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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Lødingen kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med integrering av bosatte flyktninger. 

Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om 

kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i 

kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Lødingen kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften § 6. Vi kjenner ikke 

til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

KomRev NORD og kommunalsjef for oppvekst samt leder for integreringskontoret i Lødingen 

kommune hadde oppstartsmøte for prosjektet 3.mai 2016. Prosjektet har blitt gjennomført uten 

forsinkelser. Vi takker de involverte fra Lødingen kommune som har bidratt i gjennomføringen av 

revisjonens undersøkelse. 
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Sammendrag 

 

I dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi undersøkt om samarbeidet om integrering av bosatte 

flyktninger i Lødingen kommune er i tråd med krav og anbefalinger på området. Vi har vurdert 

kommunens praksis opp mot lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 

innvandrere (introduksjonsloven) og relevante rundskriv til denne. I tillegg har vi lagt kommunens 

samarbeidsavtale med NAV lokalt om integrering av bosatte flyktninger til grunn for å undersøke 

kommunens praksis på området. Våre undersøkelser viser følgende: 

 

Kommunen oppfyller kravene om at introduksjonsprogram skal tilrettelegges innen tre måneder 

etter bosetting i kommunen og at det skal inngås en skriftlig samarbeidsavtale med NAV lokalt 

om introduksjonsordningen.  

 

Revisor vurderer at kommunens praksis er noe mangelfull med hensyn til å vurdere - ut fra en 

kartlegging av bakgrunn og kompetanse - hvorvidt den enkelte flyktning har behov for 

grunnleggende kvalifisering. Kommunen har heller ikke utarbeidet individuell plan for alle 

deltakerne i introduksjonsprogrammet, men de individuelle planene kommunen har utarbeidet, er 

innholdsmessig i stor grad i tråd med departementets anbefalinger. Når det gjelder kommunens 

samarbeidsavtale med NAV lokalt, er denne i hovedsak i henhold til departementets anbefalinger. 

Revisjonens undersøkelser viser imidlertid at kommunen i praksis ikke etterlever sentrale punkter 

i avtalen. 

 

Revisor vurderer følgende utledete krav/anbefalinger på området som ikke oppfylt fra kommunens 

side:  

- Individuelle planer bør være utarbeidet senest i forbindelse med deltakers oppstart i 

introduksjonsprogrammet. 

- Individuell plan bør tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig 

endring i deltakerens livssituasjon 

- De individuelle planene bør formidles til NAV 

- Alle deltakere i introduksjonsprogram skal ha en kontaktperson i kommunen 

- Kommunen skal ha en samarbeidsgruppe på førstelinjenivå, og denne skal møtes i forkant 

av bosetting for informasjon og planlegging 

 

Revisor konkluderer med at samarbeidet om integrering av bosatte flyktninger i Lødingen 

kommune er i tråd med noen av kravene og anbefalingene som er utledet for undersøkelsen, 

mens andre krav/anbefalinger vurderes som ikke oppfylte. 

 

Videre har vi kartlagt hvilken informasjon, bistand og oppfølging Lødingen kommunes 

integreringskontor gir bosatte innvandrerfamilier når det gjelder samarbeid med skolen, samt 

aktivitet og deltakelse for barn utenfor skolen. Kartleggingen viser følgende: 

 

Siden 2015 har integreringskontoret hatt en 40 % stilling knyttet spesielt til oppfølging av bosatte 

barnefamilier. Oppfølginga består i hjemmebesøk og tilpasset veiledning. Det eksisterer ikke et 

formelt samarbeid mellom integreringskontoret og skole eller barnehage i kommunen, men det 

foregår i praksis noe informasjonsutveksling og kommunikasjon.                         

 

Når det gjelder barns deltakelse i aktiviteter på fritiden, har kommunen ingen særskilte tiltak 

overfor bosatte familier. Integreringskontoret informerer om aktiviteter som de bosatte og deres 

barn oppfordres til å delta på. Lag og foreninger er også velkomne til å presentere seg selv 
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gjennom de såkalte intro-timene i introduksjonsprogrammet. Integreringskontoret kan dekke 

kostnadene ved medlemskap for barn i lag eller foreninger dersom prisen er særlig høy og 

familiens økonomiske tilstand tilsier det.  

 

Integreringskontoret understreker imidlertid at de primært har ansvar for introduksjonsordningen, 

og at fokus for deres arbeid er på kvalifisering til utdanning eller arbeid. Oppfølging av barnehage, 

skole og fritidsaktiviteter er likevel tema i veiledningssamtaler med den enkelte bosatte, dersom 

vedkommende har barn som bor i kommunen. 

 

Revisor har mottatt rådmannens kommentarer til høringsutkastet av rapporten (gjengitt i kap. 8). 

Av kommentarene fremgår det at kommunen dels har iverksatt og dels planlegger tiltak som er 

egnet til å rette opp i det revisor har vurdert som avvik fra gjeldende regler og anbefalinger på 

området. Vi ser dermed ingen grunn til å komme med konkrete innspill til forbedringer i 

kommunens praksis. 
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1 INNLEDNING 

Kontrollutvalget i Lødingen kommune vedtok i møte 18.03.2016, sak 22/16, å bestille 

forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med integrering av bosatte flyktninger/innvandrere. 

Kontrollutvalget gjorde ved bestilling av prosjektet endring i vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, 

dette på bakgrunn av en vurdering av aktualiteten og viktigheten av det bestilte prosjektet 

sammenholdt med de gjenstående prosjektene på plan for forvaltningsrevisjon. Formålet med 

forvaltningsrevisjonen er i henhold til bestillingen å klarlegge hvorvidt arbeidet med integrering 

av bosatte flyktninger i Lødingen kommune er i samsvar med gjeldende regelverk, samt gi innspill 

til mulige forbedringer.  

 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

På bakgrunn av kontrollutvalgets føringer formulerte revisjonen følgende problemstillinger for 

prosjektet: 

 

1. Er samarbeidet om integrering av bosatte flyktninger i Lødingen kommune i tråd med krav 

og anbefalinger på området? 

 

2. Hvilken informasjon, bistand og oppfølging gir Lødingen kommunes integreringskontor 

bosatte innvandrerfamilier når det gjelder samarbeid med skolen, samt aktivitet og 

deltakelse for barn utenfor skolen? 

 

Under problemstilling 1 undersøker vi kommunens praksis vedrørende kartlegging av den 

bosattes kvalifiserings- og opplæringsbehov, vedtak om og tilrettelegging av introduksjons-

program, individuelle planer, samt kommunens samarbeid med NAV lokalt om 

introduksjonsordningen. Under problemstilling 2 undersøker vi kommunens oppfølging 

overfor bosatte barnefamilier.  

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til.  

 

Problemstilling 2 i denne forvaltningsrevisjonen er deskriptivt formulert, noe som betyr at den 

besvares som en beskrivelse av kartlagte fakta. Årsaken til at den er deskriptivt formulert er at det 

ikke foreligger lovverk eller andre autoritative kilder som regulerer kommunenes oppfølging 

overfor bosatte barnefamilier særskilt. Det er dermed ikke relevant å utlede revisjonskriterier, og 

det følger av gjeldende revisjonsstandard at revisor ikke kan gjøre vurderinger uten 

revisjonskriterier. Denne delen av prosjektet vil derfor bli gjennomført som en kartlegging og 

oppsummering av innsamlede data uten at revisor gjør normative vurderinger av datamaterialet.  

 

For problemstilling 1 er det utledet revisjonskriterier fra lovverk, lovforarbeider, rundskriv fra 

departement, samt den lokale samarbeidsavtalen mellom NAV og integreringskontoret i Lødingen 

kommune. Kildene for revisjonskriteriene er: 
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- Lov 2003-04-07-80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 

innvandrere (introduksjonsloven) 

- Rundskriv Q-20/2015 – andre revisjon juli 2015, Lov om introduksjonsordning og 

norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven), Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet 

- Rundskriv Q-27/2015 – samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om 

introduksjonsordning for nyankomne innvandrere, Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet1 

- Ot.prp. nr. 28 (2002 – 2003) om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere 

(introduksjonsloven), kap. 17 

- Samarbeidsavtale av 16.06.11 mellom Integreringskontoret, Helsestasjonen, 

Voksenopplæringen og NAV om integrering av bosatte flyktninger/ innvandrere i 

Lødingen kommune 

 

Når det gjelder kommunenes bosetting av flyktninger/innvandrere, er Lov om introduksjons-

ordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) sentral. Lovens 

formål er formulert i §1: Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet 

for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.  

 

Loven fastsetter rammene for den såkalte introduksjonsordningen, samt opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap. Introduksjonsordningen består av to hovedelementer; introduksjons-

programmet og introduksjonsstønaden. Introduksjonsprogrammet skal dekke deltakernes behov 

for grunnleggende kvalifisering, herunder norskopplæring, innsikt i norske samfunnsforhold og 

forberedelse til yrkesliv eller utdanning. Introduksjonsstønaden er en økonomisk ytelse som 

utbetales til den enkelte i den perioden han eller hun deltar i introduksjonsprogrammet. Loven 

fastsetter også rammene for norsk- og samfunnsfaglopplæringen som kommunen skal gi til 

innvandrere som ikke har behov for grunnleggende kvalifisering. Kommunene plikter å sørge for 

introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap til personer i målgruppen; dette 

er altså en lovpålagt oppgave for kommunene. Introduksjonsloven regulerer blant annet hvem 

kommunen skal tilby introduksjonsprogram eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap, når 

introduksjonsprogrammet skal starte opp, hva innholdet skal være og hvor lenge en deltaker har 

rett og plikt til å delta. Loven angir også at det skal utformes individuell plan for den enkelte 

deltaker i introduksjonsprogram, og stiller videre opp noen innholdskrav til denne. 

 

Når det gjelder samarbeidet mellom den enkelte kommune og NAV om introduksjonsordningen, 

foreligger det et eget rundskriv2 som legger føringer for hvordan det skal foregå. Hvorvidt     

forvaltninga av introduksjonsordningen legges inn under det lokale NAV-kontoret, eller til en 

kommunal enhet, er opp til den enkelte kommune å avgjøre. Uavhengig av hvilken løsning som 

velges lokalt er det kommunen som har ansvar for å sørge for introduksjonsprogram etter 

introduksjonsloven. Også rundskriv Q-20/2015 omtaler samarbeidet mellom kommunen og NAV, 

og understreker betydningen av at arbeidet med oppfølging av deltakere i introduksjonsordningen 

samordnes mellom de ulike instansene. 

