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SAMMENDRAG, SAMLET VURDERING OG 

ANBEFALINGER 

 

Formål med prosjektet 

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

oppgaver med bosetting av flyktningene og de to påfølgende årene der de er deltakere i 

introduksjonsordningen. 

 

Revisjonens oppsummering  

Skedsmo kommune er blant de kommunene i Norge som tar i mot flest flyktninger, og tar 

således et viktig samfunnsansvar. Det å ta i mot flyktninger stiller en rekke krav til kommunen. 

Et helt grunnleggende krav er å finne egnet bolig til flyktningene og tilrettelegge for alle 

praktiske sider ved å bo i kommunen. Kommunen er også forpliktet til å tilettelegge for 

introduksjonsprogram slik at de lærer seg norsk og samfunnskunnskap, får innføring i 

arbeidslivets regler, og på den måten raskt kan delta i det norsk arbeids- og samfunnsliv.  

 

I denne rapporten har vi undersøkt flere spørsmål vedrørende bosetting av flyktninger og 

kommunens gjennomføring av introduksjonsprogram.  

 

Problemstilling 1: Greier kommunen å bosette det antall flyktninger som kommunestyret har 

vedtatt? 

 

 Revisjonens undersøkelse viser at det per sept 2013 gjenstår å bosette 37 personer for å 

innfri kommunestyrets vedtak om å bosette totalt 170 personer i perioden 2011-2013.  

Hvorvidt kommunen klarer å innfri vedtaket er for tidlig å si, men det kan være innen 

rekkevidde.  

 

Problemstilling 2: Jobber kommunen systematisk og effektivt med å fremskaffe boliger og å 

følge opp flyktningene i bosettingsfasen?  

 

 Arbeidet med fremskaffelse av boliger er preget av mangel på skriftlige rutiner og 

konkrete planer.  Videre viser undersøkelsen at det er lite samarbeid på tvers av 

avdelinger som til daglig jobber med boligspørsmål. Arbeidet ivaretas primært av en 

person i flyktningavdelingen, noe som medfører at arbeidet med boligfremskaffelse blir 

sårbart ved vakanser og sykdom.  

 Arbeidet med bo-oppfølging har også vært preget av mangel på systematikk og rutiner.  

 

 

Problemstilling 3: Oppfyller kommunen grunnleggende krav i introduksjonsloven? 

 

Revisjonen har undersøkt en rekke lovkrav knyttet til gjennomføringen av  

introduksjonsprogrammet og vil trekke frem følgende funn:  

 

 Av de som var ferdig med programmet i 2012 startet kun 35 prosent innen lovens frist 

på 3 måneder etter bosetting.  
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 Undersøkelsen viser at det kan stilles spørsmål ved om de ytre rammene for 

undervisningen innfrir kravet til et helårlig program på full tid i tråd med 

arbeidstidsbestemmelsene. Undersøkelsen viser også at kommunen sliter med et relativt 

høyt fravær fra introduksjonsprogrammet.    

 Majoriteten av deltagerne har de siste 3 årene hatt yrkesrettede tiltak som del av sitt 

program slik loven krever. Undersøkelsen viser også at stadig flere har slike tiltak som 

del av programmet.  

 Om lag 1/3 av introduksjonsdeltagerne har ikke individuell plan slik loven krever. 

 Flyktningavdelingen har ikke et egenkontrollsystem som sikrer virksomheten og 

tjenestene på de områdene som introduksjonslovens § 24 krever.  

 Den lovpålagte registreringen av tiltak i det nasjonale introduksjonsregistret (NIR) er 

mangelfull. Dette medfører at verken kommunen eller staten kan få korrekt informasjon 

om introduksjonsprogrammet i Skedsmo kommune fra registeret.  

 

 

Problemstilling 4: Sikrer internkontrollsystemet en tydelig ansvars- og rollefordeling og god 

samhandling mellom sentrale enheter i arbeidet med introduksjonsordningen? 

 

To enheter står sentralt i arbeidet med introduksjonsprogrammet, hhv. flyktningavdelingen i 

NAV (FA) og voksenopplæringen (VO). For å lykkes i arbeidet med introduksjonsprogrammet er 

det viktig at ansvars og oppgavefordelingen er tydelig avklart både intern i enhetene og mellom 

enhetene. I tillegg må det samhandles godt. Revisjonen vil trekke fram følgende funn:  

 

 Delegering av de kommunale oppgavene til NAV-kontoret er ikke i tråd med de krav 

NAV-loven stiller. 

 Det er ikke foretatt videredelegering av myndighet for oppgavene etter 

introduksjonsloven fra NAV-leder til leder i flyktningavdelingen.  

 Det mangler oppdaterte oppgavebeskrivelser som stillingsbeskrivelser o.l som tydeliggjør 

oppgaver og ansvar i flyktningavdelingen. Dette gjelder både for funksjonen som 

avdelingsleder og for saksbehandlernivået. 

 Det er uklar oppgave– og ansvarsdeling mellom flyktningavdelingen og 

voksenopplæringen på flere områder. Dette har ført til uenighet som man ikke har klart 

å løse.  

 Det finnes ingen formell samarbeidsavtale mellom flyktningavdelingen og 

voksenopplæringen. 

 Det er lite systematisk og formelt samarbeid på ledernivå i de to enhetene. 

 Samarbeidet på medarbeidernivå er i noen grad organisert med faste møter/samtaler, 

men samarbeidet er ikke formalisert. Samarbeidsmøtene mangler et avklart formål og 

mandat. Dette beskrives som et problem.  

 

Problemstilling 5: Praktiseres mål- og resultatstyring innenfor arbeidet med 

introduksjonsordningen? 

 

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

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

introduksjonsprogrammet. Revisjonens undersøkelse har avdekket flere svakheter og 

utfordringer i flyktningavdelingen. Revisjonenes undersøkelser viser at flyktningavdelingen i 

NAV har et system for mål- og resultatstyring, men det brukes ikke som et aktivt og bevisst 

verktøy. 

 

 Flyktningavdelingen utarbeider ingen ordinær virksomhetsplan. Medarbeiderne i 

flyktningavdelingen deltar dermed ikke i et systematisk arbeid med 

virksomhetsplanlegging.  
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 Det foreligger en resultatavtale/lederavtale mellom lederen i flyktningavdelingen og 

NAV-leder. Avtalen synes i all hovedsak å bli fulgt opp i forhold til resultatoppnåelse 

gjennom året. Arbeidsmålene i avtalen har imidlertid vært lite adekvate og målbare sett 

opp i mot målene i kommunens handlingsplan. I 2013 er imidlertid målene mer konkrete 

og målbare.  

 

Når det gjelder helse- og sosialsektorenes overordnede mål på flyktningefeltet og rapportering 

på disse vil revisjonen trekke frem: 

 

 De overordnede målene i kommunens handlingsplan for 2011 og 2012 har fokus på at 

introduksjonsdeltagerne ikke skal være blant sosialhjelpsmottakerne etter endt 

introduksjonsprogram. Nasjonale mål har på sin side fokus på overgang til arbeid eller 

utdanning. Det er rapportert på hovedmålene i kommunenes årsmelding. 

 Kommunen har ikke utarbeidet sektormål for flyktningarbeidet i 2013. Revisjonens funn 

tyder på at dette kan ha sammenheng med at flyktningarbeidet er et lite arbeidsfelt som 

”drukner” i en stor helse- og sosialsektor når målprioriteringer foretas.  

 

Når det gjelder mål- og resultatstyring i internt i voksenopplæringen ønsker revisjonen å trekke 

frem følgende:  

 

 Voksenopplæringen har en virksomhetsplan som synes å være forankret i 

organisasjonen.  

 Det rapporteres på målene i årsberetningen.  

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

men ikke for introduksjonsdeltagerne som egen gruppe.   

 

 

I tillegg til å rapportere på årlige sektorovergripende mål, bør sektorområder rapportere jevnlig 

på tjenestekvalitet. Dette vil være nødvendig styringsinformasjon til en ledelse.  

 

 Revisjonens undersøkelse viser at den løpende rapportering om tjenestekvalitet både fra 

flyktningavdelingen og fra voksenopplæringen til kommuneledelsen er mangelfull. 

 

Revisjonens samlede vurdering  

Bosetting 

Revisjonen vurderer det slik at organiseringen av arbeidet med å fremskaffe boliger og bo-

oppfølging av flyktningene har vært sårbar. Det har i stor grad vært avhengig av 

enkeltmedarbeiders kunnskap, kontaktnett og innsats, og uten noe særlig grad av skriftlighet 

rundt prosesser, rutiner og lignende. Revisjonen mener arbeidet med å fremskaffe boliger i 

større grad bør sikres gjennom formelt samarbeid på tvers av avdelinger, planer, rutiner eller 

lignende slik at arbeidet blir mest mulig systematisk og effektivt organisert.  

 

Likeledes må arbeidet med bo-oppfølging i større grad baseres på rutiner og systemer. Dette er 

etter revisjonens oppfatning nødvendige internkontrolltiltak og følger av god forvaltningsskikk.  

 

Introduksjonsprogram 

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

Revisjonens undersøkelser viser at det svikter med hensyn til å fylle de krav som stilles til 

introduksjonsprogrammet på noen områder. Revisjonen er av den oppfatning at det må foretas 
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en grundig gjennomgang av årsaker til at lovkrav ikke alltid overholdes. Det er viktig at man 

setter inn de nødvendig tiltak slik at tjenestene er i tråd med loven.  

 

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

samarbeider godt og har avklarte ansvarsforhold er derfor avgjørende. Revisjonens vurderer det 

slik at ansvar, myndighet og roller ikke er tilstrekkelig avklart i arbeidet med 

introduksjonsprogrammet. Kombinasjonen av manglende delegeringer og fravær av formelle 

beskrivelser av ansvar bidrar etter revisjonens syn til å skape usikkerhet rundt ansvarsforhold 

og arbeidsfordeling. Mangel på samarbeid på ledernivå og fravær av formelle samarbeidsavtaler 

og rutiner mellom flyktningavdelingen og voksenopplæringen er etter revisjonens syn med på å 

forsterke dette. En følge av dette er at noen spørsmål og saker aldri blir løst og at dette går ut 

over samarbeidsforholdet. Revisjonen mener derfor det er viktig at kommunen, uavhengig av 

fremtidig organisering, får dette på plass. Etter revisjonens syn er dette en viktig del av et godt 

internkontrollsystem.   

 

Mål- og resultatstyring har ikke vært brukt som et aktivt og bevisst verktøy i arbeidet med 

introduksjonsprogrammet. Revisjonen mener det gjennom flere år har vært en lite systematisk 

og bevisst tilnærming til mål- og resultatstyring i flyktningavdelingen og medarbeiderne har i 

liten grad vært involvert i prosessen. 

 

Det er revisjonens oppfatning at så lenge introduksjonsordningen er organisert slik at to 

separate enheter (VO og FA) har ansvaret for ulike deler av tjenestene i programmet, må 

kommunen sørge for at mål og tiltak blir omforent og samordnet mellom de to enhetene. 

Revisjonene vil understreke at de resultater som de hver for seg oppnår vil ha betydning for 

kommunens samlede resultater på området.  

 

Revisjonene er av den oppfatning at alle sektorområder bør rapportere jevnlig på 

tjenestekvalitet, i tillegg til å rapportere på årlige adekvate og målbare overordnede mål. 

Revisjonen vurderer det slik at innenfor introduksjonsordningen er rapportering på 

tjenestekvalitet til kommuneledelsen mangelfull. Dette gjelder både for flyktningavdelingen i 

NAV og for voksenopplæringen. Det er et lederansvar å følge opp rapportering. God informasjon 

til kommunestyret om tilstand og kvalitet på tjenester forutsetter at administrasjonssjefen 

etablerer gode rapporteringsrutiner for de tjenesteutøvende enheter. 

 

Det er revisjonens oppfatning at flere av de feil og mangler som avdekkes dreier seg om 

sentrale elementer i et internkontrollsystem. Internkontroll er et lederansvar og det er lederens 

ansvar at tilstrekkelig internkontroll er på plass og at dette oppdateres og holdes ved like. Tross 

det behov for formalisering og skriftliggjøring av rutiner, samarbeid osv. som revisjonen har 

avdekket, vil vi understreke betydningen av at man fremover tar vare på den fleksibilitet og 

medmenneskelighet som medarbeiderne i flyktningavdelingen utviser. 
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Anbefalinger 

På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen er revisjonens anbefalinger følgende: 

 

 Det bør settes inn internkontrolltiltak som fører til at arbeidet med å fremskaffe boliger 

til flyktningene og den første bosettingsfasen blir mer effektiv og at det jobbes mer 

systematisk. Dette kan gjøres ved at arbeidsprosesser i større grad nedfelles i rutiner og 

at det blir inngått avtaler mellom de involverte enhetene. 

 

 Kommunen må sette inn tiltak som sikrer at introduksjonsprogrammet fyller kravene i 

introduksjonsloven. 

 

 Oppgave- og ansvarsforhold må tydeliggjøres i arbeidet med introduksjonsprogrammet. 

