjenner til formålet med IM når de ankommer?
Vet de hva som forventes av de?
Hvordan vurderer du deltakernes forutsetninger
for å nyttiggjøre seg av tilbudet?
Hva er eventuelle barrierer for at deltakerne
kan nyttiggjøre seg tilbudet de får?
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Hvordan vurderer du deltakernes motivasjon for
å delta i tilbudet?
Hva er det som først og fremst motiverer
deltakerne?
Hva er det de evt. opplever som
demotiverende?
Hvordan bør man arbeide for å sikre økt
motivasjon?
Har dere prøvd ut insentiver eller sanksjoner?
Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvilke erfaringer har dere?
Hvilke diskusjoner har dere hatt knyttet til
arbeidet med insentiver og sanksjoner?
Hvilke erfaringer har dere i så fall med de ulike
insentiver/sanksjoner som er prøvd ut?
Hva fungerer? Hvorfor?
Hva fungerer ikke? Hvorfor?
I hvilken grad opplever dere at insentivene
påvirker deltakernes motivasjon?
Hvordan merker dere dette?
Kunnskapsutvikling og overføringsverdi til ordinært integreringsarbeid
Hvordan dokumenterer dere metodene dere
bruker og har utviklet ifm. IM?
Har det blitt utviklet maler/verktøy/manualer
som har overføringsverdi for andre?
Hva kan overføres i ordinært
integreringsarbeid?
(kunnskap/metoder/verktøy/samarbeidsformer)
Hva er de viktigste læringspunktene du tar med
deg fra prosjektet?
Hva er viktig å huske på hvis man skal opprette
et integreringsmottak?
Hvilke forhold bør man være særlig
oppmerksom på ved etablering av
integreringsmottak i større skala? Hva bør ligge
i en eventuell «minimumsløsning»?
Avsluttende
Er det noe annet vi ikke har snakket om som du
mener er viktig?
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