 

I det følgende redegjør vi nærmere for utledningen av de enkelte revisjonskriteriene. 

                                                 
1 Rundskriv Q-27/2015 erstatter Rundskriv A-27/2007. Lødingen kommune inngikk samarbeidsavtale med NAV 

lokalt om integrering av bosatte flyktninger i 2011, og på dette tidspunktet gjaldt Rundskriv A-27/2007. De to 

rundskrivene er imidlertid nær identiske med hensyn til innholdskrav som stilles til de lokale samarbeidsavtalene.  
2 Rundskriv Q-27/2015- Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for 

nyankomne innvandrere 
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2.2.1 Kartlegging og vurdering av behov for grunnleggende kvalifisering 

Introduksjonsloven § 2 regulerer hvem som har rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. 

Rett og plikt til deltakelse gjelder for nyankomne utlendinger mellom 18 og 55 år som er bosatt i 

kommunen, og som fyller visse krav. Et vilkår er at den bosatte har behov for grunnleggende 

kvalifisering. Av Rundskriv Q-20/2015 fremgår det at grunnleggende kvalifisering innebærer 

informasjon, kunnskaper og ferdigheter som gjør at nyankomne innvandrere kan fungere i 

ordinært arbeid og samfunnsliv, eller kan benytte seg av det ordinære utdannings- og 

opplæringstilbudet. Hvorvidt en person har behov for grunnleggende kvalifisering, beror på en 

konkret og helhetlig vurdering i lys av lovens formål. Den enkeltes bakgrunn og kompetanse 

danner et viktig grunnlag i denne vurderingen og må derfor kartlegges. Det er kommunen som må 

gjøre slik kartlegging og ut fra kartleggingen vurdere om det foreligger behov for grunnleggende 

kvalifisering. Dersom kommunen kommer til at det foreligger slikt behov hos den nyankomne, har 

vedkommende både rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram. På denne bakgrunn utleder 

vi følgende revisjonskriterium: 

 

Lødingen kommune skal, ut fra en kartlegging av den enkeltes bakgrunn og kompetanse, ha gjort 

en vurdering av hvorvidt den enkelte bosatte innvandrer, som for øvrig fyller kravene i § 2 i 

introduksjonsloven3, har behov for grunnleggende kvalifisering. 

 

2.2.2 Tilrettelegging av introduksjonsprogram innen tre måneder 

Introduksjonslovens § 3 angir at kommunen så snart som mulig, og innen tre måneder etter 

bosetting i kommunen eller etter at krav om deltakelse blir framsatt4, skal tilrettelegge 

introduksjonsprogram til person som omfattes av § 2. Dersom kommunen har funnet at det 

foreligger behov for grunnleggende kvalifisering, og den bosatte fyller de øvrige vilkår i § 2, skal 

kommunen altså innen fristen på tre måneder legge til rette for oppstart i introduksjonsprogram. 

På denne bakgrunn utleder vi følgende revisjonskriterium: 

 

Lødingen kommune skal tilrettelegge introduksjonsprogram til personer som omfattes av 

introduksjonslovens § 2 innen tre måneder etter bosetting i kommunen, eller innen tre måneder 

etter at krav om deltakelse blir framsatt. 

 

2.2.3 Individuell plan 

Introduksjonsloven § 6 pålegger kommunen å utarbeide en individuell plan for kvalifisering for 

den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet. I henhold til Rundskriv Q-20/2015 skal planen 

utarbeides i samråd med den enkelte, på bakgrunn av en kartlegging av behov og muligheter. Den 

skal være et verktøy i arbeidet med den enkelte deltaker, og skal sikre planmessighet, 

deltakermedvirkning og eierskap til målet og tiltakene som skal skje innenfor rammene av 

introduksjonsprogrammet. Samtaler med den enkelte om vedkommendes personlige ressurser, 

muligheter og realistiske framtidsplaner er en viktig oppgave i kartleggingsarbeidet og 

utarbeidelse av den individuelle planen. Introduksjonsloven og nevnte rundskriv stiller også opp 

noen minimumskrav til innhold i individuell plan, herunder at planen skal angi programmets start 

og tidsfaser, de konkrete tiltakene i programmet, hvem som har ansvar for å gjøre hva og når det 

skal gjøres. I tillegg bør planen beskrive hovedmål og delmål for kvalifiseringsløpet, og må skille 

                                                 
3 Øvrige vilkår er knyttet til hvilken form for oppholdstillatelse vedkommende har, vedkommendes alder, samt at han 

eller hun har vært bosatt i kommunen kortere tid enn to år («nyankommet»). Nordiske og EØS-borgere omfattes ikke 

av § 2. 
4 Dersom en innvandrer har bosatt seg selv på eget initiativ uten at det foreligger avtale mellom IMDi og kommunen 

kan vedkommende selv sette frem krav om introduksjonsprogram overfor kommunen 
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mellom langsiktige og kortsiktige mål. Introduksjonsloven sier ikke noe eksplisitt om tidspunkt – 

eller frist – for utforming av individuell plan, men i Rundskriv Q -20/2015 står det at fastsetting av 

den individuelle planen er en del av kommunens beslutning om tildeling av program. Dette, 

sammenholdt med formålet med planen, tilsier at planen bør utarbeides i forkant av eller i 

forbindelse med oppstart i introduksjonsprogrammet. Videre sier introduksjonsloven § 6 at 

individuell plan skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i 

deltakers livssituasjon. Rundskriv Q-20/2015 viser til at hensikten med å ta planen opp til ny 

vurdering er å sikre at målet med kvalifiseringen, og innholdet ellers, fortsatt samsvarer med 

deltakerens bakgrunn, kompetanse og livssituasjon. Ny vurdering av planen vil også gi oversikt 

over om framdriften går som planlagt, og om tiltakene og målene fortsatt er realistiske og aktuelle.  

 

Lødingen kommune har utformet en egen samarbeidsavtale mellom integreringskontoret, 

helsestasjonen, voksenopplæringa og NAV om integrering av bosatte flyktninger/ innvandrere i 

kommunen5. Under punkt 3 i denne finnes blant annet en bestemmelse om at integreringskontoret 

har ansvar for å skriftliggjøre deltakernes individuelle planer og formidle disse til NAV på et så 

tidlig tidspunkt som mulig, dersom deltakeren samtykker i dette.  

 

På denne bakgrunn utleder vi følgende revisjonskriterier: 

 

Lødingen kommune skal i samråd med den enkelte deltaker utarbeide individuell plan for alle 

deltakere i introduksjonsprogram. Planen bør være utarbeidet senest i forbindelse med deltakers 

oppstart i introduksjonsprogram. Planen skal minst angi 

 

• programmets start og tidsfaser 

• tiltakene i programmet 

•          hvem som har ansvar for å gjøre hva og når 

•          hovedmål og delmål for kvalifiseringsløpet 

  

Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i 

vedkommendes livssituasjon.  

 

Lødingen kommune skal formidle deltakernes individuelle plan skriftlig til NAV lokalt dersom 

deltakeren samtykker til dette, på et så tidlig tidspunkt som mulig. 

 

2.2.4 Kontaktperson i kommunen 

Samarbeidsavtalen som foreligger mellom integreringskontoret, helsestasjonen, voksenopplæringa 

og NAV, har en bestemmelse som sier at integreringskontoret har ansvar for at hver deltaker i 

introduksjonsprogrammet har en kontaktperson i kommunen.  Rundskriv Q-27/2015 omtaler også 

kontaktperson i kommunen. Det vises til at tett oppfølging av den enkelte deltaker er vesentlig for 

en vellykket programgjennomføring, og at kontaktpersonen skal ha en sentral rolle i arbeidet med 

kartlegging, utarbeiding av individuell plan og oppfølging av den enkelte deltaker. Videre skal 

kontaktpersonen være den som samordner arbeidet mellom berørte instanser i et tverrfaglig team. 

På denne bakgrunn utleder vi som revisjonskriterium at: 

 

Lødingen kommune skal sørge for at alle deltakere i introduksjonsprogrammet har en 

kontaktperson i kommunen.  

                                                 
5 Samarbeidsavtale av 16.06.11 mellom Integreringskontoret, Helsestasjonen, Voksenopplæringen og NAV om 

integrering av bosatte flyktninger/ innvandrere i Lødingen kommune 
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2.2.5 Samarbeidsavtale mellom kommunen og NAV lokalt 

I rundskriv Q-27/2015 (tidligere A-27/2007) gis det retningslinjer for samarbeidet mellom den 

kommunale enheten som har ansvaret for å iverksette introduksjonsordningen og Arbeids- og 

velferdsetaten lokalt. I rundskrivet heter det at det er viktig å få til et velfungerende samarbeid for 

å sikre en klar ansvarsfordeling, unngå dobbeltarbeid og bidra til et effektivt og målrettet 

introduksjonsprogram for den enkelte deltaker. Videre angir rundskrivet at den enkelte kommune 

og Arbeids- og velferdsetaten skal utarbeide skriftlig samarbeidsavtale der det framkommer hvilke 

instanser internt i kommunen som deltar i samarbeidet. Avtalen skal sikre ansvarsdeling, 

informasjonsflyt og samarbeidsrutiner. Den kan utformes som en særskilt avtale, eller den kan 

inngå som en del av kommunes samarbeidsavtale om NAV-kontor. Rundskriv Q-27/2015 sier 

også at det er kommunen som er ansvarlig for å ta initiativ til å inngå slik samarbeidsavtale med 

NAV. Videre angir rundskrivet hvilket innhold samarbeidsavtalen som et minimum skal ha, disse 

innholdskravene har vi stilt opp som revisjonskriterier. På denne bakgrunn utleder vi følgende 

revisjonskriterier:  

 

Lødingen kommune skal ha skriftlig samarbeidsavtale med Arbeids- og velferdsetaten lokalt om 

introduksjonsordningen. 