Det gjelder både internt i flyktningavdelingen, og særlig mellom flyktningavdelingen og 

voksenopplæringen. Dette bør nedfelles skriftlig. I tillegg må kommunene sørge for at de 

krav NAV-loven stiller til delegering av oppgaver fra kommunen og til NAV-kontor 

overholdes. 

 

 Generelt må det jobbes mer bevisst og systematisk med å sette mål i forhold til 

introduksjonsdeltakerne som gruppe. I tillegg må målene som blir satt være samordnet 

og omforente mellom voksenopplæringen og i flyktningavdelingen. 

 

 Det bør rapporteres til kommuneledelsen på tjenestekvalitet både fra flyktningavdelingen 

og fra voksenopplæringen.  

 

 Det må settes inn tiltak som gjør at reglene for registrering og rapportering til nasjonalt 

integreringsregister blir fulgt opp.  

 

 

 

 

18.10. 2013  

 

 

Nina Neset /sign/ 

revisjonssjef 

 

  Oddny Ruud Nordvik /sign/ 

      fagansvarlig forvaltningsrevisor 
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1 INNLEDNING  
 

1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet 

Med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2009-2012, vedtok 

kontrollutvalget 12.11.2012 et revisjonsprosjekt rettet mot Skedsmo kommunens arbeid med 

integrering og bosetting av flyktninger. Kontrollutvalget vedtok 17.06.2013 en revisjon av 

planen og foretok en avgrensning av prosjektet til å omfatte to sentrale områder innenfor 

flyktningarbeidet; bosettingsarbeidet og introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger.  

 

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

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

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

flyktninger de ønsker å bosette. Skedsmo kommune er blant kommunene i Norge som tar i mot 

flest flyktninger. Kommunene mottar ulike tilskudd fra staten for å dekke kommunale utgifter 

som følge av bosetting av flyktninger. Skedsmo kommune har i flere år bosatt flyktninger etter 

avtale med IMDi.  

 

For perioden 2011-2013 vedtok kommunen totalt å bosette 170 flyktninger, fordelt på årlige 

kvoter. I tillegg til dette antallet kommer et uvisst antall familiegjenforeninger og flyktninger 

som flytter til Skedsmo kommune fra andre kommuner (sekundærbosettinger). Ved å gjøre 

vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om 

introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven. Rett og plikt til deltakelse i 

introduksjonsprogram gjelder i hovedsak personer som er bosatt i kommunen i henhold til 

særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen. Denne gruppen består for det 

meste av personer som er innvilget opphold på grunn av asyl eller som er kommet til Norge 

som kvoteflyktning.  

 

Målet med introduksjonsprogrammet er å gi den enkelte flyktning grunnleggende ferdigheter i 

norsk, innsikt i norsk samfunnsliv, og forberede den enkelte til overgang til det norske 

arbeidslivet.  

 

Introduksjonsprogrammet er en tjeneste der det er satt flere nasjonale mål. Den viktigste 

resultatindikatoren er andel som kommer ut i arbeid eller videre utdanning etter 

introduksjonsprogrammets slutt. Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder 

resultater. Forskning viser at årsakene er sammensatte og komplekse og at det er mange 

faktorer og forhold som spiller inn.  

 

Det er flyktningavdelingen (FA) i NAV og Skedsmo voksenopplæringssenter (VO) som står for 

tjenestene til flyktningene som er i introduksjonsprogrammet. 

 

En rapport gjennomført av Sosialfaglige kompetansetjeneste (SOFAK) på oppdrag fra Skedsmo 

kommune, konkluderte med at Skedsmo kommune har svake resultater sammenlignet med 

kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. Rapporten pekte også på flere 

forbedringsområder. På bakgrunn av denne rapporten er kommunen nå i en fase der de 

vurderer både innhold og organisering av introduksjonsprogrammet.  
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1.2 Avgrensninger og problemstillinger 

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

oppgaver med bosetting av flyktningene og de to påfølgende årene der de er deltakere i 

introduksjonsordningen. Undersøkelsen gir svar på følgende problemstillinger: 

 

1. Greier kommunen å bosette det antall flyktninger som kommunestyret har vedtatt? 

 

2. Jobber kommunen systematisk og effektivt med å fremskaffe boliger og å følge opp 

flyktningene i bosettingsfasen?  

 

3. Oppfyller kommunen grunnleggende lovpålagte krav i introduksjonsloven? 

 

4. Sikrer internkontrollsystemet en tydelig ansvars- og rollefordeling og god samhandling 

mellom sentrale enheter i arbeidet med introduksjonsordningen? 

 

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

 

Kommunen har mange oppgaver i forbindelse med bosetting av flyktninger. Revisjonen 

avgrenser seg her til å se på om kommunens vedtak om bosetting for perioden 2011-2013 

følges opp, hvordan arbeidet med boliganskaffelse er organisert og hva slags systemer 

kommunen har for oppfølging i bosettingsfasen. Revisjonen ser videre på etterlevelse av noen 

grunnleggende krav i introduksjonsloven. Her har vi valgt å undersøke introduksjonslovens krav 

til oppstart i introduksjonsprogram innen tre måneder, om programmet er helårlig og på full tid, 

om det inneholder yrkesforberedende tiltak og omfanget av og systemer for bruk av individuell 

plan. Vi ser også på om kommunen innfrir lovens krav til internkontroll på deler av 

introduksjonsprogrammet.  

 

To enheter står sentralt i arbeidet med introduksjonsprogrammet, hhv. flyktningavdelingen i 

NAV (FA) og voksenopplæringen (VO). Undersøkelsen ser både på arbeidet i 

NAV/flyktningavdelingen (FA) og voksenopplæringen (VO), men med et hovedfokus mot 

NAV/flyktningavdelingen (FA). Undersøkelsen retter søkelyset på  fordeling av ansvar, 

myndighet og roller i arbeidet med introduksjonsprogrammet. Vi ser også nærmere på hvordan 

dette samarbeidet er organisert og fungerer i praksis. Hovedspørsmålet er om kommunen har 

på plass et internkontrollsystem som sikrer et effektivt og målrettet samarbeid.  

 

Det overordnede målet med introduksjonsprogrammet er å kvalifisere flyktninger til arbeid eller 

videre utdanning. Som et virkemiddel til å nå målet, anbefales bruk av mål- og resultatstyring. 

Skedsmo kommune har valgt å benytte mål- og resultatstyrig som et verktøy for sin virksomhet 

og revisjonen har valgt å undersøke nærmere hvordan dette praktiseres i arbeidet med 

introduksjonsprogrammet.  

 

Revisjonen ser primært på introduksjonsprogrammet som sådant og går ikke inn på hvorvidt 

den enkelte flyktnings rettigheter etter introduksjonsloven innfris.  

1.3 Oppbygging av rapporten 

 

Rapporten vil først ta for seg anvendte metoder i prosjektet (kapittel 2). Deretter følger en kort 

oversikt over organiseringen av flyktningarbeidet i Skedsmo kommune (kapittel 3). 

 

Kapittel 4 omhandler revisjonskriteriene som blir lagt til grunn for denne forvaltningsrevisjonen. 

Kriteriene er også gjentatt i blå rammer i innledningsvis i hvert kapittel.  
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Kapittel 5 omhandler første fase i en bosetting, nemlig boligfremskaffelse og oppfølging i den 

første bosettingsfasen. Kapitelet svarer på problemstilling 1 og 2.    

 

Kapittel 6 tar for seg de mest sentrale lovpålagte kravene til introduksjonsprogrammet og 

svarer på problemstilling 3. 

 

Kapittel 7 tar for seg roller, ansvar og samhandling mellom de involverte enhetene i arbeidet 

med bosetting og introduksjonsordning for flyktningene og svarer på problemstilling 4. 

 

Kapittel 8 inneholder en gjennomgang av arbeidet med mål- og resultatstyring på dette 

området og svarer på problemstilling 5.   

  

Revisjonens samlede vurdering og anbefalinger er plassert foran i rapporten i sammendraget.  

 

Revisjonen benytter følgende forkortelser i rapporten:  

 

Flyktningavdelingen = FA 

Skedsmo voksenopplæringssenter/ 

Voksenopplæringen = VO 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet = IMDi 

Nasjonalt introduksjonsregister= NIR 
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2 ANVENDTE METODER I PROSJEKTET 
 

2.1 Datainnsamling og datagrunnlag 

Denne rapporten bygger både på gjennomgang av skriftlig dokumentasjon/tallmateriale 

innhentet fra Skedsmo kommune og på intervjudata. Intervjuene er gjennomført som 

kvalitative intervjuer hvor informantenes opplevelse og erfaringer har vært hovedfokus. Det har 

blitt benyttet dybdeintervju, telefonintervju og e-post korrespondanse.  

 

Revisjonen har gått gjennom skriftlig dokumentasjon i form av organisasjonsbeskrivelser, 

oppgavebeskrivelser, resultatavtaler, virksomhetsplaner, handlingsplaner og årsberetninger, 

notater utarbeidet av kommunen til revisjonen, interne notater i flyktningavdelingen (FA) m.m. 

Vi har også i enkelte sammenhenger benyttet informasjon fra en ekstern rapport utført av 

Sosialfaglig kompetansetjeneste (SOFAK) på oppdrag fra kommunen.  

 

Revisjonen har i tillegg gjennomført intervjuer med ledere og medarbeidere i 

NAV/flyktningavdelingen (FA) og hos Skedsmo voksenopplæringssenter (VO). I tillegg har vi 

intervjuet tidligere leder for flyktningavdelingen (FA) samt tidligere kommunaldirektør for helse- 

og sosialsektoren. Til sammen er det gjennomført intervjuer med 17 personer.  

 

Intervjuene ble i all hovedsak gjennomført i perioden februar 2013 - april 2013. 

2.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet 

Gyldighet 

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

som er samlet inn. Vi mener at data i denne undersøkelsen er egnet til å svare på 

problemstillingene ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon og at data er innhentet for 

denne undersøkelsen spesielt. Følgende mener vi sikrer dataenes gyldighet:  

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

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

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

mulighet til å gi uttrykk for egne erfaringer og meninger sett fra sitt ståsted 

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

 

Revisjonen anser gyldigheten ved dataene som tilfredsstillende.  

 

Pålitelighet 

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

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

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

 Med noen unntak er intervjuene gjennomført av to personer. 

 Datagjennomgangen og analysen er foretatt av to personer. 

 Fakta i rapporten er verifisert enten ved gjennomlesning av referater eller ved 

gjennomgang av rapportens faktadel sammen med informantene. NAV-leder har 

gjennomgått rapportens faktadel ved to anledninger. 

 Alle sitater som er benyttet i rapporten er godkjent av informantene.  

 

Revisjonen får opplyst at noe av det tallmateriale vi har mottatt fra enhetene av ulike grunner 

kan være unøyaktig. Dette svekker i noen grad dataenes pålitelighet. Med dette forbeholdet 

anser revisjonen likevel dataenes pålitelighet som tilfredsstillende.  
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3 ORGANISERING AV FLYKTNINGARBEIDET  
 

Det er ulike måter å organisere flyktningarbeidet i en kommune på. I likhet med en rekke andre 

kommuner i Norge har Skedsmo kommune lagt flyktningtjenesten til det lokale NAV kontoret. 

Før samlokaliseringen med NAV var flyktningtjenesten i Skedsmo en del av sosialtjenesten i 

kommunen. 

 

I NAV Skedsmo er flyktningtjenesten organisert som en egen avdeling. Avdelingen består per 

01.06.13 av 10 medarbeidere og ledes av en avdelingsleder. Fra og med  01.02.2013 har 

avdelingen vært organisert i to team, et boligteam og et introduksjonsteam. Flyktningarbeidet 

er en kommunal oppgave og samtlige ansatte er kommunalt ansatte. Leder for 

flyktningavdelingen (FA) rapporterer til NAV-leder1 som igjen rapporterer til kommunaldirektør 

for Helse- og sosialsektoren og rådmann i Skedsmo kommune.  

 

Flyktningavdelingen (FA) har ansvar for bosetting og oppfølgning av flyktninger som bosettes i 

kommunen i henhold til avtalen med IMDi. De har også ansvar for flyktninger som kommer på 

familiegjenforening, samt såkalt selvbosatte2. 

 

Flyktninger mellom 18 og 55 år og som har behov for grunnleggende kvalifisering, har etter 

introduksjonsloven rett og plikt til introduksjonsprogram. De har også krav på utbetaling av 

introduksjonsstønad. Det er flyktningavdelingens ansvar blant annet å fatte vedtak om 

introduksjonsprogram, utbetale introduksjonsstønad, samt følge opp deltagere i 

introduksjonsprogram. I tillegg arbeider avdelingen med fremskaffelse av boliger til 

flyktningene, oppfølging i bolig m.m. Samlet mottar kommunen integreringstilskudd i fem år for 

346 personer, hvorav 104 er i introduksjonsprogram (toårig) per september 2013. 