 

Avtalen mellom Lødingen kommune og Arbeids- og velferdsetaten lokalt skal inneholde 

bestemmelser om følgende punkter: 

 

a) Ansvar og forpliktelser i forhold til introduksjonsordningen, herunder en spesifikasjon 

av på hvilken måte Arbeids- og velferdsetaten skal bidra konkret i planlegging og 

gjennomføring av introduksjonsprogrammet 

b) Oppfølging på leder- og saksbehandlernivå 

c) Samarbeidsformer (f. eks. opprettelse av og deltakelse i tverrfaglige team), herunder en 

spesifisering av hvem som er kontaktpersoner i henholdsvis kommunen og Arbeids- og 

velferdsetaten lokalt og hvem som har ansvar for å følge opp kontakt og 

informasjonsutveksling mellom avtalepartnerne  

d) Rutiner for informasjonsutveksling mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunen. 

Dette gjelder blant annet informasjon om kommunens planer for årlig bosetting av 

flyktninger, informasjon før/ved aktuell bosetting og ankomst av flyktninger i 

kommunen, og informasjon om den enkelte deltaker i introduksjonsordningen og 

målsetningen i hans/hennes individuelle plan.  

e) Regelmessig evaluering av samarbeidet og av avtalen 

f) Oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten etter endt introduksjonsprogram for de 

deltakerne som har behov for det for å nå mål om arbeid 

g) Felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner mellom kommunen og Arbeids- og 

velferdsetaten for deltakere i introduksjonsprogrammet 

 

2.2.6 Samarbeidsgruppe på førstelinjenivå 

Den lokale samarbeidsavtalen mellom Lødingen kommune og NAV (med flere) angir at det skal 

finnes en samarbeidsgruppe på førstelinjenivå, bestående av programrådgiver, representant fra 

NAV, helsestasjon og voksenopplæring, og at gruppen skal suppleres ved behov, f.eks med 

representanter fra oppvekst I (barnehage, skole), fastlege, psykiatritjenesten eller andre. Videre 

står det i avtalen at gruppa i forkant av bosetting skal møtes for informasjon og planlegging, og 

ellers ha jevne møter for koordinering, evaluering eller eventuell problemløsning. På denne 

bakgrunn utleder vi til sist følgende revisjonskriterier: 
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Lødingen kommune skal ha en samarbeidsgruppe på førstelinjenivå bestående av 

programrådgiver, representant fra NAV, helsestasjon og voksenopplæring. 

 

Samarbeidsgruppen skal møtes i forkant av bosetting for informasjon og planlegging. 

 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis også i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i. 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

3.1 Metode, datamateriale og avgrensing 

For å undersøke problemstillingene i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet har vi brukt flere ulike 

metoder.  

 

For problemstilling 1 «Er samarbeidet om integrering av bosatte flyktninger i Lødingen kommune 

i tråd med krav og anbefalinger på området?» har vi basert oss på dokumentanalyse, herunder 

mappegjennomgang, og intervju.  

 

Dokumentanalyse innebærer at vi legger til grunn skriftlig dokumentasjon og analyserer denne. 

Mappegjennomgang vil si å undersøke dokumentasjon som gjelder hver enkelt bosatt 

flyktning/innvandrer og som er arkivert i mapper i kommunens saksbehandlingssystem, enten i 

papirform eller elektronisk. I gjennomgangen har vi undersøkt om det i den enkelte mappe 

foreligger dokumentasjon i henhold til kravene i revisjonskriteriene. Eksempelvis har vi sjekket 

om den bosatte har vedtak om introduksjonsprogram, og om vedtaket er gjort innen tidsfristen 

som loven stiller opp. Videre har vi blant annet lagt til grunn den lokale samarbeidsavtalen 

mellom integreringskontoret og NAV (m.fl.) og undersøkt om den oppfyller innholdskravene som 

er oppstilt i revisjonskriteriene.  

 

Data er videre samlet inn gjennom intervju med leder for integreringskontoret og leder for NAV 

Lødingen. Disse er sentrale i kommunens arbeid med bosetting og integrering, og i samarbeidet 

mellom kommunen og NAV, og må forventes å ha særlig god kunnskap om hvordan dette arbeidet 

foregår. 

 

For problemstilling 2 «Hvilken informasjon, bistand og oppfølging gir Lødingen kommunes 

integreringskontor bosatte innvandrerfamilier når det gjelder samarbeid med skolen, samt 

aktivitet og deltakelse for barn utenfor skolen?» har vi basert oss først og fremst på intervju. Vi 

har imidlertid supplert intervjudata noe med dokumentanalyse. Blant annet har vi sett på 

bosettingskontrakten de bosatte forelegges ved ankomst til kommunen. Denne problemstillingen 

besvares gjennom beskrivelse og oppsummering av det innsamlede datamaterialet, jf. redegjørelse 

i kapittel 2.2. 

 

For øvrig har vi brukt skriftlige kilder som kommunens årsmelding, saksframlegg for 

kommunestyret, samt skriftlig materiale som kommunen har oversendt for å sette oss inn i 

hvordan arbeidet med bosetting og integrering foregår i Lødingen. Revisor har også fått 

opplysninger gjennom oppstartsmøte som fant sted i integreringskontorets lokaler i Lødingen, der 

både leder for integreringskontoret og kommunalsjef for oppvekst og utdanning deltok. 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon6.  

 

3.1.1 Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp imot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. 

                                                 
6 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 



KomRev NORD IKS Rapporttittel 

 

Side:  

 
13 

Datamateriale under problemstilling 1 

Dokumentasjon som gjelder kartlegging, vedtak om introduksjonsprogram og individuelle planer 

skulle, dersom slik forelå, finnes i mappene til den enkelte bosatte. Dette tilsier at datagrunnlaget 

er relevant for å vurdere revisjonskriteriene knyttet til problemstilling 1.  

 

Revisor har samlet inn data fra tolv mapper; samtlige som ble bosatt i 2015 og de to som var 

bosatt i 2016 på det tidspunktet revisjonen ble gjennomført (mai 2016). Avgrensinga til disse tolv 

mappene ble gjort med utgangspunkt i at denne forvaltningsrevisjonen undersøker dagens praksis, 

altså ville det være mindre interessant å gå lengre tilbake i tid. Et totalt antall på tolv mapper er i 

seg selv ikke spesielt høyt, men med tanke på at det utgjør samtlige bosatte i 2015 og hittil i 2016, 

mener revisor at datamaterialet fra mappegjennomgangen representerer et tilstrekkelig grunnlag 

for å oppfylle kravet til gyldighet. Det understrekes dog at revisors funn, vurderinger og 

konklusjon i denne forvaltningsrevisjonen er gyldig for nåsituasjonen i Lødingen kommune.   

 

Videre mener revisor at funnene fra mappegjennomgangen representerer et pålitelig datagrunnlag. 

Revisor hadde ved mappegjennomgang tilgang til både fysisk arkiv og elektronisk system, slik at 

det var mulig å lete i det elektroniske systemet dersom noe manglet i den fysiske mappen, og vice 

versa, noe som styrker materialets pålitelighet. En svakhet ved denne metoden er at den ikke tar 

høyde for arbeid som ikke er skriftliggjort. Eksempelvis kan det ikke utelukkes at ansatte ved 

integreringskontoret har gjort kartlegging og vurderinger av den enkelte bosatte uten at dette er 

nedfelt i skriftlig dokumentasjon. Data fra mappegjennomgangen er imidlertid supplert med data 

fra intervju med leder for integreringskontoret, noe som etter revisors vurdering bidrar til å styrke 

påliteligheten i det samlede datagrunnlaget. Revisor finner ikke motsetninger mellom data fra 

mappegjennomgangen og fra intervju med leder for integreringskontoret, noe som også indikerer 

at det samlede datagrunnlaget vi presenterer under problemstilling 1, er pålitelig.  

 

Når det gjelder undersøkelsen av kommunens samarbeid med NAV lokalt om integrering, er 

denne basert på separate intervjuer med leder for integreringskontoret og leder for NAV Lødingen, 

samt dokumentanalyse. I tillegg har kommunalsjef for oppvekst bidratt med informasjon om dette 

samarbeidet gjennom oppstartsmøte. De tre nevnte informantene må forventes å ha inngående 

kjennskap til saksfeltet som undersøkes, og data fra intervjuene og fra oppstartmøtet vurderes 

derfor som tilstrekkelige og pålitelige.  

 

 

Datamateriale under problemstilling 2 

Opplysninger fra intervju med leder for integreringskontoret vurderes som relevante data da 

vedkommende anses å ha førstehånds kjennskap til området som undersøkes. Vi har også supplert 

intervjudata med dokumentanalyse. I rapporten presenteres funnene som en beskrivelse av 

kommunens arbeid overfor bosatte barnefamilier slik leder for integreringskontoret har beskrevet 

det overfor revisor. Datamaterialet kunne vært utvidet med for eksempel intervju med flere 

informanter, men av hensyn til prosjektets omfang og avgrensing ble dette ikke vurdert som 

aktuelt. Det må tas høyde for at flere intervjuer og/eller andre former for undersøkelser kunne gitt 

en utvidet og/eller annen beskrivelse av integreringskontorets arbeid på dette området. Det at 

undersøkelsen baserer seg primært på intervju med leder for integreringskontoret, kan med andre 

ord tenkes å svekke datamaterialets pålitelighet og gyldighet for problemstilling 2 noe. Samtidig 

oppfatter revisor at leder for integreringskontoret ikke har gitt entydig positiv omtale av eget 

arbeid, noe som indikerer at informantens fremstilling er balansert. Dette bidrar etter revisors 

vurdering til å styrke påliteligheten og gyldigheten. På denne bakgrunn mener revisor at 

opplysninger fra nevnte intervju, sammenholdt med dokumentanalyse, kan legges til grunn som 

pålitelige og gyldige data under problemstilling 2. 
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Revisjonen har framlagt datamaterialet for kommunen og korrigert eventuelle faktafeil. På 

bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisjonen at 

det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssystem. 

 

3.1.2 Avgrensing av prosjektet 

Revisjonens undersøkelser og vurderinger er avgrenset til de problemstillinger som er formulert 

for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet. Prosjektet er således ikke en fullstendig gjennomgang av 

kommunens arbeid med bosetting og integrering av flyktninger.  

 

Undersøkelsene under problemstilling 1 har vi avgrenset til å gjelde tilrettelegging av 

introduksjonsprogram, herunder individuelle planer, samt integreringskontorets samarbeid med 

NAV lokalt. Revisjonen retter seg ikke mot introduksjonsstønaden, altså undersøkes ikke 

kommunens administrasjon av denne. Den undervisningen som gis til bosatte, enten i 

introduksjonsprogrammet eller innen rammen av opplæring i norsk og samfunnsfag, undersøkes 

heller ikke, ei heller det konkrete innholdet i tiltak som inngår i den enkelte deltakers 

introduksjonsprogram/individuelle plan. Kommunens innrapportering til Nasjonalt 

Introduksjonsregister (NIR) har heller ikke vært gjenstand for undersøkelse i dette prosjektet.  

 

Når det gjelder problemstilling 2, berører denne en del av integreringsarbeidet som ikke er direkte 

regulert i lovverket, og det finnes heller ikke veiledere knyttet særlig til integrering av bosatte 

barnefamilier, jf. kapittel 2.2. Kontrollutvalgets ønskede fokus har vært førende for innretting og 

avgrensing av undersøkelsene under denne problemstillingen.  
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4 BOSETTING I LØDINGEN KOMMUNE 

4.1 Integreringskontoret 

I Lødingen kommune er ansvaret for introduksjonsordningen lagt til integreringskontoret. Foruten 

sentraladministrasjonen har Lødingen kommune tre selvstendige enheter; enhet for utvikling, 

enhet for oppvekst og utdanning, og enhet for helse og omsorg. Integreringskontoret ligger under 

enhet for oppvekst og utdanning. Kontoret hadde per mai 2016 tre fulltidsstillinger; leder for 

kontoret, programveileder med hovedfokus på introduksjonsprogrammet og miljøarbeider med 

fokus på mer praktiske forhold som bolig og lignende. I tillegg har integreringskontoret en 40 % 

stilling knyttet spesielt til oppfølging av barnefamilier samt en 10 % stilling som språkstøtte for 

analfabeter. Det pågikk våren 2016 en ansettelsesprosess, og kontoret vil komme opp i fire 

fulltidsstillinger når denne prosessen er ferdig. Når den nye ansettelsen er gjort vil leder for 

kontoret gå bort fra saksbehandling og ha fullt fokus på administrasjons- og personalarbeid. 

Kontoret har lokaler i den nå nedlagte videregående skolen i kommunen, der voksenopplæringa 

også holder til. 

 

4.2 Bosetting i kommunen 

Per mai 2016 hadde Lødingen kommune bosatt totalt 94 flyktninger/innvandrere7. Dette tallet 

inkluderer syv personer som siden har flyttet fra kommunen, samt cirka 15 familiegjenforente.  

Familiegjenforente regnes imidlertid ikke som «ordinært bosatte», og inngår dermed ikke i de 

offisielle tallene8.  Ved utgangen av 2015 var det derfor cirka 70 ordinært bosatte som fortsatt 

bodde i kommunen. Dersom man inkluderer de som har kommet på familiegjenforening, var tallet 

bosatte som fremdeles bodde i kommunen cirka 85 ved utgangen av 2015. Hovedvekten av disse 

er enslige unge voksne, mange er i alderen 18 – 22 år, ifølge leder for integreringskontoret. 

Kommunen har hittil bosatt relativt få barnefamilier, og ingen enslige mindreårige.  

 

Det er kommunestyrets vedtak om hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot hvert år som er 

utgangspunkt for den faktiske bosettinga9. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) anmoder 

den enkelte kommune om å ta imot et visst antall, og deretter gjør kommunestyret vedtak om å 

følge anmodningen, eventuelt vedta et lavere eller høyere antall. Lødingen har hatt vedtak om å 

bosette ti personer per år de siste fem årene (2012 t.o.m. 2016), mens IMDis anmodning har ligget 

på 15 personer i årene 2012 t.o.m. 2015, og på 20 personer i 201610. 

 

Etter at vedtak er gjort, foregår den faktiske bosettinga som regel slik at kommunen melder inn til 

IMDi at den på et gitt tidspunkt kan ta imot et visst antall for bosetting. Dette baserer seg i stor 

grad på hvilke boliger kommunen har tilgjengelig til ethvert tidspunkt, for eksempel om boligen(e) 

er passende for en familie eller en enslig person. Kommunalsjef for oppvekst opplyser at tilgangen 

på boliger er svært begrenset i Lødingen, og at situasjonen har tilspisset seg det siste året, slik at 

mangel på egnede boliger ofte er den største hemskoen for å få gjennomført bosettinger. For tiden 

                                                 
7 Ifølge Plan for bosetting  2016 – 2019, Lødingen kommune, 27.01.16, er det bosatt totalt 93 stykker,  i tillegg hadde 

det blitt bosatt ytterligere én person i 2016 på det tidspunkt revisjonen ble gjennomført. 
8 De som kommer på familiegjenforening, bosettes ikke gjennom avtale med kommunen, det er den som allerede er 

bosatt («herboende») sitt ansvar å ta i mot den som kommer på familiegjenforening.  Når den familiegjenforente har 

bosatt seg i kommunen, vil han/hun likevel ha rettigheter på linje med ordinært bosatte og kommunen får tilskudd for 

vedkommende (såfremt herboende er flyktning). 
9 Vedtak om antall som skal bosettes inkluderer ikke de som eventuelt vil komme som familiegjenforente. Disse 

kommer eventuelt i tillegg. 
10 Anmodning og vedtak ifølge www.imdi.no/tall-og-statistikk  
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er bosettinga basert primært på leie av boliger på det private markedet. På grunn av den vanskelige 

boligsituasjonen kan det bli aktuelt for kommunen å kjøpe bolig(er) til bosettingsformål, da egen 

boligmasse vil gjøre det enklere for kommunen å bosette flere barnefamilier, noe som er ønskelig, 

ifølge kommunalsjef for oppvekst. 

 

Kommunen har anledning til å ytre ønske overfor IMDi om for eksempel kjønn, alder og/eller 

familiekonstellasjon ved den/de som skal bosettes. Ofte er dette basert på hvilke boliger de har 

tilgjengelig og eventuelle føringer boligeier har dersom det er privat leie. Ifølge leder for 

integreringskontoret har kommunen ikke anledning til, og heller ikke ønske om, å stille andre 

«krav» til bakgrunn, for eksempel til utdanningsnivå, hos de som skal bosettes. 

 

Når det gjelder bosetting av enslige mindreårige, har kommunen vurdert at de ikke har anledning 

til det da dette fordrer en annen måte å jobbe på. Det vil innebære behov for døgnbemanning, 

oppfølging fra barnevern, flere ansatte og så videre. Dertil kommer at Lødingen ikke lengre har 

videregående skole slik at bosatte ungdommer vil måtte bo på hybel utenfor kommunen når de 

skal starte på videregående. På sikt kan det likevel være aktuelt å ta imot enslige mindreårige, 

ifølge kommunalsjef for oppvekst.   

 

Lødingen har også asylmottak i kommunen, dette driftes av Hero11. Et ordinært mottak med 

kapasitet på 210 beboere har vært i drift siden 2008, og høsten 2015 ble det i tillegg etablert 

mottak for enslige mindreårige med 40 plasser12. Flyktninger med innvilget opphold kan bosettes 

hvor som helst i landet, uavhengig av hvilken kommune de har sittet på mottak i. Det er dermed 

ikke slik at Lødingen kommune bosetter flyktninger som har sittet på mottak i Lødingen, eller at 

antallet flyktninger kommunen tar imot påvirkes av at det er asylmottak i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
11 Hero er en privat virksomhet som drifter ulike typer asylmottak og tilbyr ulike tjenester rettet mot målgruppene 

asylsøkere, flyktninger og innvandrere (www.hero.no)  
12 www.heromottak.no  



KomRev NORD IKS Rapporttittel 

 

Side:  

 
17 

5 SAMARBEID OM INTEGRERING AV BOSATTE FLYKTNINGER 

 

Er samarbeidet om integrering av bosatte flyktninger i Lødingen kommune i tråd med krav 

og anbefalinger på området? 

5.1 Introduksjonsprogram og individuelle planer  

 

 
 

5.1.1 Kartlegging og vurdering av behov for grunnleggende kvalifisering  

Revisors funn 

Leder for integreringskontoret har opplyst til revisor at kartlegging av den enkelte skal skje i 

forkant av vedtak om introduksjonsprogram, men at det i praksis kan være litt variasjon fra sak til 

sak hvorvidt det faktisk gjøres.  

 

I fire av de tolv gjennomgåtte mappene vises det i selve vedtaket om introduksjonsprogram til 

konkrete opplysninger som er fremkommet i «kartlegging» eller «kartleggingssamtale» med 

deltakeren. For eksempel står det at den bosatte i kartlegging har oppgitt at han/hun ikke har 

Revisjonskriterier: 

Lødingen kommune skal 

 ut fra en kartlegging av den enkeltes bakgrunn og kompetanse, ha gjort en vurdering av hvorvidt 

den enkelte bosatte innvandrer, som for øvrig fyller kravene i introduksjonslovens § 2, har behov 

for grunnleggende kvalifisering. 

 

 tilrettelegge introduksjonsprogram til personer som omfattes av introduksjonslovens § 2 innen 

tre måneder etter bosetting i kommunen, eller innen tre måneder etter at krav om deltakelse blir 

framsatt.   

 

 i samråd med den enkelte deltaker, utarbeide individuell plan for alle deltakere i 

introduksjonsprogram. Planen bør være utarbeidet senest i forbindelse med deltakers oppstart i 

introduksjonsprogram. Planen skal minst angi  

o programmets start og tidsfaser 

o tiltakene i programmet 

o hvem som har ansvar for å gjøre hva og når 

o hovedmål og delmål for kvalifiseringsløpet 

 

 ta individuell plan opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i 

vedkommendes livssituasjon. 

 

 formidle deltakernes individuelle planer skriftlig til NAV lokalt dersom deltakeren samtykker til 

dette, på et så tidlig tidspunkt som mulig. 

 

 sørge for at alle deltakere i introduksjonsprogrammet har en kontaktperson i kommunen. 

 

Jf. Introduksjonsloven §§ 2, 3 og 6, Rundskriv Q-20/2015 og Samarbeidsavtale av 16.06.11 mellom Integrerings-

kontoret, Helsestasjonen, Voksenopplæringen og NAV om integrering av bosatte flyktninger/ innvandrere i 

Lødingen kommune 
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fullført grunnskole i hjemlandet, at han/hun har et gitt antall år skolegang fra hjemlandet, at 

han/hun ikke snakker andre språk enn morsmålet, eller lignende.  