 

Skedsmo voksenopplæringssenter har ansvaret for en stor del av innholdet i 

introduksjonsprogrammet. Skolen står for norskopplæring, grunnskoleundervisning, 

undervisning i samfunnskunnskap samt oppfølging av introduksjonsdeltagere i språkpraksis. I 

tillegg står skolen for de såkalte introtimene. Innholdet i introtimene spenner fra arbeidsretting 

av språkferdighetene til praktisk matematikk og trafikkopplæring. Voksenopplæringssenteret er 

derfor en sentral aktør i flyktningarbeidet og en viktig samarbeidspartner for 

flyktningavdelingen (FA). Skolen er et kommunalt ressurssenter for opplæring av språklige 

minoriteter. Det er ca 400 elever ved skolen hvorav introduksjonsdeltagerne utgjør ca 20-25 

prosent. Skolen har introduksjonsdeltagere fra både Skedsmo, Rælingen og Enebakk kommune. 

Majoriteten, om lag 70 prosent, kommer fra Skedsmo kommune.   

 

Voksenopplæringen (VO) ledes av rektor og er en del av utdanningssektoren i kommunen. Det 

er ca 30 norsklærere på skolen, samt tre introlærere, i tillegg til administrativt personale. 

Rektor rapporterer til kommunaldirektør for utdanningssektoren i kommunen. 

 

Organisasjonskartet under illustrerer hvordan flyktningarbeidet i kommunen er organisert.  

 

                                           
1 NAV-leder er statlig ansatt 
2 Personer som har etablert seg i en kommune på egen hånd, utenom avtalen med IMDi (IMDi’s nettside) 
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4 REVISJONSKRITERIER 
 

4.1 Innledning 

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

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

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

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

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

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

lignende (RSK 001, Standard forvaltningsrevisjon).  

 

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

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

prosjektet. I tillegg kommer lokale politiske vedtak og ulike former for planer den enkelte 

kommune kan ha. Det viktigste styrende vedtaket i Skedsmo kommune er vedtak om bosetting 

av 50 flyktninger i året i årene 2011-2013, samt vedtak om å motta ytterligere 20 flyktninger 

fordelt på 2012 og 2013.  

 

4.2 Bosetting av flyktninger, boliganskaffelse og bo-oppfølging. 

4.2.1 Bosetting 

For kommunene er bosetting av flyktninger en frivillig oppgave, og det er kommunene som 

vedtar hvor mange flyktninger de ønsker å bosette. Hvert år anmoder IMDi norske kommuner 

om å bosette et visst antall flyktninger som får oppholdstillatelse i Norge. Anmodningen baseres 

på et beregnet behov som fastsettes av Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting. 

 

Integreringstilskuddet skal bidra til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt 

bosettings- og integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg 

selv. Tilskuddet skal dekke kommunenes gjennomsnittlige utgifter ved bosetting og integrering i 

bosettingsåret og de fire neste årene.  

 

Anmodningen fra IMDi som kom til Skedsmo kommune i 2010 om bosetting i perioden 2011-

2013 omfattet et lavere antall personer enn tidligere år. Kommunestyret behandlet 

anmodningen i møte den 03.11.2010 i K-sak 10/102, og det ble fattet følgende vedtak: 

 

Anmodning om å bosette totalt 150 flyktninger i perioden 2011-2013, tilsvarende 50 personer 

per år imøtekommes. 

 

Skedsmo kommune mottok så i mai 2012 en ytterligere anmodning fra IMDi om økt bosetting 

av flyktninger i årene 2012 og 2013. IMDi anmodet nå Skedsmo kommune om at 10 av 

bosettingene for år 2013 flyttes fram til år 2012, slik at avtalen for dette året skulle omfatte 60 

personer, ikke 50 som tidligere avtalt. Videre ble det anmodet om økt bosetting også i 2013 fra 

50 til 60 personer. I rådmannens saksutredning til kommunestyrebehandlingen gir han utrykk 

for at de kommunale tjenestene er presset og at han ikke anbefaler at kommunen 

imøtekommer IMDi’s anmodning. Kommunestyret vedtok 12.09.2012 å imøtekomme IMDi’s 

anmodning. Totalt har kommunen vedtatt å bosette 170 personer i perioden 2011-2013.  

 

 

http://www.imdi.no/no/Bosetting/Kommuneoversikt/
http://www.imdi.no/no/Bosetting/Kommuneoversikt/
http://www.imdi.no/Bosetting/Nasjonalt-utvalg-for-mottak-og-bosetting-/
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4.2.2 Boliganskaffelse og bo-oppfølging 

Kommunale boliger som er egnet til den økende andelen enslige flyktninger og store familier 

som kommer, er en mangelvare i mange kommuner, så også i Skedsmo. Kommunen benytter 

seg derfor for en stor del av boliger til leie på det private utleiemarkedet.  

 

NTNU har i en undersøkelse for IMDi og Husbanken (Thorshaug m.fl. 2011) sett på hva som 

hemmer og fremmer boliganskaffelse til flyktninger i norske kommuner. De skriver i sin rapport 

at det finnes mange strategier å velge blant, men at det som fungerer godt i noen kommuner, 

ikke nødvendigvis fungerer i andre. Det som uansett strategi utpeker seg som viktig for å lette 

arbeidet med boligfremskaffelse, er sikring av samarbeid, både formelt og faktisk, mellom 

involverte enheter i kommunen. Et formalisert og tverrfaglig samarbeid er en viktig 

suksessfaktor når det gjelder fremskaffelse av boliger til flyktninger slås det fast i rapporten.   

I tillegg må den overordnede strukturen for organisering åpne opp for uformell samhandling, 

slik at systemet ikke blir for rigid og tungrodd.  

  

Det private leiemarkedet er i dag preget av stor konkurranse, få ledige boliger og høye 

husleiepriser, og det er derfor utfordrende å skaffe boliger til flyktninger i dette markedet.  

NTNU peker i rapporten på at dette er utfordringer som kan avhjelpes noe ved å utvikle rutiner 

og profesjonalisere bruken av det private markedet. Dette kan gjøres gjennom et ryddig og 

profesjonelt forhold til utleieren som for eksempel opprettelse av faste kontaktpersoner, jevnlig 

oppfølging av beboere og egne vaktmesterordninger som sikrer godt vedlikehold av inne- og 

uteområder. En snakker ofte om at flyktninger har lav ”boevne” og dermed ikke vedlikeholder 

boligene godt nok. I rapporten pekes det på at det er viktig å finne en balanse som ivaretar 

både oppfølgingsbehovet på den ene siden og privatliv og ansvarliggjøring på den andre siden. 

For å sikre god nok oppfølging er det nødvendig at kommunene går gjennom ansvarsfordeling 

og rutiner rundt boligoppfølging konkluderes det i rapporten.  

 

Rapporten fra NTNU kommer med en rekke anbefalinger til hvordan kommunene kan lette 

arbeidet med boligfremskaffelse. Mange av anbefalingene er knyttet til allmenne prinsipper for 

god internkontroll i kommuner. En helt sentral del av internkontrollen er at det finnes gode og 

hensiktsmessige rutiner og prosedyrer for oppgaver som man ut fra en risiko- og 

sårbarhetsanalyse mener er utsatte. Ofte ligger kjennskap til ulike arbeidsrutiner kun i ”hodene” 

til de ansatte, noe som bl.a. gjør kommunen sårbar ved tap av nøkkelpersonell. Det er derfor 

avgjørende at kommunen tar seg tid til å jobbe systematisk med rutiner, særlig når man vet at 

boligfremskaffelse til flyktninger er utfordrende. For nærmere redegjørelse av prinsippene for 

internkontroll henviser vi til kapittel 4.5.  

 

 

Når det gjelder boligfremskaffelse og bo-oppfølging legger vi til grunn følgende 

kriterier: 

 

 Kommunen bør årlig ta i mot og bosette det antall flyktninger som de har forpliktet seg 

til, jf. kommunestyrevedtak 03.11.2010 og 12.09.2012.  

 Det bør legges til grunn et formelt og tverrfaglig samarbeid når det gjelder fremskaffelse 

av boliger til flyktningformål. 

 Kommunen bør jobbe systematisk med å fremskaffe det nødvendige antall boliger til det 

antall flyktninger som kommunen har forpliktet seg til å ta imot.   

 Kommunen bør ha rutiner for bosettingsarbeid og bo-oppfølging.  
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4.3 Sentrale krav til kommunen i introduksjonsloven 

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

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

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

Introduksjonsloven inneholder en rekke bestemmelser både om plikt og rett på 

introduksjonsprogram, økonomisk stønad, registrering av fravær, regler for permisjon med mer. 

I dette prosjektet begrenser vi oss til å se på noen av de helt grunnleggende kravene loven 

stiller til kommunen når det gjelder selve introduksjonsprogrammet.  

I følge lovens § 3 skal kommunen så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting 

tilrettelegge introduksjonsprogram til personer som omfattes av § 2.  

Programmet skal minst inneholde norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som forbereder 

til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. De viktigste arbeidskvalifiserende tiltakene er 

språkpraksis, arbeidspraksis og ulike arbeidsrettede kurs.  

 

Programmet skal være på full tid, jf. § 4. I Ot.prp. 28 (2002-2003) heter det følgende om dette 

kravet på side 55-56:  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

virkedag. 

 

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

Departementet vil imidlertid understreke kommunens mulighet til å tilpasse programmet 

til den enkelte innvandrers forutsetninger og behov innenfor rammen av programmets 

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

sosialt nettverk som en del av programmet.  

 

For perioden 2013-2015 skal fylkesmennene føre tilsyn med at deltagerne får et 

introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. I tilsynsinstruksen utarbeidet av IMDi legges 

følgende til grunn: ”de kommunene som legger til grunn et program bestående hovedsakelig av 

opplæringstiltak og at fulltid er 30 skoletimer ganger 45 minutter, oppfyller ikke kravet om 

fulltid”. IMDi forutsetter at en da ved beregning av tid i programmet legger til grunn 

klokketimer á 60 minutter.  

 

Om kravet til helårlig heter det: 

 

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

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

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

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

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

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

aktivitetstilbud, f.eks. ordinær sommerjobb eller spesielt tilrettelagt arbeid eller aktivitet. 
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En undersøkelse gjennomført av FAFO (Kavli m.fl. 2007) viser at det varierer hvor ”flinke” 

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

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

trekkes frem i rapporten.  

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

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

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

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

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

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

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

hovedmål og delmål (Rundskriv H-Q20/2012, s 30).  

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

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

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

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

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

 

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

som skal delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, tilsvarende § 6. Den individuelle 

planen for norskopplæringen inngår som en del av den individuelle planen for hele programmet. 

I Rundskrivet til Introduksjonsloven anbefales det at de to planene ses i sammenheng og at de 

som har ansvar for introduksjonsprogrammet i kommunen samarbeider med 

voksenopplæringen (VO) om dette (Rundskriv Q20/2012). Dette er også fremhevet i en 

organisasjonsbeskrivelse for NAV Skedsmo3; det skal utarbeides individuelle oppfølgingsplaner 

for alle deltagere i introduksjonsprogrammet og disse forutsetter godt samarbeid med både 

voksenopplæringen og NAV.  

 

Vi legger til grunn følgende kriterier:  

 

 Oppstart i introduksjonsprogram skal skje innen 3 måneder etter bosetting/krav om 

deltagelse blir fremsatt, jf. introduksjonsloven § 3 jf. § 2. 

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

 Programmet skal inneholde minst norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som 

forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet, for eksempel 

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

 Deltagere i introduksjonsprogrammet skal ha en individuell plan som skal revideres med 

jevne mellomrom, jf. introduksjonslovens § 6. Kommunen bør ha rutiner for utarbeidelse 

og revidering av individuell plan. Det bør samarbeides med voksenopplæringen (VO) om 

utarbeidelse av individuelle planer. 

 

4.4 Internkontroll på flyktningområdet 

 

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

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

                                           
3 Organiseringen av NAV Skedsmo, versjon 2, 19.10.2009, s. 50 
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internkontrollrutiner er et ledelsesansvar, og kommer til uttrykk i kommuneloven § 23 nr. 2. 

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

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

 

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

internkontrollkravet i introduksjonsloven.  

 

PricewaterhouseCoopers (PwC) ga i oktober 20094 ut rapporten ”Internkontroll i kommunene”. 

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

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

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

bygge på sedvane og udokumenterte rutiner.  

 

4.4.1 Almenne prinsipper for internkontroll 

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

internkontroll. Disse gjengis i korte trekk nedenfor.  

 

 Alle aktiviteter i en kommune kan ikke være gjenstand for internkontroll. Hva som skal 

dekkes av internkontrollen må identifiseres gjennom en risikovurdering der det vurderes 

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

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

sammenheng.  

 Ledelseskontroller og kontrollaktiviteter må utformes og implementeres. Ledelseskontroller 

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

myndighet og kompetanse. Eksempler er etisk regelverk, styringssystemer, 

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

virksomhetens arbeidsprosesser.  

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

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

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

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

hoc kontrollaktiviteter.  

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

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

ansvarsfordeling og kompetanse vil påvirke risikovurdering og dermed også arbeidet med 

internkontrollen og de løsningene som velges i den enkelte kommune.    

 

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

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

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

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

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

tenke gjennom konsekvensene for internkontrollen. 