 

I ni av de tolv mappene, herunder de fire ovennevnte, foreligger det (delvis) utfylt kartleggings-

skjema for den bosatte. Kartleggingsskjemaene er standardiserte skjemaer som fylles ut med 

opplysninger om den bosattes personalia, bakgrunn (skole/utdanning/arbeidserfaring), familie, 

språkferdigheter, yrkesønsker og lignende. Skjemaet er forholdsvis omfattende. I de ni mappene 

der kartleggingsskjema forelå, var det noe variasjon i hvor mange av punktene i skjemaet som var 

utfylt, og hvor utfyllende opplysningene var. Ingen av mappene hadde skjemaer som var utfylt på 

alle punkter. Leder for integreringskontoret har opplyst at de fleste bosatte er tilbakeholdne med 

opplysninger om seg selv i den første kartleggingssamtalen, og at den derfor som oftest gir lite 

informasjon om vedkommende. Dette kan, ifølge integreringskontoret, bero på at mange av de 

bosatte har bakgrunn fra land og regimer der man av naturlige årsaker har stor mistro eller redsel 

overfor myndigheter, og at de derfor er forsiktige med å gi informasjon om seg selv til 

myndighetspersoner. Et annet forhold er at de ikke forstår referanser eller begreper som vi 

forholder oss til i Norge, slik at en del spørsmål gir ikke mening for dem selv om det brukes tolk.  

 

I tre av de tolv mappene finnes det ikke konkrete opplysninger om den bosattes bakgrunn eller 

kompetanse i selve vedtaket, og det foreligger heller ikke kartleggingsskjema i mappene.  For to 

av disse finnes det noe bakgrunnsinfo om vedkommende i form av kopi av opplysninger som 

IMDi har sammenfattet13. En av mappene har ingen opplysninger som tyder på at det er gjort noen 

form for kartlegging og vurdering av vedkommendes behov for grunnleggende kvalifisering. I 

denne mappen finnes heller ikke selve vedtaket om introduksjonsprogram, til tross for at 

vedkommende er oppført med vedtaksdato og har status som «aktiv» i introduksjonsprogrammet. 

 

I ti av de tolv mappene inneholder vedtakene om introduksjonsprogram følgende likelydende 

formulering: «kommunens vurdering og begrunnelse er basert på kartlegging foretatt av (navn) 

sitt behov for grunnleggende kvalifisering samt hvilke tiltak han/hun kan nyttiggjøre seg av». 

Vedtak med denne formuleringen finnes også i de mappene der det ikke foreligger 

kartleggingsskjema eller konkrete skriftlige opplysninger om bakgrunn og kompetanse.  

 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av ovenfor nevnte funn vurderes revisjonskriteriet om at kommunen på 

bakgrunn av en kartlegging av den bosattes bakgrunn og kompetanse, skal gjøre en 

vurdering av behovet for grunnleggende kvalifisering, som i stor grad oppfylt.  

 

Vurderingen er basert på at ti av de tolv gjennomgåtte mappene inneholder vedtak der det vises til 

at «kommunens vurdering og begrunnelse er basert på kartlegging foretatt av (navn) sitt behov for 

grunnleggende kvalifisering samt hvilke tiltak han/hun kan nyttiggjøre seg av», samt at de fleste 

mappene som er gjennomgått, inneholder noen form for skriftlig informasjon om den enkeltes 

bakgrunn og kompetanse som kan være med på å danne grunnlag for en vurdering av behovet for 

grunnleggende kvalifisering. Det at tre av mappene ikke har noen opplysninger som tyder på at 

Lødingen kommune har gjort kartlegging og vurdering av kvalifiseringsbehovet til den bosatte, 

samt at leder for integreringskontoret har opplyst at det er noe variasjon i hvorvidt slik kartlegging 

faktisk gjøres i forkant av vedtak, indikerer at kommunens praksis likevel er noe mangelfull på 

dette punktet.   

                                                 
13 Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har gjort intervju/oppsummert noe bakgrunnsinformasjon om den 

enkelte som kommer som overføringsflyktning, før vedkommende ankommer Norge. I enkelte av mappene vi 

gjennomgikk, fant vi kopi av dette. 
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5.1.2 Tilrettelegging av introduksjonsprogram innen tre måneder 

Revisors funn 

I mappegjennomgang fremkommer det at samtlige har fått vedtak om introduksjonsprogram innen 

fristen på tre måneder. 

 

For fire av disse er vedtak om introduksjonsprogram gjort samme dato som bosettingsdato. Fem 

har vedtak om introduksjonsprogram datert én til seks dager etter bosettingsdato, mens tre har 

vedtaksdato fra to til seks uker etter bosetting.  

 

Når det gjelder den praktiske oppstarten i programmet, har leder for integreringskontoret opplyst 

at de starter deltakerne opp kort tid etter ankomst, i løpet av dager eller noen få uker. I 

mappegjennomgang finner revisor at syv av tolv deltakere har en oppstartdato i programmet14 som 

er innen én uke etter dato for bosetting. I tre av mappene fremgår ikke oppstartdato. I én mappe er 

oppstartdato i programmet seks uker etter bosettingsdato15, og i én mappe er oppstart i 

programmet angitt til to dager før bosetting.  

 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av ovenfor nevnte funn vurderes kravet om at kommunen skal tilrettelegge 

introduksjonsprogram til personer som omfattes av introduksjonslovens § 2 innen tre 

måneder etter bosetting, som oppfylt. 

 

5.1.3  Individuell plan  

Revisors funn 

Integreringskontoret benytter en skjematisk mal for individuell plan, som tar utgangspunkt i 

overskriftene mål (hovedmål/delmål), målbeskrivelse, tiltak, start, ansvar og tidsbruk. Malen er 

utarbeidet av kommunen selv, sterkt inspirert av IMDi og andre kommuner, ifølge leder for 

integreringskontoret.  

 

I tre av tolv gjennomgåtte mapper finnes ikke individuell plan.  

 

I ni av tolv gjennomgåtte mapper foreligger det individuell plan. Samtlige av disse er signert av 

deltaker. For tre av disse gjelder imidlertid at planen er signert av deltaker tre uker etter at planen 

ble utarbeidet. Videre finner revisor at samtlige av de individuelle planene er datert etter at 

deltakeren er startet i program. Tre av planene er datert mer enn tre måneder etter at deltakeren har 

startet i introduksjonsprogrammet. De resterende seks planene er datert fra tre uker til tre måneder 

etter at deltakeren, ut fra oppstartdatoen som er angitt i individuell plan, skal ha startet i 

programmet.  

 

Når det gjelder angivelse av starttidspunkt og de ulike tidsfasene i programmet, finner vi at 

samtlige av de ni undersøkte planene har oppgitt starttidspunkt, men bare en av planene har angitt 

de ulike tidsfasene eksplisitt. De resterende åtte planene har bare delvis angitt tidsfaser, og det er 

særlig varigheten for de ulike tidsfasene som i liten grad er angitt (starttidspunktet er oppgitt, men 

ikke varighet eller sluttdato for den enkelte fase).  

 

                                                 
14 Slik den er angitt i individuell plan 
15 Beror sannsynligvis på avvikling av fellesferie da bosettingsdato er i slutten av juni, mens oppstart i program er 

angitt til tidlig august 
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Vi finner at samtlige av de ni individuelle planene har listet opp ulike tiltak som skal inngå i 

programmet til den enkelte. For alle planene gjelder at tiltakene er listet opp i stikkordsmessig 

form, uten noen kommentarer eller utdypende informasjon. Eksempler på tiltak som er oppgitt: 

«introduksjonsprogram», «grunnskole», «VO», «norskundervisning og språkpraksis». 

 

Hvem som har ansvar for å gjøre hva og når er oppgitt i fem av planene, mens de resterende fire 

planene delvis har oppgitt dette (har oppgitt det for enkelte av tiltakene).  

 

Samtlige ni planer inneholder beskrivelse av hovedmål og delmål for kvalifiseringsløpet til 

deltakeren, også dette i stikkords form. Eksempler på hovedmål er «få jobb», «studier, jobb», 

«sikre sin fremtid».  

 

Det finnes ikke informasjon i noen av de ni undersøkte planene som tilsier at den enkelte plan har 

vært gjennomgått på nytt og/eller justert på et senere tidspunkt enn den er utformet. Leder for 

integreringskontoret har opplyst at de ikke er gode nok på oppfølging av individuelle planer, og at 

praksis per i dag er at det utformes én individuell plan for den enkelte som ikke på noe senere 

tidspunkt tas opp til ny gjennomgang.  

 

Leder for integreringskontoret har gjort rede for at de per i dag ikke har som praksis å formidle 

individuelle planer til NAV lokalt.  

 

Kommunen har for øvrig opplyst at den nye samarbeidsavtalen mellom kommunen og NAV vil 

inneholde bestemmelser om at NAV skal delta i trekantmøter ved kartlegging og utforming av 

individuell plan for den enkelte deltaker. 

 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av ovenfor nevnte funn vurderes revisjonskriteriet om at Lødingen kommune i 

samråd med den enkelte deltaker skal utarbeide individuell plan for alle deltakere i 

introduksjonsprogram som ikke fullt ut oppfylt. 

Vurderingen baseres på at tre av tolv gjennomgåtte mapper mangler individuell plan. Når det 

gjelder kravet til at planen skal være utarbeidet i samråd med deltaker selv, legger revisor til grunn 

at deltakerens signatur indikerer at han eller hun har vært delaktig i utarbeidelsen. Hva angår de tre 

individuelle planene der deltaker har signert tre uker etter at planen er utformet, er det ikke mulig 

for revisor å vurdere om deltaker faktisk har vært delaktig i selve utformingen av planen, eller bare 

har signert planen i ettertid.   

 

Videre vurderes revisjonskriteriet om at individuell plan bør være utarbeidet senest i 

forbindelse med deltakers oppstart i introduksjonsprogram som ikke oppfylt.   

Dette på bakgrunn av at samtlige av de individuelle planene som ble sjekket, ble utformet etter 

oppstart i introduksjonsprogram, flere av de så lenge som tre måneder etter oppstart.  