 

                                           
4 Rapporten var avgitt som en del av Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med å styrke egenkontrollen i 
kommunene. Departementets hadde nedsatt en arbeidsgruppe som senere avga rapporten ”85 tilrådingar for styrkt 
eigenkontroll i kommunane”. 
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4.4.2 Internkontroll i introduksjonsloven 

I tillegg til disse allmenne prinsippene for internkontroll stiller introduksjonslovens § 24 et 

særlig krav til internkontroll for å sikre at kommunen overholder sine plikter etter 

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

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

Bakgrunnen for lovendringen er at ikke alle kommuner oppfyller de minstekrav som loven 

stiller. Bestemmelsen trådte i kraft 01.09.2012.  

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

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

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

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

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

praktiske muligheter til å overvåke etterlevelse av internkontrollkrav i særlovgivningen, 

eksempelvis gjennom et avvikssystem.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

overholdelse av kravene til internkontroll i introduksjonsloven.  

4.4.3 Formalisering av oppgaver, ansvar og roller  

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

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

har ansvar for hva og hvem som skal utføre hva.  

 

I forslag til forskriften5 om internkontroll til introduksjonsloven ble dette omtalt i § 4. Der het 

det at et internkontrollsystem skal: 

” beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet 

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

oppgaver og myndighet er fordelt” 

 

Ekstra viktig blir dette når to separate enheter fatter vedtak innenfor samme lovverk, slik som 

er tilfellet for flyktningavdelingen i NAV (FA) og Skedsmo voksenopplæring (VO). Dette gjelder 

så vel lederansvar, medarbeideransvar internt og ansvar mellom ulike enheter i 

organisasjonen6. I rapporten ”85 tilrådingar” (Kommunal- og regionaldepartementet) heter det; 

kommunane bør ha, bruke og halde ved like dokument som gjer greie for roller og ansvar. I 

tillegg bør kommunane i større grad inkludere kontrollansvaret i desse dokumenta (tilråding nr. 

19). 

 

                                           
5 Revisjonen får opplyst fra Barne- og likestillingsdepartementet at forskriften ikke er trådt i kraft og at de sannsynligvis 
vil velge en annen form enn forskrift til å formidle kravene de mener bør ligge til et internkontrollsystem.  
6 PWCs rapport om internkontroll i kommuner, side 10.  
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a)Generelt om delegering internt i kommunen 

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

kommune og således treffer alle vedtak på dens vegne, jf. kommuneloven (KL) § 67. Loven 

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

underliggende folkevalgte organer eller til administrasjonen - innenfor lovens rammer. 

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

utøve denne myndigheten innenfor rammene av delegeringsvedtaket8 og de instrukser som er 

gitt, jf. kommuneloven § 39 nr. 2.9   

 

b)Om delegering av kommunale oppgaver og myndighet til et NAV-kontor 

Tydelig delegering av de kommunale oppgavene inn i NAV-kontoret er sentralt for at NAV leder 

og hans organisasjon skal kunne utøve sine oppgaver og forvalte ansvaret de har fått på vegne 

av kommunen. Lov av 16. juni 2006 om arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV-loven) regulerer 

bl.a. samarbeidet mellom stat og kommune i et NAV-kontor. I følge lovens § 14 kan avtalen 

mellom stat og kommune inneholde bestemmelser om å utføre oppgaver på hverandres 

myndighetsområder. Dette kan typisk være at en kommune velger å organisere sitt ansvar 

etter introduksjonsloven inn under et NAV-kontor der NAV-leder er statlig ansatt. Dette krever 

en delegering av oppgavene fra kommunen til den statlige lederen i NAV.  

 

Det er gitt nærmere regler for denne delegeringen i forskrift av 26. januar 2007 nr. 107 om 

rammer for delegering mellom stat og kommune om oppgaveutførelsen i de felles lokale 

kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen. I forskriftens § 1 heter det at delegeringsvedtaket 

skal legges som vedlegg til avtalen. Delegeringsvedtaket skal inneholde henvisning til 

styringsdokumenter, lover, forskrifter og instrukser. Videre sier forskriftens § 2 at oppgaver på 

kommunens myndighetsområde, som inngår i det felles lokale kontoret, kan delegeres helt eller 

delvis fra kommunen til en leder som har felles administrativt ansvar og som er statlig ansatt i 

det felles lokale kontoret. Forskriften sier også at statlig leder som utøver oppgaver på vegne av 

kommunen skal rapportere til kommunen etter fastlagte retningslinjer for slik rapportering. 

Leder skal i tillegg rapportere til kommunen om behov for tilførsel av personell, jf. forskriftens § 

6. 

 

c) Om koordinering og samarbeid 

I rundskrivet til introduksjonsloven punkt 31.2 (Rundskriv Q-20/2012) pekes det på at de 

overordnede målene om helhetlig kvalifisering, individuell tilpasning, økonomisk 

selvstendiggjøring og rask overgang til arbeidsliv bør vektlegges ved organiseringen av 

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

tjenesteytere i kommunen, hvorav Voksenopplæringen (VO), NAV og flyktningtjenesten er de 

viktigste. I rundskrivet understrekes også viktigheten av å avklare ansvaret til de ulike aktørene 

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

 

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

mangfoldsdirektoratet (Rambøll 2011) fremgikk det at godt samarbeid øker sannsynligheten for 

å oppnå gode resultater. Rambøll fant blant annet at formalisering i form av klar ansvars- og 

arbeidsfordeling og formelle rutiner for samarbeid både på deltagernivå og ledernivå hadde 

positiv betydning for resultatene. 

 

Undersøkelsen til Rambøll viste også at der hvor samarbeidet mellom flyktningtjeneste og 

Voksenopplæringen (VO) var formalisert, var det en oppfatning blant programrådgivere (og 

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

                                           
7 All utøving av kommunal kompetanse av andre organ eller administrasjonen skjer derfor på vegne av kommunestyret. 
8 Delegasjonsreglementet skal minst behandles av kommunestyret en gang i valgperioden og senest innen utgangen av 
året etter konstituering KL § 39.   
9 Delegeringsvedtak må vedtas i hver valgperiode, jf. § 39, nr. 2. 
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mer arbeidsrettet og at oppfølging i språkpraksis var mer tilpasset. Formalisert samarbeid førte 

altså til en oppfatning om høyere kvalitet i programmet. 

 

Når det gjelder internkontroll legger vi til grunn følgende kriterier:  

 

 Flyktningavdelingen (FA) må ha et internkontrollsystem som sikrer egenkontroll og 

styring av oppgavene etter introduksjonsloven, jf. § 24. 

 Delegering av oppgavene etter introduksjonsloven må være delegert til NAV etter de 

krav loven setter. 

o Oppgaver og ansvar som er tildelt hhv. Flyktningavdeling (FA) og 

Voksenopplæring (VO) må følge av et skriftlig delegeringsvedtak som henviser til 

styringsdokumenter, lover, forskrifter og eventuelt instrukser.  

 Flyktningavdelingens (FA’s) ansvar og oppgaver internt i NAV bør være tydelige og 

avklarte. 

 Samarbeidet mellom Flyktningavdelingen (FA) og Voksenopplæringen (VO) bør være 

strukturert på en hensiktsmessig måte og det bør være formalisert i skriftlige avtaler, 

rutiner eller lignende. 

4.5 Mål og rapportering 

4.5.1 Innledning 

I et helhetlig virksomhetsstyringsperspektiv er reduksjon av risiko gjennom styrket 

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

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

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

undersøkelse med at det er sentralt for god måloppnåelse å skape klarhet og aksept for 

resultatmål – i egen organisasjon og hos samarbeidspartnere i kommunen. Gjennom å drøfte 

seg frem til hva som er en rimelig målsetting for arbeidet gitt lokale rammer, kan bevisstheten 

om målsetting for introduksjonsprogrammet forankres i kommunen og samtidig danne grunnlag 

for en oppfølging av innsatsen dersom resultatene lar vente på seg skriver Rambøll. IMDi 

understreker videre betydningen av å forankre arbeidet både administrativt og politisk og å 

involvere alle i organisasjonen for å nå målene. Dersom alle involveres, vil mål- og 

resultatstyring fungere som en utmerket kommunikasjonsplattform mellom politikere og 

administrasjonen fremholder IMDi (IMDi i Sett mål oppnå resultater, 2008) 

 

4.5.2 Hva kjennetegner mål- og resultatstyring 

Ifølge IMDi er det de kommunene som har et bevisst forhold til mål- og resultatstyring som 

oppnår best resultater i introduksjonsordningen. IMDi anbefaler derfor kommunene om å ta i 

bruk mål- og resultatstyring10 (IMDi- rapport-3-2010).  Å sette mål for arbeidet bidrar til å sikre 

kvaliteten på introduksjonsprogrammet og gir et godt grunnlag for politiske beslutninger. 

 

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

Dette gjelder særlig reglene om kommunenes styringsredskaper som årsbudsjett, årsmelding 

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

frem at forskriften legger til rette for at kommunen skal drive utstrakt målstyring, men at det 

ikke er noe krav om dette. Men det er allment aksepterte prinsipper for styring at man bør sette 

mål for en virksomhet og etablere system for resultatoppfølging.  

                                           
10 IMDi utarbeidet i 2008 et ressurshefte om mål og resultatstyring til bruk i kommunenes arbeid med 
introduksjonsordningen. Heftet ”Sett mål- oppnå resultater” er basert på erfaringer fra fire forskjellige kommuner, som 
alle har tatt i bruk målstyring i flyktningarbeidet.   
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Mål om resultatstyring er en styringsform som innebærer at man har søkelys på 

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

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

 

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

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

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

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

objektivt målbare, tidsbestemte, realistiske og utviklende. 

 

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

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

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

resultatmålene. 

 

Gjennomføring: Gjennomføring innebærer iverksetting av de planlagte aktivitetene. 

 

Registrering: Virksomheten må etter gjennomføringen registrere resultatet og 

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

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

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

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

omformuleres eller iverksettelse av tiltak for å sikre bedre måloppnåelse 

 

Strategier, virksomhetsplaner og handlingsplaner er eksempler på interne styringsdokumenter 

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

introduksjonsprogrammet.  I Skedsmo kommune er det nedfelt i samarbeidsavtalen mellom 

kommunen og NAV at det skal utarbeides en årlig virksomhetsplan for organisasjonen. 

 

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

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

endelige dokumentet forplikter videre til etterlevelse internt og rapportering til overordnet 

ledelse både administrativt og politisk.  

 

 

Følgende revisjonskriterier legges til grunn:  

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

introduksjonsprogrammet.  

 Det skal utarbeides årlige virksomhetsplaner både i FA og VO med definerte mål, tiltak 

og frister. 

 Virksomhetsplaner bør forankres i organisasjonen.   

 Det må rapporteres på målene som er satt. 
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5 BOSETTING AV FLYKTNINGER 

5.1 Innledning 

I dette kapittelet ser vi nærmere på om kommunen har bosatt, altså tatt i mot, det antallet 

flyktninger som kommunestyret har vedtatt på bakgrunn av anmodning fra IMDi. Vi vil også se 

nærmere på kommunens arbeid med fremskaffelse av boliger til flyktningene samt kommunens 

arbeid med oppfølging av flyktningene i bolig.   

 

Kommunen har i flere år operert med flerårlige vedtak for bosetting av flyktninger, i tillegg har 

IMDi anmodet kommunen om årlige tilleggsbosettinger11.  

 

For perioden 2011-2013 har kommunen vedtatt å bosette i alt 170 personer. Tallet inkluderer 

tilleggsbosettinger på 20 personer fordelt på 10 i 2012 og 10 i 2013. 

 

Familiegjenforeningene kommer i tillegg til kommunens vedtak om antall bosettinger. Det gjør 

også de såkalte sekundærbosettingene, dvs. personer som har blitt bosatt i en annen 

kommune, men som selv velger å flytte til Skedsmo kommune. Når vi skal se på om kommunen 

innfrir kommunestyrets vedtak er det derfor naturlig å holde disse utenfor. Det er likevel viktig 

å merke seg at personer som kommer på grunnlag av familiegjenforening også kan ha krav på 

introduksjonsprogram og andre tjenester fra kommunen.  

 

Vi begrenser undersøkelsen til å se på kommunes bosetting i perioden 2011- 2013.  Det er 

naturlig nok for tidlig å si noe om kommunen innfrir vedtaket om bosetting totalt for perioden, 

men antallet bosatte så langt gir en indikasjon på hvordan kommunen ”ligger an” i forhold til 

kommunens vedtak for hele perioden. 

 

Problemstillinger og kriterier gjengis kort nedenfor. For nærmere redegjørelse, se kapittel 4.2.  

 

 

Problemstilling 1 og 2 

 

Revisjonskriterier 

 

1. Greier kommunen å 

bosette det antall 

flyktninger som 

kommunestyret har 

vedtatt? 

 

 

2. Jobber kommunen 

systematisk og effektivt 

med å fremskaffe 

boliger og å følge opp 

flyktningene i 

bosettingsfasen?  

 

 

 

 

 

 Kommunen bør ta i mot og bosette det antall 

flyktninger som de har forpliktet seg til i 

perioden, jf. kommunestyrevedtak 03.11.2010 

og 12.09.2012.  

 

 Det bør legges til grunn et formelt og tverrfaglig 

samarbeid når det gjelder fremskaffelse av 

boliger til flyktningformål. 

 Kommunen bør jobbe systematisk med å 

fremskaffe det nødvendige antall boliger til det 

antall flyktninger som kommunen har forpliktet 

seg til å ta imot.   

 Kommunen bør ha rutiner for bosettingsarbeid 

og bo-oppfølging. 

                                           
11 For perioden 2008-2010 var avtalen med IMDi totalt 105 flyktninger fordelt med 35 personer per år. For årene 2009 
og 2010 anmodet IMDi kommunen om å ta i mot ytterligere 30 per år (i tillegg til 5 enslige mindreårige flyktninger). 
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5.2 Bosetting i henhold til kommunestyrets vedtak 

5.2.1 Bosetting 

Kommunestyrets bosettingsvedtak i perioden 2011-2013 omfatter bosetting av totalt 170 

flyktninger (jf. kommunestyrevedtak 03.11.2010 og 12.09.2012). Dette er så fordelt på måltall 

(kvoter) for bosetting per år i perioden som vist i tabellen under.  

 
Tabell 1: Vedtatt antall bosettinger per år 

 2011 2012 2013  Totalt 

Vedtatt antall per år 50 60 60 170 

 

 

Tabellen under viser den faktiske bosettingen per år frem til 01.09.13.  

 

Tabell 2: Antall bosettinger 2011-01.09.2013 

 2011 2012 2013 (per 

01.09.2013) 

Totalt per 

01.09.2013 

Antall faktisk bosatt  43  43 47 (inkl. 18 fra 

fjorårets kvote 

133 

 

 

I forhold til kommunestyrets vedtak om bosetting for årene 2011-201312 er det altså bosatt 43 

av 50 i 2011 og 43 av 60 i 2012. Per 01.09.2013 var det så langt bosatt 18 fra fjorårets kvote 

og 29 fra årets kvote, totalt 47 personer.  Totalt har kommunen bosatt 133 personer per 01.09. 

201313. I forhold til kommunestyrets vedtak om å bosette totalt 170 personer for hele perioden 

gjenstår det altså å bosette 37 personer for å kunne oppfylle kommunestyrets vedtak.  

 

Avdelingsleder i FA opplyser revisjonen om at noe av forklaringen på at kommunen ikke har 

bosatt jevnt i henhold til de årlige kvotene er at siste utsøking fra IMDi har kommet så sent på 

året at de ikke har rukket å bosette alle innen årets utløp. For 2012 mottok kommunen IMDi’s 

henvendelse om bosetting av de siste 10 personene først 12.11.2013. Kommunens vedtak om å 

motta ytterligere 10 flyktninger for 2012 ble fattet i september 2012. Avdelingsleder fremholder 

imidlertid i intervju med revisjonen at de vet at de fleste som kommer er enslige og at dette er 

noe de kan ta utgangpunkt i og ”jobbe ut i fra”.  

 

Kommunen inngikk våren 2013 partnerskapsavtale med IMDi der rask og jevn bosetting er ett 

av samarbeidsområdene. Kommunen forplikter seg i avtalen blant annet til å sette mål og 

utarbeide planer for de ulike samarbeidsområdene. IMDi skal i henhold til avtalen på sin side 

bidra med kunnskap, kompetanse og veileding. Avdelingsleder opplyser at FA har satt som mål 

for 2013 at 80 prosent av de som skal bosettes i løpet av året, skal bosettes innen 3 måneder 

etter melding fra IMDi om bosetting. Hun opplyser også at det ikke har blitt rapportert til 

ledelsen på resultater på bosettingsområdet, men at de skal begynne med dette fra og med i 

år. 

 

I avtalen med IMDi står det også å lese at de ulike samarbeidsområdene skal være nærmere 

spesifisert i en aktivitetsplan som ligger vedlagt selve avtalen. Revisjonen får opplyst14 av 

                                           
12 Da holdes bosetting som følge av etterslep fra 2010 utenfor (5 personer). 
13 Kommunen har i samme periode (2011-2013) i tillegg bosatt 38 personer i familiegjenforening. Disse kommer som 
nevnt utenom vedtakene i kommunestyret. 
14 I e-post av 27.07.2013. 
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kommunens rådgiver i organisasjons- og kompetanseutvikling, at det på oppdrag fra ledelsen er 

nedsatt en gruppe som er i gang med å utarbeide forslag til aktivitetsplan 

5.3 Boligfremskaffelse og bo-oppfølging 

Boligfremskaffelse, praktisk bosettingsarbeid og bo-oppfølging er en del av FAs ansvar. Inntil 

februar 2013 har dette ansvaret vært fordelt på boligkonsulent, miljøkonsulent og 

programkoordinatorer. Etter en intern omorganisering gjennomført i februar 2013 er disse 

arbeidsoppgavene rendyrket i et boligteam (omorganiseringen beskrives ytterligere i punkt 

7.3.2). 

 

På intervjutidspunktet var omorganiseringen nylig gjennomført og ikke ennå ”satt seg” i 

organisasjonen.  Revisjonens funn omhandler i første rekke avdelingens praksis og rutiner slik 

de var før omorganiseringen 

 

Revisjonen får opplyst at de fleste flyktninger bosettes ved at kommunen leier bolig i det 

private markedet, og at et mindretall bor i kommunale boliger.  Kommunen har i tillegg kjøpt en 

håndfull boliger øremerket bosetting av flyktninger. 

 

Både i boligsosial plan og i intervjuer med medarbeiderne i FA fremgår det at det er utfordrende 

å finne boliger til flyktninger og særlig vanskelig er det å finne boliger til enslige. Det er også 

vanskelig å finne ny og større bolig når mange får ektefelle/barn i forbindelse med 

familiegjenforening. Dette er en utfordring ikke bare i Skedsmo kommune, men også nasjonalt.   

 

I kommunens boligsosiale handlingsplan for perioden 2011-2015 pekes det på at det kan synes 

som om tilgangen på boliger i det private markedet har stoppet opp. 

5.3.1 Boliganskaffelse – ansvar og samarbeid 

Selv om det er utfordrende å skaffe til veie boliger lykkes noen kommuner bedre enn andre 

(Thorshaug m.fl. 2011).  Formell organisering og sikring av samarbeid mellom involverte 

aktører har vist seg å være en suksessfaktor uavhengig av hvordan kommunene velger å 

organisere arbeidet.  

 

I følge NAV-leder i Skedsmo fremgår grensesnittet mellom NAV/flyktningavdeling og 

kommunens eiendomsavdeling av organisasjonsbeskrivelsen til NAV Skedsmo (2009)15. Her står 

det at kommunens eiendomsavdeling har ansvar for forvaltning av kommunale eiendommer 

herunder fremskaffelse av kommunale boliger til utleie for vanskeligstilte. Videre står det at 

NAV/ sosialtjenesten har ansvar for å fremme vanskeligstiltes behov og delta i utviklingsarbeid 

for bedring av deres bosituasjon i samarbeid med kommunens eiendomsavdeling og avdelinger i 

helse- og sosialsektoren. Eiendomsavdelingen er sekretariat for kommunens tildelingsgruppe 

som behandler søknader om kommunal bolig, hvor blant andre sosialtjenesten er representert. 

Det står etter hva revisjonen kan se, ingenting om ansvarsforholdet mellom FA og 

eiendomsavdelingen i forhold til hvem som er ansvarlig for fremskaffelse av boliger til utleie for 

flyktninger.  

 

I revisjonens intervjuer i FA får vi opplyst at det er FA, ved boligkonsulenten som har i oppgave 

å fremskaffe boliger for flyktningformål og at eiendomsavdelingen i kommunen kun i liten grad 

er involvert i dette arbeidet.  Det er ingen formell stillingsbeskrivelse for jobben som 

boligkonsulent.   

 

                                           
15 Organiseringen av NAV Skedsmo, versjon 2, 19.10.2009 
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Revisjonen får opplyst at kommunens kommunale boliger i liten grad tildeles flyktninger. Det er 

tidligere vedtatt å kjøpe 10 nye boliger øremerket bosetting av flyktninger. Det var 

boligkonsulenten som gikk på visninger og vurderte boligene, mens eiendomsavdelingen var 

involvert i forbindelse med det faktiske kjøpet.  

 

Både eiendomsavdelingen og FA sitter sammen i Tildelingsutvalget, et utvalg som har som 

oppgave å tildele kommunal bolig. Boligkonsulenten forteller at han sjelden deltar i dette fora, 

ettersom det sjelden tildeles kommunale boliger til flyktninger.  

 

Det foreligger ikke noen avtale om arbeidsfordeling eller formelle samarbeidsrutiner avdelingene 

i mellom. Boligkonsulenten i FA beskriver samarbeidet med eiendomsavdelingen som uformelt, 

med møter og kontakt etter behov. Boligkonsulenten opplever det som ”klart” at det er han som 

har hovedansvaret for fremskaffelse av boliger til flyktninger, men stiller spørsmål ved om det 

er slik det burde være. Han etterlyser et mer forpliktende samarbeid med eiendomsavdelingen 

og en høyere prioritering av boligarbeidet på flyktningområdet. 

 

Det finnes ingen formell plan eller strategi for hvordan boliger skal skaffes, annet enn at de 

fremskaffes på det private utleiemarkedet. Boliger skaffes fortløpende ettersom behovet 

oppstår gjennom året. Arbeidet er utfordrende og kan ta lang tid. Arbeidet med å finne en bolig 

starter når kommunen mottar opplysninger fra IMDi om hvilke ”konkrete” flyktninger 

kommunen skal motta. Det er, etter hva revisjonen har forstått, uforutsigbart når disse 

opplysningene kommer i løpet av året. I møte med FA i september opplyses at dette har bedret 

seg noe den siste tiden gjennom partnerskapsavtalen med IMDi. 

 

Boligkonsulenten oppgir at han har opparbeidet seg et nettverk av utleiere som han bruker mye 

tid og energi på å vedlikeholde. Han tar seg av de fleste oppgaver som har med oppfølging av 

utleiere, reparasjoner av utleieboligene osv. å gjøre og han fungerer som et ”bindeledd” ved 

problemer og utfordringer. Boligkonsulenten opplyser også at han holder et høyt nivå på service 

for å sikre at boligeierne er villige til å leie ut til kommunen igjen. Revisjonen forstår det slik at 

mange av kontaktene kan beskrives som personlige.  

 

Boligene som leies ligger spredt i hele kommunen og varierer i kvalitet og størrelse. Etter hva 

revisjonen får opplyst finnes ingen systematisk oversikt over de private utleieboligene, som 

antall, størrelse, beliggenhet, kontraktstype osv. Kontraktene med hver enkelt utleier er 

imidlertid organisert i mapper i FA. Det er ifølge boligkonsulenten igangsatt et arbeid med å 

lage en slik oversikt.  

 

Revisjonen får opplyst at mange av flyktningene har bestemte forventninger og ønsker til bolig 

som beliggenhet (som nærhet til skole, familie osv), type bolig, standard osv. Eventuell 

misnøye med boligforhold overskygger ofte alt annet slik at det blir vanskelig å fokusere på 

selve introduksjonsprogrammet. FA strekker seg derfor i noen tilfeller langt for å finne en bolig 

som er tilpasset flyktningens ønsker og behov. Etter hva revisjonen forstår kan dette bety at 

man må vente flere måneder ekstra i mottak, fordi det blir avgjørende å finne den rette boligen. 

Hva som er ”den rette” boligen vurderes fra sak til sak ut i fra boligkonsulentens skjønn. 

Faktorer som størrelse, pris og noen ganger beliggenhet i forhold til barnas skole og lignende 

kan ligge til grunn. 

 

Når det er en stor utfordring å skaffe til veie tilstrekkelig med boliger er det spørsmål om hva 

kommunen gjør for å sørge for gjennomstrømning i de kommunale boligene. Revisjonen får 

opplyst i intervju at det er et ønske at flyktningene skal finne egen bolig etter noen år, men at 

mange bor lenge i boligene fremskaffet av kommunen. Det diskuteres nå oppstart av et 

prosjekt (”fra leie til eie”) der FA i samarbeid med stabsavdelingen skal forsøke å få noen av 

flyktningene videre i boligkarrieren med bruk av blant annet startlån.  
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5.3.2 Bo-oppfølging 

Bo-oppfølging er en tjeneste flyktningkontoret yter til flyktninger. Tjenesten innebærer i tillegg 

til å skaffe bolig, en rekke praktiske arbeidsoppgaver som bistand til innkjøp av alt fra klær og 

møbler, til bistand og informasjon om det å skrive kontrakter, lage tilstandsrapporter, bestille 

og avbestille strøm, søke bostøtte, ordne med kommunal husleiegaranti, bestille 

innboforsikring, fylle ut flytteskjemaer m.m. 

 

I tillegg kommer en rekke andre oppgaver som å kjøre og hente til/fra lege og tannlege, politi, 

bistand i kontakt med bank, personnummer m.m.  