 

Revisjonskriteriet om at individuelle planer skal angi programmets start og tidsfaser, 

tiltakene i programmet, hvem som har ansvar for å gjøre hva og når, samt hovedmål og 

delmål for kvalifiseringsløpet vurderes som delvis oppfylt.   

De undersøkte planene er noe mangelfulle med hensyn til å angi tidsfaser for de ulike tiltak i 

planene, samt i angivelse av hvem som har ansvar for å gjøre hva og når. 
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Revisor vurderer revisjonskriteriet om at individuelle planer skal tas opp til ny vurdering 

med jevne mellomrom, eller ved vesentlig endring i vedkommendes livssituasjon, som ikke 

oppfylt. 

 

Revisjonskriteriet om at kommunen skal formidle deltakernes individuelle planer skriftlig til 

NAV lokalt dersom deltakeren samtykker til dette, på et så tidlig tidspunkt som mulig, 

vurderes som ikke oppfylt. 

 

5.1.4 Kontaktperson i kommunen  

Revisors funn 

I gjennomgang av mappene til de bosatte finner revisor ikke at det er oppgitt i noen av 

dokumentene hvem som er den bosattes kontakt i kommunen. I forbindelse med ankomst til 

kommunen skal den bosatte gå gjennom og signere dokumentet «bosettingskontrakt» sammen 

med representant for integreringskontoret, og sammen med tolk dersom det er nødvendig. I dette 

dokumentet gis det orientering om hvilke rettigheter den bosatte har, hvilke krav som stilles til 

vedkommende, og det informeres om praktiske sider ved bosettingen, så som mottakelse, bolig, 

innkjøp, utbetaling av stønad og lignende. Dokumentet sier ikke noe om hvem som er den bosattes 

kontaktperson i kommunen. Dokumentet signeres av leder for integreringskontoret, og 

telefonnummeret til integreringskontoret oppgis. Leder for integreringskontoret opplyser at de 

ikke har praksis for å ha én fast kontaktperson som den enkelte bosatte forholder seg til. Kontoret 

beskrives som åpent, de bosatte kan henvende seg til hvem som helst på kontoret, og spørsmål 

henvises eventuelt til andre på kontoret dersom man ikke selv kan svare. Miljøarbeider og 

integreringskonsulent har for eksempel litt ulik kompetanse, og henviser til hverandre ut fra hva 

spørsmålet eller oppfølgingsbehovet hos den bosatte er. 

 

Leder for integreringskontoret opplyser at alle bosatte har en «tildelt kontakt», nemlig den som er 

oppført som saksbehandler i det elektroniske systemet (Visma). Revisor kan ikke se at dette er 

formidlet skriftlig til den enkelte deltaker. 

 

 

Revisors vurderinger 

Revisjonskriteriet om at alle deltakere i introduksjonsprogrammet skal ha en kontaktperson 

i kommunen vurderes som ikke oppfylt. 
Det er etter revisors vurdering ikke tilstrekkelig at det fremgår i det elektroniske systemet hvem 

som er kontaktperson, så lenge dette ikke er formidlet tydelig direkte til deltakeren. 
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5.2 Kommunens samarbeid med NAV   

 

 
 

5.2.1 Samarbeidsavtale mellom kommunen og NAV lokalt 

Revisors funn 

Lødingen kommune har lagt frem for revisor en samarbeidsavtale om integrering av bosatte 

flyktninger/innvandrere i Lødingen kommune, datert 16.06.11, mellom integreringskontoret, 

helsestasjonen, voksenopplæringen og NAV. Leder for integreringskontoret og leder for NAV 

Lødingen opplyste under revisjonen at de planla å starte arbeidet med å revidere 

samarbeidsavtalen i løpet av mai 2016. 

 

 

Innhold i samarbeidsavtalen fra 2011 

a) Ansvar og forpliktelser i forhold til introduksjonsordningen 

Avtalen inneholder et eget punkt om «ansvarsfordeling», hvor det klarlegges hva som er 

integreringskontoret, NAV, og voksenopplæringen sitt ansvar, henholdsvis. Avtalen pålegger 

NAV en del oppgaver, herunder  

 

Revisjonskriterier: 

 Lødingen kommune skal ha skriftlig samarbeidsavtale med Arbeids- og velferdsetaten lokalt om 

introduksjonsordningen 

 

 Samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser om: 

a) Ansvar og forpliktelser i forhold til introduksjonsordningen, herunder en spesifikasjon av 

på hvilken måte Arbeids- og velferdsetaten skal bidra konkret i planlegging og 

gjennomføring av introduksjonsprogrammet 

b) Oppfølging på leder- og saksbehandlernivå 

c) Samarbeidsformer (f. eks. opprettelse av og deltakelse i tverrfaglige team), herunder en 

spesifisering av hvem som er kontaktpersoner i henholdsvis kommunen og Arbeids- og 

velferdsetaten lokalt og hvem som har ansvar for å følge opp kontakt og 

informasjonsutveksling mellom avtalepartnerne  

d) Rutiner for informasjonsutveksling mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunen. Dette 

gjelder blant annet informasjon om kommunens planer for årlig bosetting av flyktninger, 

informasjon før/ved aktuell bosetting og ankomst av flyktninger i kommunen, og 

informasjon om den enkelte deltaker i introduksjonsordningen og målsetningen i 

hans/hennes individuelle plan. 

e) Regelmessig evaluering av samarbeidet og av avtalen 

f) Oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten etter endt introduksjonsprogram for de 

deltakerne som har behov for det for å nå mål om arbeid 

g) Felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner mellom kommunen og Arbeids- og 

velferdsetaten for deltakere i introduksjonsprogrammet 

 

 Lødingen kommune skal ha en samarbeidsgruppe på førstelinjenivå bestående av programrådgiver, 

representant fra NAV, helsestasjon og voksenopplæring 

 

 Samarbeidsgruppen skal møtes i forkant av bosetting for informasjon og planlegging  

 
Jf. Rundskriv Q-27/ 2015 (tidligere A-27/2007) og Samarbeidsavtale av 16.06.11 mellom Lødingen kommune og 

NAV 
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- bidra med informasjon og veiledning til den enkelte deltaker i programmet om arbeids-, 

yrkes- og utdanningsmuligheter 

- delta i samarbeid rundt deltakere som har kommet så langt i programmet at de vurderes 

som aktuelle for arbeid 

- formidle deltakere til arbeid og/eller vurdere egnede arbeidsmarkedstiltak 

 

Videre angir avtalen at NAV ved behov skal delta i kartlegging og utarbeidelse av individuell plan 

for den enkelte. For øvrig foreslås det i avtalen at NAV skal legge inn sine informasjonsmøter 

rettet mot målgruppa flyktninger/innvandrere i selve introduksjonsprogrammet.  Avtalen sier ikke 

noe utover dette om NAVs eventuelle bidrag i planlegging og gjennomføring av 

introduksjonsprogrammet. 

 

b) Oppfølging på leder- og saksbehandlernivå 

Avtalen har et eget punkt om «samarbeidsorganer og arbeidsmåter» (punkt 5). Her slås det fast at 

kommunen skal ha to samarbeidsorganer knyttet til dette feltet; ett på ledernivå og ett på 

førstelinjenivå.  «Koordinerende arbeidsgruppe på ledernivå» skal bestå av rådmann, leder for 

NAV, ledere for oppvekst I og II, samt andre berørte kommunale enheter, ev. videregående 

opplæring, og arbeidstakerorganisasjoner. Denne gruppa skal ha som oppgave å samordne mål og 

tiltak for de enkelte etatene, planlegge og dimensjonere ressurser, utdanningstilbud, 

arbeidskraftbehov, arbeidsmarkedstiltak, samt ta opp problemstillinger som ikke løses i det 

daglige samarbeidet og fastsette rutiner. «Samarbeidsgruppe på førstelinjenivå» skal bestå av 

programrådgiver, representant fra NAV, helsestasjon og voksenopplæring. Gruppen skal suppleres 

ved behov, f.eks. med representanter fra oppvekst I (barnehage, skole), fastlege, psykiatritjenesten. 

Samarbeidsgruppa skal ifølge avtalen møtes i forkant av bosetting for informasjon og planlegging, 

og ellers møtes jevnlig for koordinering, evaluering eller problemløsning, men da grupperes etter 

behov. 

 

c) Samarbeidsformer 

I avtalen som foreligger i Lødingen, står det, som nevnt over, at man skal ha to grupper; én på 

ledernivå og én på førstelinjenivå, som skal ha en viss sammensetning og visse oppgaver knyttet 

til samarbeidet mellom kommunen og NAV (og andre relevante etater). Avtalen spesifiserer ikke 

konkret hvem som er kontaktpersoner i kommunen og i NAV. Når det gjelder informasjons-

utveksling, omtales dette kortfattet i punkt 7 i avtalen, slik: «etter avtale drive gjensidig 

opplæring/informasjonsutveksling». Utover dette beskriver avtalen i punkt 4 rutiner ved overgang 

norskopplæring - arbeidsmarkedstiltak, der det foreslås noen konkrete føringer for hvordan denne 

overgangen skal forløpe. Det inngår i forslaget at primærkontakt/ programrådgiver henvender seg 

til NAV i forhold til videre oppfølging av flyktning, at det første møtet bør være et trekantmøte 

der NAV, programrådgiver og deltaker selv deltar, og at å opprette en ansvarsgruppe bestående av 

de samme parter kan være nyttig i det videre arbeidet. 

 

d) Rutiner for informasjonsutveksling 

Samarbeidsavtalen angir ikke noe konkret om rutiner for informasjonsutveksling om kommunens 

planer for årlig bosetting. Når det gjelder informasjon før/ved bosetting, sier avtalen at 

samarbeidsgruppa på førstelinjenivå skal «møtes i forkant av bosetting for informasjon og 

planlegging».  Informasjonsutveksling knyttet til den enkelte deltaker berøres av flere av punktene 

i avtale, blant annet punkt 3. Her heter det blant annet at integreringskontoret har ansvar for «å 

skriftliggjøre deltakernes individuelle planer og formidle disse til NAV lokalt dersom deltaker 

samtykker til dette». Rutiner for overgang mellom norskopplæring og arbeidsmarkedstiltak angis 

også i avtalens punkt 4 (se punkt c over for omtale). 
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e) Regelmessig evaluering av samarbeidet og av avtalen 

Samarbeidsavtalen har et eget punkt kalt «evaluering og reforhandling» der det heter at «partene 

har ansvar for å komme med konkrete forbedringer og innarbeide disse i avtale». Utover dette står 

det at koordinerende arbeidsgruppe på ledernivå har ansvar for å utarbeide forslag til revidert (ny) 

samarbeidsavtale.  