 

Revisjonen får videre opplyst at medarbeiderne i avdelingen strekker seg langt for å ”yte det 

lille ekstra”, særlig til de som trenger det aller mest. Det kan være å skaffe ski, sykler eller 

hjelpe til med reparasjon av en vaskemaskin. Det jobbes etter prinsippet om hjelp til selvhjelp 

og målet er at den enkelte skal kunne klare seg selv. Oppfølgingen er tett de første dagene. Når 

det viktigste er på plass, er den videre oppfølgingen i liten grad strukturert:  

 

Det er mye å ordne og informere om de første dagene. Så etter behov, jeg kommer hvis 

det er problemer, eller det er lenge siden jeg har vært hos den og den. Kanskje jeg 

møter noen i byen som sier jeg må ta en tur. Det er tilfeldig.  

 

Det gis videre veileding og oppfølging i det å bo i Norge. Dette innebærer praktisk informasjon 

om hvordan bo i trehus, samt normer og regler for det å bo i et nabolag, delta på dugnad,   

håndtere søppel, skrot osv.  Revisjonen får opplyst at dette arbeidet er vesentlig for at 

flyktninger som ikke er vant til å bo i norske trehus og i norsk klima får kunnskap om å bo og 

ivareta en bolig. Vi får opplyst at skader som råtne gulv, fuktskader, vannskader, hull i vegger 

m.m er et vanlig problem. Bo-oppfølging beskrives av medarbeiderne i FA som et arbeid som 

”aldri tar slutt” men som bør gjøres kontinuerlig, men at dette på grunn av kapasitetsproblemer 

er et område som har blitt forsømt.  

Folk ringer når noe er galt eller ikke funker og de ringer om alt mulig. Da rykker vi ut. 

Det brukes lite tid på forebygging (…) vi driver brannslukking. Vi burde brukt mer tid på 

dette, da kunne vi forebygget en del. Også andre i avdelingen som driver med 

boligveiledning men vi har ingen rutiner på dette, det skjer sporadisk og usystematisk, 

helst når vi ringes etter. 

For kommunen er slik oppfølging av økonomisk viktighet slik at boliger som kommunen enten 

eier eller har et ansvar for, blir tatt vare på og at problemer blir oppdaget på et tidlig tidspunkt.  

 

Revisjonen får opplyst at det ikke har vært gode skriftlige rutiner på hvordan bosettingen skal 

foregå i praksis, hva det skal informeres om, gis bistand til, veiledes om, hvor ofte man skal få 

hjemmebesøk osv. Mangelen på rutiner er også en utfordring når det gjelder opplæring av 

nyansatte. En av medarbeiderne sier:  

 

Tidligere praksis ligger i hodene til folk. Selv om alle er veldig behjelpelige og jeg får svar 

når jeg spør, er alle veldig travle(…).  

 

Revisjonen mottok underveis i arbeidet utkast til sjekkliste til bruk ved nye bosettinger, samt 

sjekkliste for oppfølging rundt praktiske forhold som ventilasjon, vann, renhold, søppel m.m.  
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Revisjonen får opplyst at det er mye samarbeid med andre enheter og etater både i det 

praktiske bosettingsarbeidet og i forbindelse med oppfølging av flyktningene. Det samarbeides 

med Voksenopplæringen (VO), Flyktningguiden (Røde Kors), Kirkens bymisjon og 

kultursektoren. Det opplyses at samarbeidet i liten grad er formalisert i form av avtaler og/eller 

skriftlige rutiner. Det er heller ikke rutiner for samhandlingen og kommunikasjonen med 

asylmottakene. 

 

Det er ingen fast kontaktperson, ingen mal på hvordan ting skal gjøres (…). Det har også 

vært utfordrende med kommunikasjon (..).  

 

Det er også et tett samarbeid med helsesøster i kommunen. Vi har ikke gått nærmere inn på 

samarbeidet med helsesøster eller andre helsetjenester.  

 

I arbeidet med bosetting og oppfølging av flyktninger er man i mange sammenhenger avhengig 

av tolk. Revisjonen får opplyst at det som oftest benyttes tolk ved det første møtet, senere i 

varierende grad. Revisjonen får inntrykk av at det er usikkerhet rundt når det skal brukes tolk 

og hvilken type tolkemetode som skal benyttes (som telefontolk, skjermtolk eller ansikt til 

ansikt). Etter hva revisjonen har forstått finnes det ikke skriftlige rutiner for bruk av tolk. 

 

5.4 Revisjonens vurdering 

Kommunestyret har vedtatt å bosette i alt 170 flyktninger i perioden 2011-2013 fordelt på 

årlige kvoter. Revisjonens undersøkelse viser at det i september 2013 fremdeles gjensto å 

bosette 37 personer. Hvorvidt kommunen klarer å innfri kommunestyrets vedtak er for tidlig å 

si, men det kan se ut som målet er innen rekkevidde.  

Uforutsigbare og sene utsøkinger fra IMDi har medført at det har vært vanskelig å planlegge 

boliganskaffelsen. En nylig inngått partnerskapsavtale mellom IMDi og Skedsmo kommune skal 

nå bidra til å gjøre bosettingen mer forutsigbar. Undersøkelsen viser at arbeidet med å 

konkretisere planens innhold er godt i gang. Revisjonen mener det er viktig at planen kommer 

på plass raskt og at planlagte tiltak iverksettes.  

En av de største utfordringene i bosettingsarbeidet er å skaffe nødvendige boliger. 

Undersøkelsen viser at Skedsmo kommune i stor grad tar i bruk det private markedet for å 

finne boliger. Revisjonens undersøkelse viser at anskaffelse av boliger til flyktningformål 

primært ivaretas av en person i FA.  Undersøkelsen viser også at det nedlegges mye 

engasjement og innsats i arbeidet, noe som er av stor verdi. Revisjonen mener likevel arbeidet i 

større grad må sikres gjennom formelt samarbeid på tvers av avdelinger, slik at det blir 

effektivt og mindre sårbart. Dette støttes også av forskning på området (Thorshaug 2011). 

Revisjonen mener videre at samarbeidet i større grad bør formaliseres for eksempel i skriftlige 

samarbeidsavtaler, planer for boligfremskaffelse, rutiner eller lignende.  

Revisjonens undersøkelse viser også at flyktningenes ønsker og behov til bolig noen ganger kan 

medføre forlenget ventetid på bolig. Revisjonen erkjenner at det er viktig at dette i noen tilfeller 

tillegges vekt. Samtidig er det viktig at kommunen kommuniserer tydelig hva en kommunal 

bolig innebærer og hva en kan forvente gitt de rammer og muligheter som foreligger. I den 

sammenheng kan utarbeidelse av retningslinjer for hva som er en egnet bolig være et nyttig 

virkemiddel.  

For å lette arbeidet med boliganskaffelse er det viktig at kommunen ivaretar sitt omdømme som 

leietaker. Revisjonens undersøkelse viser at boligkonsulenten er kommunens kontaktpunkt ut 

mot utleierne og at kontakten og oppfølgingen er tett. Undersøkelsen viser imidlertid at det 

skorter på rutiner og systematikk i arbeidet. Et godt omdømme avhenger også av at boligene 
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og miljøet rundt ivaretas godt. Et ledd i dette er å sørge for at flyktningene får den nødvendige 

kunnskap og kompetanse om det å bo i Norge, fra det å bo i trehus, til normer og regler for 

godt naboskap. Revisjonens undersøkelser viser at dette arbeidet har vært nedprioritert og lidd 

under mangel på systematikk og rutiner. Omleggingen til to team i FA (beskrevet nærmere i 

kapittel 7), hvorav ett kun arbeider med bosetting og boligspørsmål er etter revisjonens 

oppfatning et godt utgangspunkt for et mer systematisk og effektivt arbeid. Etter hva 

revisjonen har forstått er arbeidet med å utarbeide rutiner på området påbegynt.  

Arbeidet med bo-oppfølging av flyktninger blir av de ansatte fremstilt som ”grenseløst”. 

Revisjonens undersøkelse viser at det er vanskelig å sette grenser for hva FA skal bistå med og 

hva den enkelte selv må ta ansvar for. Undersøkelsen viser også at det for en stor del har vært 

den enkelte medarbeider som etter eget skjønn har satt disse grensene. Revisjonen mener det 

må på plass stillingsbeskrivelser og rutiner slik at alle vet hva som er deres oppgaver, hva 

avdelingen skal ha ansvar for, hvordan arbeidet skal organiseres osv. Dette må kombineres 

med tydelig kommunikasjon fra ledelsen om hva som skal være avdelingenes og den enkeltes 

ansvar. Med så mange flyktninger som kommunen har forpliktet seg til å ta i mot, må arbeidet i 

større grad strømlinjeformes. Revisjonen mener likevel det er viktig å ivareta den fleksibilitet og 

medmenneskelighet som de ansatte i FA utviser.  

 

Konklusjon 

 Kommunen ligger per september 2013 an til å kunne rekke målet om bosetning av 170 

flyktninger i perioden 2011-2013.  

 Kommunens arbeid med boliganskaffelse er ikke tilstrekkelig effektivt og systematisk 

organisert.  

 Kommunen arbeider ikke tilstrekkelig systematisk med bo-oppfølging, men revisjonen 

har merket seg at det er startet opp et arbeid med å få rutiner på plass.  
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6 SENTRALE KRAV TIL KOMMUNEN I 

INTRODUKSJONSLOVEN 
 

6.1 Innledning 

I dette kapittelet vil vi undersøke hvorvidt og i hvilken grad Skedsmo kommune innfrir noen av 

de grunnleggende kravene i introduksjonsloven.  

 

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

 

 

Problemstilling 3 

 

Revisjonskriterier 

 

Oppfyller kommunen 

grunnleggende lovpålagte krav i 

introduksjonsloven? 

 

 

 Oppstart i introduksjonsprogram skal skje 

innen 3 måneder etter bosetting/krav om 

deltagelse blir fremsatt, jf. introduksjonsloven 

§ 3 jf. § 2. 

 Programmet skal være helårlig og på full tid, 

jf. introduksjonsloven § 4. 

 Programmet skal inneholde minst 

norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak 

som forbereder til videre opplæring eller 

tilknytning til yrkeslivet, for eksempel 

språkpraksis/yrkespraksis, jf. 

introduksjonsloven § 4a)-c). 

 Deltagere i introduksjonsprogrammet skal ha 

en individuell plan som skal revideres med 

jevne mellomrom, jf. introduksjonslovens § 6. 

Kommunen bør ha rutiner for utarbeidelse og 

revidering av individuell plan. Det bør 

samarbeides med voksenopplæringen (VO) om 

utarbeidelse av individuelle planer. 

 FA må ha et internkontrollsystem som sikrer 

egenkontroll og styring med oppgavene etter 

introduksjonsloven, jf § 24. 

 

 

6.2 Oppstart av introduksjonsprogram innen 3 måneder 

Innen 3 måneder etter bosetting skal kommunen tilrettelegge for introduksjonsprogram for 

deltagere som har rett og plikt til deltagelse, jf. introduksjonsloven § 3 jf. § 2. 

 

Revisjonen har bedt om informasjon som dokumenterer at kommunen innfrir dette lovkravet. 

Revisjonen får opplyst at saksbehandlersystemet som avdelingen benytter, Visma-flyktning ikke 

kan kjøre ut gode rapporter på dette området, men at de benytter seg av et Excel skjema hvor 

datagrunnlaget legges inn manuelt. Oversikten vi har mottatt viser oppstart i 

introduksjonsprogram for 191 deltagere som hadde avsluttet sitt program per 31.12.2012 og 

med oppstart i perioden mellom 01.09.2005 og 01.01.2011.  
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Tabell 3. Oppstart i program for perioden 01.09.05 til ca. 01.01.2011
16

 

 

Oppstart etter bosetting Prosent (%) 

inntil 3 måneder 35  

inntil 4 måneder 29 

inntil 5 måneder 12 

inntil 6 måneder 6 

mer enn 6 måneder 18 

Totalt 100  

 

 

Av tabellen over fremgår det at om lag 35 prosent startet opp i program innen 3 måneder etter 

bosetting, 29 prosent innen 4 måneder og resten - altså 36 prosent, startet opp senere enn 4 

måneder etter bosetting. Et mindretall starter altså opp i introduksjonsprogrammet innen 3 

måneder som er kravet i introduksjonsloven.    

 

I følge avdelingsleder er det flere årsaker til senere oppstart enn 3 måneder, hvorav flere ligger 

utenfor det avdelingen kan påvirke. For en del personer som overføringsflyktninger og 

familiegjenforente, vil det kunne ta lang tid før de får personnummer og skattekort. Dette er en 

forutsetning for oppstart i introduksjonsprogrammet og for å få utbetalt integrasjonsstønad. 

Avdelingsleder mener også at avdelingens oppstartsrutine med oppstart den 1. i måneden kan 

bidra til å forklare noe av overskridelsene av 3 måneders regelen. For de med lengst ventetid 

har revisjonen fått opplyst at forsinkelse kan skyldes følgende årsaker:  

 

 Deltageren mangler barnepass. 