 

f) Oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten etter endt introduksjonsprogram 

Et eget punkt i avtalen er viet til «rutiner ved overgang norskopplæring/ arbeidsmarkedstiltak», 

som tidligere nevnt (se punkt c for omtale). I tillegg er det under avtalens punkt 3 satt opp flere 

underpunkter for hva som er NAV sitt ansvar med hensyn til oppfølging av den enkelte deltaker. 

Herunder skal NAV delta i samarbeid/teammøter rundt den enkelte deltaker som har kommet så 

langt i programmet at han eller hun er aktuell for arbeid eller kvalifisering rettet mot arbeid. NAV 

skal ifølge avtalen også vurdere egnede arbeidsmarkedstiltak, formidle til arbeid (direkte hvis 

mulig), og følge opp personer i arbeidsmarkedstiltak.   

 

g) Felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner 

Samarbeidsavtalens punkt 2, «målsettinger», slår fast at «målet er at bosatte flyktninger/ 

innvandrere skal kunne delta aktivt i samfunnslivet og fungere i ordinært arbeid eller bruke det 

ordinære utdannings- eller kvalifiseringssystemet». Når det gjelder resultatkrav, omtales ikke dette 

i avtalen. Rapporteringsrutiner mellom kommunen og NAV omtales ikke konkret, men punkt 7 i 

avtalen har som tidligere nevnt en generell bestemmelse som lyder «etter avtale drive gjensidig 

opplæring/informasjonsutveksling». For øvrig er det flere av avtalens punkter som berører 

informasjonsutveksling knyttet til den enkelte deltaker, se punkt c og d over for omtale. 

 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av ovenfor nevnte funn vurderes revisjonskriteriet om at Lødingen kommune 

skal ha skriftlig samarbeidsavtale med Arbeids- og velferdsetaten lokalt om introduksjons-

ordningen som oppfylt. 

 

Revisjonskriteriet om at samarbeidsavtalen skal inneholde bestemmelser som nevnt i 

punktene a til g i tekstboks innledningsvis i kapitlet, vurderes som i hovedsak oppfylt. 

Innholdet i den foreliggende samarbeidsavtalen er noe mangelfullt og/eller lite spesifikt når det 

gjelder spesifisering av kontaktpersoner i kommunen og NAV (punkt c), rutiner for informasjons-

utveksling om kommunens planer for årlig bosetting (punkt d), regelmessig evaluering av 

samarbeidet og avtalen (punkt e) og resultatkrav og rapporteringsrutiner (punkt g). For øvrig 

vurderer revisor at samarbeidsavtalen har et innhold som er dekkende i forhold til de krav som er 

oppstilt i dette revisjonskriteriet. 

 

5.2.2 Samarbeidsgruppe på førstelinjenivå 

Revisors funn 

Leder for integreringskontoret har opplyst til revisor at kommunen per i dag ikke har en 

samarbeidsgruppe på førstelinjenivå som er operativ. Det gjennomføres da heller ikke møter i 

forkant av bosetting. Det gjennomføres imidlertid møter mellom integreringskontoret, 

voksenopplæringa og NAV en gang i måneden, der man diskuterer deltakere som er på tur inn 

eller ut av introduksjonsprogrammet.  
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Revisors vurderinger 

På bakgrunn av ovenfor nevnte funn vurderes revisjonskriteriet om at kommunen skal ha 

en samarbeidsgruppe på førstelinjenivå bestående av programrådgiver, representant fra 

NAV, helsestasjon og voksenopplæring, som ikke oppfylt. Revisjonskriteriet om at 

samarbeidsgruppen skal møtes i forkant av bosetting for informasjon og planlegging er da 

heller ikke oppfylt. 

 

5.3 Konklusjon  

 

Revisor konkluderer med at samarbeidet om integrering av bosatte flyktninger i Lødingen 

kommune er i tråd med noen av kravene og anbefalingene som er utledet for undersøkelsen, 

mens andre krav/anbefalinger vurderes som ikke oppfylte. 

 

Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte vurderinger: 

 

Kommunen oppfyller kravene om at introduksjonsprogram skal tilrettelegges innen tre måneder 

etter bosetting i kommunen og at det skal inngås en skriftlig samarbeidsavtale med NAV lokalt 

om introduksjonsordningen.  

 

Revisor vurderer at kommunens praksis er noe mangelfull med hensyn til å vurdere - ut fra en 

kartlegging av bakgrunn og kompetanse - hvorvidt den enkelte flyktning har behov for 

grunnleggende kvalifisering. Kommunen har heller ikke utarbeidet individuell plan for alle 

deltakerne i introduksjonsprogrammet, men de individuelle planene kommunen har utarbeidet, er 

innholdsmessig i stor grad i tråd med departementets anbefalinger. Når det gjelder kommunens 

samarbeidsavtale med NAV lokalt, er denne i hovedsak i henhold til departementets anbefalinger. 

Revisjonens undersøkelser viser imidlertid at kommunen i praksis ikke etterlever sentrale punkter 

i avtalen. 

 

Revisor vurderer følgende utledete krav/anbefalinger på området som ikke oppfylte fra 

kommunens side:  

- Individuelle planer bør være utarbeidet senest i forbindelse med deltakers oppstart i 

introduksjonsprogrammet. 

- Individuell plan bør tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig 

endring i deltakerens livssituasjon 

- De individuelle planene bør formidles NAV 

- Alle deltakere i introduksjonsprogram skal ha en kontaktperson i kommunen 

- Kommunen skal ha en samarbeidsgruppe på førstelinjenivå, og denne skal møtes i forkant 

av bosetting for informasjon og planlegging 
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6 INTEGRERINGSARBEID OVERFOR BOSATTE BARNEFAMILIER 

 

Hvilken informasjon, bistand og oppfølging gir Lødingen kommunes integreringskontor 

bosatte innvandrerfamilier når det gjelder samarbeid med skolen, samt aktivitet og 

deltakelse for barn utenfor skolen? 
 

I 2015, og frem til mai 201616, har Lødingen kommune kun bosatt enslige voksne. Siden 2009 har 

kommunen ifølge integreringskontoret bosatt til sammen 13 barnefamilier, og den siste kom i 

november 2014. Kommunen opplyser at årsaken til at kommunen ikke har bosatt barnefamilier de 

siste par årene er at det ikke har vært store nok boliger tilgjengelig.  

6.1 Tiltak rettet mot barn og barnefamilier 

Integreringskontoret har siden 2015 hatt en 40 % stilling knyttet spesielt til oppfølging av bosatte 

barnefamilier. Personen som har stillinga, er samtidig ansatt av voksenopplæringa i 60 % stilling, 

slik at hun har god oversikt over deltakerne i introduksjonsprogrammet. I arbeidet opp mot 

barnefamilier inngår hjemmebesøk hos familiene, både planlagte og uanmeldte, og ellers 

veiledning og oppfølging som er tilpasset den enkelte familie. Kommunen har ingen mal for dette 

arbeidet da det baseres på konkrete vurderinger av behovet hos den enkelte familie. Noen familier 

trenger ekstra oppfølging, mens andre trenger lite.  

 

I bosettingskontrakten som den enkelte bosatte blir forelagt ved ankomst til kommunen, er et 

avsnitt viet til informasjon om «barnehage/skole/SFO». Der står det at kommunen er behjelpelig 

med å skaffe barnehageplass/dagmamma, og at integreringskonsulent eller miljøarbeider kan delta 

i første møte med skole eller barnehage. Det informeres også om at introduksjonsprogrammet 

dekker utgiftene til barnetilsyn og SFO for deltakere i introduksjonsprogram. Utover dette er det 

ingen skriftliggjøring av hva den enkelte familie kan forvente av oppfølging knyttet til barn, 

skole/barnehage/aktiviteter når de ankommer kommunen.  

 

Integreringskontoret har ikke praksis for å delta på foreldremøter og lignende, men de jobber 

gjennom veiledning med å motivere foreldre til å delta selv på slike arenaer. For øvrig er kontoret 

behjelpelig med å få oversatt skriftlig informasjon, for eksempel skriv som barn får med seg hjem 

fra skolen, dersom de får det oversendt og/eller blir gjort oppmerksom på det. Integreringskontoret 

har også anledning til å benytte såkalte intro-timer17 til å ta opp og forklare informasjon som 

kommer fra skole eller barnehage på generelt plan, dersom de får henvendelse fra, eller kopi av 

informasjon fra skole/barnehage.  

 

Det eksisterer ikke et formelt samarbeid mellom integreringskontoret og skoler eller barnehagen i 

kommunen. Ifølge leder for integreringskontoret foregår det i praksis noe informasjonsutveksling 

og kommunikasjon, men det fungerer ikke optimalt. 

 

Kommunen har tidligere finansiert en språkstøttestilling i barnehagen over integreringstilskuddene 

de mottar fra staten. Stillinga var opprinnelig 50 %, men ble etter en tid økt til 100 %. Stillinga var 

retta mot fremmedspråklige barn med særlige utfordringer med å tilegne seg språk, et tiltak som 

viste seg å være svært vellykket. Både logoped og barneskole erfarte at denne ekstra språkstøtte-

innsatsen hadde hatt god effekt overfor de barna det gjaldt, ifølge leder for integreringskontoret. 

                                                 
16 Tidspunktet for gjennomføring av revisjonen 
17 Dette er egne undervisningstimer i introduksjonsprogrammet som er avsatt til praktisk informasjon og opplæring i 

ulike sider ved det norske samfunnet, arbeids-, skole- og organisasjonsliv m.m. 
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Ettersom dette var en midlertidig stilling, var det vanskelig å beholde kompetent personale i den 

over tid, noe som førte til at stillinga opphørte. 

 

Som et tiltak for å støtte opp under barns språktilegnelse og foreldrenes (særlig mors) deltakelse i 

introduksjonsprogrammet dekker kommunen utgiftene til barnehage og SFO for de bosatte 

barnefamiliene. Vilkåret er at foreldrene deltar i programmet18. Integreringskontoret opplyser at de 

legger stor vekt på å veilede og motivere foreldre til at barn skal starte i barnehage ved ettårsalder. 