 Feilregistrert oppstartsdato17. Dette var særlig et problem de første årene av 

introduksjonsordningen. 

 Mindreårige som «vokser seg» inn i introduksjonsprogram18.   

 Endring av oppholdsgrunnlag slik at rett til introduksjonsprogram inntreffer relativt 

lang tid etter bosettingsdato. 

Utfordringen med manglende barnepass ble tatt opp i et internt notat fra leder i FA til NAV-

ledelsen (datert 11.01.2013). Her påpekes det at det regelmessig fattes ”vedtak om 

fødselspermisjon” utover 10 måneder og etter barnets første leveår på grunn av manglende 

barnetilsyn. I notatet fremgår det at vedtakene bryter med forskriften om fravær og permisjon 

ved nyankomne innvandreres deltagelse i introduksjonsordning. Det refereres også til 

rundskrivet til introduksjonsordningen (Q-20/2012) pkt 31.7, om barnetilsyn) hvor det står at 

personer med rett og plikt til introduksjonsordning bør være en prioritert gruppe med hensyn til 

å få barnehageplass til sine barn. I følge leder i FA er det per september 2013 15 kvinnelige 

deltagere som har fått utsatt oppstart grunnet manglende barneplass. Dette utgjør ca 15 

prosent av samtlige introduksjonsdeltagere. Det opplyses om at dette medfører lange brudd i 

kvalifiseringsløpet, og den totale programtiden kan overstige 4 år. 

 

Avdelingsleder i FA skriver i en e-post til revisjonen at kravet om oppstart innen 3 måneder ikke 

krever ”særlig fokus” fra avdelingens side, men at alle starter opp så snart det er praktisk 

mulig.  

                                           
16 Revisjonen har rundet opp tallene til nærmeste hele. 
17 Vedtak om permisjon fattes samme dag som vedtak om introduksjonsprogram - oppstartsdato registreres som da 
aktiviteten startet. 
18 Hvis man for eksempel er 17 år ved bosetting og starter i introduksjonsprogram ved fylte 18 år registreres det som 

12 måneders «forsinkelse». 
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6.3 Fulltidsprogram på heltid 

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

innebærer at dagene må fylles opp slik at den totale arbeidsuken blir på 30-37,5 timer. For det 

andre må skoleferiene fylles opp slik at deltagerne får et fullt arbeidsår med 5 ukers ferie.  For 

program som består av aktiviteter uten krav til forberedelser eller etterarbeid, er normen 37,5 

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

egenaktivitet, er normen 30 klokketimer per uke. Et helårlig program skal følge arbeidslivets 

regler for ferie, dvs. 47 arbeidsuker, med fradrag for bevegelige fri- og helligdager.   

 

I følge NAV-leder står VO for om lag 80 prosent av tiden flyktningene deltar i 

introduksjonsprogrammet. Revisjonen vil begrense sin undersøkelse til å undersøke hvorvidt de 

ytre rammene for pliktig oppmøte på skolen og i ferieprogram innfrir kravet til et fulltids- og 

helårlig program. Revisjonen kjenner til at det er noen som i tillegg til tilbudet ved skolen har 

tiltak i regi av andre som for eksempel flyktninghjelpen. For de aller fleste av deltagere består 

imidlertid programmet i det daglige primært av undervisning ved VO, før de går over i for 

eksempel språkpraksis og/eller NAV-tiltak.  

Fulltidsprogram 

I Skedsmo kommune er det VO som har ansvar for den utdanningsrettede delen av 

introduksjonsprogrammet, dvs. norskundervisning, undervisning i samfunnskunnskap, eventuelt 

grunnskole, såkalte introtimer og språkpraksis. Innholdet i introtimene spenner fra 

arbeidsretting av språkferdighetene til praktisk matematikk og trafikkopplæring19. 

Norskundervisning, grunnskoleundervisning og introtimer foregår hos VO på Skedsmokorset.  

Timer i samfunnskunnskap kjøpes hos Oslo voksenopplæring Rosehof. Språkpraksis foregår ute 

på forskjellige arbeidsplasser i kommunen. Skolen gir i tillegg tilbud i grunnleggende lese- og 

skriveopplæring til programdelt VOs avdeling på Strømmen. 

 

Rektor oppgir at undervisningen omfatter 30 timer i uken og består av norskundervisning de 

første 4 timene og introtimer de siste 2 timene per dag. Videre opplyses at de resterende 7,5 

timene er avsatt til for- og etterarbeid.  

 

Revisjonen får oppgitt at undervisningen ved de ulike undervisningsstedene er som følger: 

 

 Skedsmokorset: kl. 0900 til kl. 1425.   

 Strømmen: kl. 0830 til 1410 fra mandag til torsdag. Fredag avsluttes undervisningen kl 

120020 (normalt få deltagere i dette tilbudet). 

 

Skoledagen for introduksjonsdeltagerne på Skedsmokorset består av 6 skoletimer á 45 minutter 

og 30 min lunsj. De første 4 timene er organisert som bolker på to og to dobbelttimer, lunsh og 

deretter 2 introtimer á 45 minutter. Dette blir etter revisjonens beregninger til sammen 4,5 

timer effektiv undervisning og en skoledag på 5t og 25 min med pauser. Dette utgjør en uke på 

til sammen 27 timer.  

 

I skolens ordinære ferier, som høstferie, vinterferie og deler av sommerferien har 

introduksjonsdeltagerne eget ferieprogram i regi av VO og introduksjonslærerne.  Skolen oppgir 

                                           
19 Introtimene følger læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og Kunnskapsløftet. 
20 Rektor opplyser at dette har sammenheng med at deltagerne deltar i kantinedrift og matlagingskurs en gang i uken i 
regi av Kirkens Bymisjon og Røde Kors sitt kvinnenettverks tilbud 1-2 kvelder i uken.  Disse aktivitetene har ikke vært 
registrert som del av det formelle introduksjonsprogrammet. Det er normalt 2-3 introduksjonsdeltagere i denne klassen. 
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at skoledagen også i feriene varer i 6 skoletimer. Av sommerprogrammet fremgår det at 

skoledagene stort sett har hatt en varighet fra kl. 0900 til 1400-1425. Videre fremgår at for- og 

etterarbeid har vært inkludert i programmet og ikke kommet i tillegg, noe som er normen. 

 

Skolen oppgir videre at undervisning i samfunnskunnskap som regel foregår i skolens ordinære 

ferier og utgjør 50 timer i året per deltager. Skedsmo voksenopplæring kjøper etter hva 

revisjonen forstår kurs hos Oslo voksenopplæring på Rosenhof. Oslo voksenopplæring oppgir at 

de tilbyr 2 ukers kurs på til sammen 50 timer om sommeren, eller tilsvarende fordelt på høst- 

og vinterferie. Revisjonen får videre opplyst at undervisningen varer fra 0900 til 1400, altså i 5 

timer. Kursene er såkalt dialogbasert og stiller ikke krav til for- og etterarbeid.  

 

I følge introlærerne foregår normalt språkpraksis i en periode på 4 måneder med arbeid 2 dager 

i uken, noen ganger lenger.  Videre opplyses at arbeidsdagen da i all hovedsak er full 

arbeidsdag, om dette passer med den aktuelle arbeidsplassen. Oppmøte og eventuelt fravær 

registreres av lærerne på VO.  

 

Rektor mener at skolen tilbyr et program på fulltid. Dersom det likevel skulle være slik at dette 

ikke tilfredsstiller kravet til fulltid for alle, stiller rektor spørsmål ved om dette er skolens eller 

NAV/FA’s ansvar.  

Helårlig program 

For å undersøke om programmet er på heltid har vi etterspurt dokumentasjon over skoledager 

og antall feriedager for deltagere i introduksjonsprogrammet. Revisjonen har mottatt skoleruta 

for skoleåret 2012/2013. Skoleruta viser oversikt over skoledager, ferier og fridager for hele 

skolen. Etter hva revisjonen kan vurdere har deltagerne i introduksjonsprogrammet hatt 5 

ferieuker og 2,5 feriedager, til sammen 26,5 feriedager i skoleåret 2012/201321. Det normale 

antall feriedager i arbeidslivet er 25 dager.  

 

I løpet av skoleåret har skolen hatt 5 planleggingsdager. Introduksjonsdeltagerne hadde tilbud 

om introkurs i regi av FA i 2 av disse dagene (8/10 og 9/10). I forbindelse med gjennomføring 

av nasjonale prøver har de av introduksjonsdeltagerne som ikke har gått opp til prøver den 

dagen (en stor del av deltagerne), ikke hatt et organisert tilbud (egenaktivitet). Til sammen 

utgjør dette 6 dager. En stor del av introduksjonsdeltagerne har altså hatt 9 dager uten 

organisert aktivitet, i tillegg til 26,5 dager ferie.  

 

I følge rektor er det enighet om at FA skal bistå med undervisningsopplegget i forbindelse med 

planleggingsdager. Flyktningleder opplyser at de gjerne bidrar når de har anledning til det, men 

at det ikke er et ansvar de har. I forbindelse med nasjonale prøver opplyses at de aldri har hatt 

et tilbud disse dagene og at det ikke finnes en skriftlig rutine på dette.  

 

I skolens ordinære skoleferier, som høstferie, vinterferie og sommerferie opplyser skolen at  

deltagerne har ferieprogram i regi av VO. Innholdet i programmet diskuteres med 

medarbeiderne i FA.  Revisjonen har mottatt sommerprogram for sommerferien 2013 som et 

eksempel. Innholdet i programmet spenner fra ekskursjoner til sentrale offentlige institusjoner i 

Oslo, til øving til norskprøver og tester. 

 

Fravær fra introduksjonsprogrammet 

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

gjelder i det norske arbeidslivet. Det er VO som har ansvar for registrering av fravær fra 

                                           
21 Deltagerne har hatt 3 dager fri i forbindelse med juleferien 2012, 2,5 dager i påsken 2012 samt en dag i mai 
(inneklemt dag) og 4 uker ferie i juli 
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skolens undervisningsopplegg. FA ved programkoordinatorene har ansvar for å vurdere og 

eventuelt godkjenne fraværet22.  

 

En intern kartlegging23 av fraværet fra introduksjonsprogrammet i 2011, viste at fraværet var 

på om lag 20 prosent, i tillegg til dette kom fravær grunnet permisjon fra programmet. Kun 3 

prosent av fraværet var ugyldig fravær. Fraværet fra sommerprogrammet 2012 var på 50 

prosent24 Årsakene til fraværet varierer etter hva revisjonen forstår fra egen eller barns 

sykdom, omsorgsforpliktelser, reiser til hjemlandet, besøk på ulike helseinstitusjoner, tannlege, 

møter på NAV, forhold vedrørende pass, politi m.m. Skolens beliggenhet antas også å påvirke 

fraværet i negativ retning. Det foreligger ingen oversikt over hva som er de aller viktigste 

årsakene til fraværet.  

 

Rapporten fra SOFAK anbefalte en grundig gjennomgang av fraværssituasjonen for å kunne 

sette inn effektive tiltak for å redusere fraværet. Blant annet ble det anbefalt å gå gjennom 

retningslinjer og praksis for innvilgelse av velferdspermisjoner hvor loven tilsier ”tvingende” 

velferdsgrunner. Leder for FA opplyser til revisjonen at dette ikke er gjort systematisk. Det 

opplyses om at de fortsatt har utfordringer på dette området og at fraværet er stabilt høyt. 

Etter hva revisjonen forstår er det vanskelig å følge utviklingen i fravær for 

introduksjonsdeltagerne som gruppe på grunn av begrensinger i datasystemet.  Det opplyses at 

systemet er godt nok som grunnlag for riktig trekk av introduksjonsstønad ved ugyldig fravær, 

men ikke godt nok som et styringsverktøy. Hun opplyser også at det ikke er mulig å ta ut 

rapporter på gruppenivå i fagsystemet de benytter.  

 

6.4 Tiltak som forbereder til deltagelse i arbeidslivet 

Introduksjonsloven § 4 slår fast at som et minimum skal programmet inneholde 

norskopplæring, samfunnskunnskap25 og tiltak som forbereder til videre opplæring eller 

tilknyting til yrkeslivet. Det siste punktet er tema i dette avsnittet.  

 

I rundskriv til introduksjonsloven (Rundskriv Q-20/2012) står det at de vanligste arbeidsrettede 

tiltakene er språkpraksis, arbeidspraksis, lønnstilskudd og kvalifisering gjennom 

arbeidsmarkedsopplæring. Ulike former for arbeid kan også legges inn som en del av 

introduksjonsprogrammet. Språkpraksis anses for å være en metode i norskopplæringen hvor 

hensikten er å forbedre norskferdighetene (jf. informasjon fra IMDi om introduksjonsprogram). 

Like fullt må det kunne anses å være et tiltak som forbereder til deltagelse i arbeidslivet.  

 

Revisjonen har i sin undersøkelse valgt å se på tiltak som språkpraksis og ulike former for NAV-

tiltak, fordi dette er de mest vanlige tiltakene som brukerne har. Skolen har også flere 

arbeidsrettede tiltak som en del av undervisningen26. Revisjonen har ikke sett på 

arbeidsrettingen av selve undervisningen. 