Det har tidligere vært problematisk å få barnehageplass for nylig bosatte barnefamilier, men etter 

at barnehagen ble privatisert og det i tillegg er bygget en ny, har det ikke vært problematisk å få 

plass i barnehage i Lødingen. Per nå er det derfor ikke nødvendig å avsette egne plasser til barn fra 

bosatte familier, ifølge integreringskontoret. 

 

Kommunalsjef for oppvekst viser til at kommunen har en egen miljøterapeutstilling knyttet opp 

mot barnefamilier med særskilte utfordringer, og at denne stillinga på sikt kan ses i sammenheng 

med, og som en styrking av, arbeidet overfor bosatte familier.  

 

Bruk av tolk er utstrakt i forbindelse med ankomst til kommunen og de samtalene den enkelte har 

med ansatte ved integreringskontoret da. Dersom en bosatt ikke ønsker at det gjøres bruk av tolk, 

for eksempel fordi vedkommende mener at han eller hun behersker engelsk tilstrekkelig godt, må 

vedkommende signere et skriv som sier at han/hun ikke ønsker å bruke tolk. Behovet for tolk er 

tilstede hos de aller fleste nyankomne ifølge integreringskontoret. Leder for NAV-kontoret 

opplyser dertil at flertallet av de som kommer over til NAV etter endt introduksjonsprogram, 

fortsatt trenger tolk i forbindelse med samtaler og møter hos NAV. Ofte gjøres det bruk av 

telefontolk. Det er imidlertid den enkelte etats ansvar å sørge for tolk. Det er derfor skolen eller 

barnehagen selv som skal sørge for tolk i den grad det er behov for det i samarbeidet med foreldre 

og i oppfølging av det enkelte barn. Dette har integreringskontoret dermed ingen del i.  

 

6.2 Informasjon, oppfølging og bistand i forbindelse med deltakelse i aktiviteter 

Når det gjelder barns deltakelse i aktiviteter på fritiden, og foreldres involvering i dette, har 

kommunen ingen særskilte tiltak overfor bosatte familier. Integreringskontoret opplyser at det 

finnes en rekke lag, foreninger og fritidsaktiviteter for barn i Lødingen, og integreringskontoret 

informerer om, og oppfordrer til deltakelse i aktuelle aktiviteter og arrangementer i nærmiljøet 

gjennom kontakten de har med foreldre, og gjennom andre kanaler som for eksempel en egen 

facebook-side. Det kan også i noen tilfeller være behjelpelig med å dekke kostnadene ved 

medlemskap for barn i lag eller foreninger dersom prisen er særlig høy og familiens økonomiske 

tilstand tilsier det. Leder for integreringskontoret opplever imidlertid at de ikke har anledning til å 

oppfordre foreldre til å sende sine barn på disse aktivitetene, og at det må være opp til den enkelte 

familie å vurdere hva de ønsker og har interesse for å delta på. Integreringskontoret understreker at 

det er Lødingen kommune som har vedtatt å bosette flyktningene, og at det er hele kommunens 

ansvar å bidra til å integrere dem. Lag, foreninger og andre som måtte ha et engasjement eller 

tiltak de ønsker flyktningenes deltakelse i, er velkomne til å invitere dem selv; det er både mulig 

og ønskelig å bruke timer i introduksjonsprogrammet til slike formål. Ifølge leder for 

integreringskontoret har kontoret åpent invitert ulike deler av det sivile samfunnet i kommunen til 

å komme inn og henvende seg direkte til deltakerne i introduksjonsprogrammet. Det vurderes å ha 

større effekt at noen utenfra kommer inn og forteller om det de driver med, og inviterer til 

deltakelse, enn om de ansatte ved integreringskontoret eller voksenopplæringa stadig informerer 

om diverse aktiviteter.  

                                                 
18 Så fremt det ikke foreligger helsemessige eller andre særlig årsaker til å ikke delta i introduksjonsprogrammet 
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Integreringskontoret understreker videre at de primært har ansvar for introduksjonsordningen, og 

at fokus er på kvalifisering til utdanning eller arbeid, i tråd med føringer fra regjeringen og IMDi. 

Dette arbeidet legger beslag på størstedelen av kapasiteten deres, slik at det ikke er mulig å 

prioritere å bruke særlig mye tid på å følge opp for eksempel foreldres involvering i barns skole- 

og fritidsaktiviteter. Det poengteres også at det er viktig at de instansene i kommunen som har 

fagkompetansen på et felt, er de som følger opp. For eksempel er det andre enn integrerings-

kontoret som har spisskompetanse på foreldreveiledning, og som bør følge opp dette dersom det er 

behov for det. Integreringskontoret opplyser at de har en samordnings- og koordineringsfunksjon, 

og at det er andre deler av kommunen som bør og skal involveres, avhengig av hvilket behov den 

bosatte (familie) har.  

 

Integreringskontoret vurderer det samtidig slik at barn i bosatte familier i Lødingen generelt er 

godt integrert og i stor grad deltar i aktiviteter utenfor skolen, både organiserte og uorganiserte. 

Når det gjelder oppfølging av barn og foreldre i bosatte familier, understreker leder for 

integreringskontoret at det er viktig at foreldre selv ansvarliggjøres og selvstendiggjøres, slik at de 

bosatte ikke blir annerledesgjort i forhold til norske familier.  Det å delta på aktiviteter sammen 

med dem, for eksempel, eller «løse» alle vanskelige situasjoner for dem, kan virke mot sin hensikt 

i integreringsøyemed. Dette gjelder også foreldrenes involvering i barnas barnehage, skolegang 

eller aktiviteter. Leder for integreringskontoret viser imidlertid til at de bruker mye tid på 

veiledning overfor den enkelte bosatte, der oppfølging av barnehage, skole og fritidsaktiviteter er 

et sentralt tema for de som har barn.  
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7 ANDRE FUNN 

 

Kommunen opplyser at de ved bruk av integreringstilskudd finansierer en og en halv stilling hos 

NAV som er knyttet spesielt til oppfølging av bosatte flyktninger. Når det gjelder bruk av 

kommunens egen organisasjon til språk- og arbeidspraksis, foreligger det ifølge kommunalsjef for 

oppvekst et kommunestyrevedtak om at alle enheter i kommunen skal være med og bidra. 

Vedtaket er imidlertid vagt formulert og sier ikke hva dette helt konkret skal innebære, og 

foreløpig har kommunen ikke vært flink nok til å ta imot praksiskandidater, ifølge kommunalsjef. 

Integreringskontoret opplyser at barnehagen19 og SFO har tatt inn en del deltakere i praksis, og det 

samme har sykehjemmet. Det er imidlertid fortsatt behov for at resten av kommunen åpner opp for 

å ta inn kandidater i språk- og arbeidspraksis. Et formelt og forpliktende samarbeid med lokalt 

næringsliv har kommunen ikke. Enkelte bedrifter har likevel tatt inn bosatte innvandrere i praksis 

og/eller (senere) ansatt dem, særlig i sesongbasert arbeid i fiskeriindustrien, ifølge kommunalsjef 

for oppvekst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Barnehagen i Lødingen har nylig blitt privatisert, integreringskontoret opplyser at barnehagen tok inn en del 

praksiskandidater da den var i kommunal regi.  
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8 HØRING 

 

Revisor har mottatt rådmannens kommentarer til høringsutkastet av rapporten. Av kommentarene 

fremgår det at kommunen dels har iverksatt og dels planlegger tiltak som er egnet til å rette opp i 

det revisor har vurdert som avvik fra gjeldende regler og anbefalinger på området. Vi ser dermed 

ingen grunn til å komme med konkrete innspill til forbedringer i kommunens praksis. 

 

Rådmannens høringsuttalelse følger i sin helhet:  
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9 REFERANSER 

Kilder for revisjonskriterier: 

 

- Lov 2003-04-07-80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 

innvandrere (introduksjonsloven) 

- Rundskriv Q-20/2015 – andre revisjon juli 2015, Lov om introduksjonsordning og 

norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven), Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet 

- Rundskriv Q-27/2015 – samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om 

introduksjonsordning for nyankomne innvandrere, Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet 

- Rundskriv A-27/2007 – samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om 

introduksjonsordning for nyankomne innvandrere, Arbeids- og sosialdepartementet 

- Ot.prp. nr. 28 (2002 – 2003) om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere 

(introduksjonsloven), kap. 17 

- Samarbeidsavtale av 16.06.11 mellom Integreringskontoret, Helsestasjonen, 

Voksenopplæringen og NAV om integrering av bosatte flyktninger/ innvandrere i 

Lødingen kommune 

 

Skriftlig dokumentasjon fra Lødingen kommune: 

- Oversikt over bosatte i kommunen (utformet av leder for integreringskontoret) 

- Årsmelding 2015, Lødingen kommune 

- Plan for bosetting 2016 – 2019, Lødingen kommune, 27.01.16 

- Samfunnsregnskap Lødingen kommune: bosatte flyktninger i perioden 2010 – 2012, 

05.09.13  

- Bosettingskontrakt (mal), Lødingen kommune Integreringskontoret  

- Bosettingskontrakt for familiegjenforente (mal) 

- Individuell plan (mal) 

- Kartleggingssamtale (mal), Lødingen kommune Integreringskontoret 

 

 

Internett: 

www.imdi.no 

www.imdi.no/tall-og-statistikk  

www.hero.no 

www.lodingen.kommune.no   

http://www.imdi.no/
http://www.imdi.no/tall-og-statistikk
http://www.hero.no/
http://www.lodingen.kommune.no/
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Lødingen kommune: 

 

Forebyggende arbeid blant barn og unge, 2015 

 

Økonomistyring og økonomisk internkontroll, 2014 

 

Pleie- og omsorg, utgiftsituasjonen og inntektsskapende 

virksomhet, 2009  

 

Økonomistyring i pleie- og omsorg, 2007 

 

Omstrukturering av Lødingen sykehjem, 2006  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i 

Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og 

vi har avdelingskontor i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes, Storslett og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

 Rettsvitenskap 

 Pedagogikk 

 Samfunnsplanlegging 

 Sosiologi 

 Statsvitenskap 

 Samfunnsøkonomi 
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