 

I Skedsmo kommune er det VO som har ansvar for å fremskaffe og følge opp deltagerne i 

språkpraksis, mens FA/NAV har ansvar for de arbeidsrettede NAV tiltakene. Revisjonen har 

                                           
22 Både flyktningavdelingen og voksenopplæringen benytter fagsystemet Visma Unique. Der registreres all 

undervisning, all deltakelse og alt fravær. Programkoordinator har også ansvar for å trekke programdeltagerne i 
introduksjonsstønad ved ugyldig fravær.  
23 Kilde: SOFAK-rapport. Kartleggingen var et samarbeid mellom flyktningavdeling og voksenopplæring. Kartleggingen 
omfattet perioden januar-september 2011. Gyldig fravær fordelte seg på egenmeldt og legemeldt fravær samt 
velferdspermisjoner og andre typer fravær.  
24 Kilde: Referat fra intromøtet 05.09.2012. 
25 At introduksjonsprogrammet i Skedsmo har et tilbud i norsk og samfunnskunnskap fremgår av foregående kapittel. 
Hvorvidt hver enkelt deltager har fått det tilbudet de har krav på har ikke denne revisjonen undersøkt.  
26 For eksempel informasjon om arbeidsmiljøloven og forberedelse til intervju, skriving av CV, deltagelse på yrkesmesse 
som del av opplæringen. 
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undersøkt om deltagere som har avsluttet sitt program i perioden 2010-2012 har hatt et eller 

flere NAV-tiltak og/eller språkpraksis som del av sitt program. Omfanget av tiltakene, eller 

tiltakenes kvalitet ligger utenfor denne revisjonen. 

NAV-tiltak og andre arbeidsrettede tiltak 

Det er programkoordinatorene som har ansvar for å skaffe til veie og følge opp deltagerne i 

arbeidsrettede NAV-tiltak. Arbeidsrettede tiltak benyttes, etter hva revisjonen har forstått, som 

oftest mot slutten av programtiden.  

 

Revisjonen får også opplyst at ingen av dataprogrammene som brukes i arbeidet med 

introduksjonsordningen kan generere generell statistikk om hvor mange som har hatt 

arbeidsrettede tilsak. I tillegg får vi opplyst at dataene i NIR (Nasjonalt introduksjonsregister)27 

av ulike grunner er, av ”tvilsom” kvalitet. Data fra ulike program er derfor sammenholdt og 

kvalitetssikret manuelt hos FA.  

 

Tabellen under viser hvor mange av deltagerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i årene 

2010-2012 og hvor mange av disse som har hatt en periode med arbeidsrettede tiltak, som 

arbeidspraksis eller lignende som del av programmet. 

 

Tabell 4. Antall som har hatt arbeidsrettede tiltak og antall som avsluttet sitt program i 2010-2012 

 2010 2011 2012 

Avsluttet 

program 

26 29 37 

Hatt 

arbeidsrettede 

tiltak 

   7  7 19 

 

Ser vi på prosentandeler får vi en fordeling på de 3 årene på hhv. 27, 24 og 51 prosent.  

Leder for FA opplyser i e-post til revisjonen at det for 2012 i tillegg var 2 personer som hadde 

ordinært arbeid som en del av sitt program og «en håndfull» som hadde deltidsjobb. Hun oppgir 

at dette ikke registreres i NAV sine systemer.  

Språkpraksis 

Tabellen under viser hvor mange av deltagerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i årene 

2010-2012 og hvor mange som har hatt en periode med språkpraksis som del av programmet.  

 

Tabell 5. Antall som har hatt språkpraksis og antall som har avsluttet sitt program i 2010-2012  

 2010 2011 2012 

Avsluttet 

program 

34 25 39 

Hatt 

språkpraksis 

22 13 32 

 

Ser vi på prosentandeler får vi en fordeling på de 3 årene på hhv. 65, 52 og 82 prosent. 

 

Tallene er basert på opplysninger fremskaffet av VO på revisjonens forespørsel. Etter hva 

revisjonen forstår føres oversikt over deltagere i språkpraksis i fagsystemet Unique.  

VO oppgir imidlertid at tallene revisjonen har mottatt er noe usikre da introlærerne ikke har 

tilgang til ”historikken” i fagsystemet. ”I dag kommer vi ikke en gang inn i systemet” opplyser en av 

                                           
27 NIR er et nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
nyankomne innvandrere og formålet er å dokumentere deres deltakelse i ordningene i introduksjonsloven. 
Kvalifiseringstiltak som inngår i introduksjonsprogrammet til en deltager, samt tiltakenes varighet, skal registreres i 
NIR. NIR lagrer kommunenes registreringer og viser historikk over samtlige tiltak en deltager har gjennomført, noe som 
skal gi kommunen god oversikt og data til bruk i evaluering. 
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introlærerne. Vi får også oppgitt at sluttdato for den enkelte deltager ikke alltid er korrekt 

ettersom FA for noen deltagere innvilger forlengelse av program uten at VO blir informert. For å 

fremskaffe opplysningene har VO manuelt gått gjennom gamle lister for å kartlegge hvem som 

sluttet det året og om vedkommende hadde hatt språkpraksisplass. Når det gjelder 

opplysninger for 2010 får revisjonen opplyst at tallene er usikre ettersom bare en av de tre 

introlærerne jobbet med introduksjonsprogrammet på det tidspunktet. Videre gis det uttrykk for 

tvil om alle på listen faktisk var elever ved skolen.  

 

I et notat til revisjonen redegjør VO om ulike årsaker til at ikke alle har hatt språkpraksis. Et for 

lavt norsknivå er en årsak, stort fravær på bakgrunn av helseproblemer eller fødselspermisjoner 

en annen. VO peker på at de vektlegger regelmessig oppmøte på skolen før tildeling av 

språkpraksis. Det er viktig med tillitt overfor arbeidsgiver, også med tanke på å beholde 

språkpraksisplassene. Deltagere som har grunnskole som del av sitt program blir ikke tilbudt 

språkpraksis i regi av skolen, da skolen mener grunnskole i seg selv er et heltidstilbud. 

Programkoordinatorene i FA mener dette ikke er i tråd med kravene i introduksjonsloven. 

Rektor mener språkpraksis i tillegg medfører ulovlig overtid etter arbeidsmiljøloven. Deltagere 

som går over i et løp med videregående skole har heller ikke språkpraksis.  

 

Revisjonen får også opplyst at noen deltagere mangler motivasjon til å ta en språkpraksisplass. 

Dette beskrives ikke som et stort problem, men nevnes likevel av medarbeidere både i FA og 

VO.  

 

Introlærerne opplyser at skolen har et nettverk av arbeidsplasser som tar i mot deltagere i 

språkpraksis. Skolen har ikke langsiktige avtaler med den enkelte arbeidsplass, men tar 

fortløpende kontakt når det er behov for en plass. Skedsmo kommune tilbyr noen 

praksisplasser, men det er ingen fast avtale med kommunen. Introlærerne samarbeider om å 

finne praksisplasser til deltagerne på ordningen.  

 

Revisjonen har funnet det nødvendig å kommentere uoverensstemmelse i tallmaterialet over 

nærmere. Det fremgår av tabellene (jf. tabell 4 og 5 over) at tallene som viser hvor mange 

introduksjonsdeltagere som har sluttet i årene 2010-2012, spriker, dette til tross for at VO og 

FA har tilgang til og bruker samme systemer i registreringen av tiltak.  Tall fra FA viser at 26 

avsluttet programmet i 2010, mens tallet fra VO er 34. For 2011 er tallene hhv. 29 og 25 og for 

2012, 37 og 39.   

 

Undersøker vi de offisielle tallene fra NIR, mottatt fra IMDi, spriker tallene ytterligere, jf. 

tabellen under.  

 

Tabell 6. Samlet oversikt over antall som har sluttet i introduksjonsprogrammet i årene 2011-2013 

 2010 2011 2012 

FA 26 29 37 

VO 34 25 39 

IMDi 20 18 32 

 

FA opplyser at avvik i tallene mellom egen avdeling og VO kan skyldes flere forhold, som 

registreringsavvik, for eksempel i forbindelse med flyttinger mellom kommuner, 

overføringsproblemer mellom ulike datasystem eller ulike rutiner for registrering. På grunn av 

slike mangler og svakheter opererer FA med et eget ”skyggesystem” i form av registrering 

manuelt i excel.  Revisjonen har ikke undersøkt nærmere hva som er årsaken til avvik fra 

tallene mottatt fra IMDi.  

 

Svakheter ved NIR omtales også i kapittel 6.5. 
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6.4.1 Individuell plan 

 

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

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

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

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

 

Det skal også utarbeides en individuell plan for norsk og samfunnskunnskap 

(Introduksjonsloven, § 19). I rundskrivet til introduksjonsloven oppfordres kommunen til å se 

de to planene i sammenheng (s. 29) og at de som har ansvar for introduksjonsprogrammet i 

kommunen samarbeider med VO om dette (Rundskriv Q20/2012). Det står også at det ikke er 

hensiktsmessig at det utarbeides to adskilte individuelle planer, men at planen for norsk og 

samfunnskunnskap inngår som en del av planen for introduksjonsprogrammet.  

 

I det følgende vil vi undersøke om kommunen utarbeider individuelle planer etter § 6 og om 

programkoordinatorene samarbeider med VO om helheten i de individuelle planene.  

 

Revisjonen får opplyst at det per 01.05.2013 er 104 personer med vedtak om 

introduksjonsprogram. Revisjonen får videre oppgitt at 75 av disse har individuell plan, mens 29 

ikke har det. Antallet som har plan varierer mellom de ulike programrådgiverne, fra 12 av 25 

hos en programkoordinator, til 22 av 25 hos en annen.  I SOFAK’s undersøkelse fra 2012 

fremgikk også at flere manglet individuell plan (SOFAK 2012).  

 

Revisjonen har ikke selv undersøkt hvorvidt de individuelle planene tilfredsstiller minstekravene 

i § 6. Dette ble (slik revisjonen forstår det) gjort i undersøkelsen som SOFAK gjorde i 2012. 

Revisjonen baserer seg på disse funnene i kombinasjon med egne intervjuer i FA. 

 

I undersøkelsen til SOFAK ble samtlige individuelle planer for deltagere som avsluttet sitt 

program i 2012 analysert. Undersøkelsen viste at majoriteten hadde individuell plan. Den 

konkluderte imidlertid med at mange av planene var svært mangelfulle:  

 

 Det tok i snitt 1 år og 3 måneder fra oppstart i programmet til individuell plan forelå. 

 Det var i liten grad definert klare resultatmål. 

 Det ble i liten grad skilt mellom målsettinger og aktiviteter. 

 

Det ble i liten grad vurdert hvorvidt målene lot seg nå i løpet av programperioden 

Ingen av planene inneholdt konkrete mål for hvor langt deltagerne skulle ha kommet innen 

programslutt. Det var ikke beskrevet hvordan introduksjonsdeltagerne skulle sikre inntekt etter 

opphør av introduksjonsstønaden. Rapporten konkluderte videre med at planene i liten grad ble 

brukt som hjelpemiddel i kvalifiseringsarbeidet og at de ofte kom for sent på plass til å være et  

hensiktsmessig verktøy.  

 

Revisjonen får opplyst at noen, eksempelvis analfabeter, har ”muntlige” planer ettersom 

det oppleves vanskelig å forholde seg til skriftlige planer.  

I henhold til introduksjonslovens § 6, skal planen tas opp til ny vurdering med jevne 

mellomrom. Ved vesentlige endringer av plan skal det fattes enkeltvedtak etter lovens § 21. 

Revisjonen får videre opplyst at det ikke er faste rutiner hos FA for revidering av plan og at de 

ulike programkoordinatorene gjør dette litt ulikt. Revisjon av planer skjer etter behov. Det 

opplyses imidlertid at revisjon av planer alltid skjer i samråd med deltager.   
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I revisjonens intervju med avdelingsleder i FA i april 2013 får vi opplyst at de ikke har begynt 

arbeidet med å forbedre kvaliteten på planene og at kvaliteten fremdeles er varierende. 

Avdelingsleder peker på følgende svakheter ved avdelingens arbeid med individuelle planer:   

 

 Det brukes ulike maler for utarbeidelse av individuell plan.  

 Den enkelte programkoordinator avgjør hvilken mal som benyttes. 

 Malen er lite brukervennlig/lesevennlig. 

 Planene brukes ikke aktivt. 

Leder opplyser at de har et ønske om å se nærmere på hvordan de kan forbedre bruken av 

individuelle planer. Hun peker blant annet på at de må få på plass en felles mal og at malen må 

bli mer brukervennlig.  

 

Revisjonen får opplyst at det ikke er mulig å ”kjøre ut” oversikt over hvor mange totalt som har 

individuell plan via datasystemene som avdelingen bruker. Dette må gjøres manuelt.  

Samordning av individuelle planer 

I følge programkoordinatorene utarbeides som oftest individuell plan uten involvering fra VO. 

Slik revisjonen har forstått det utarbeides én plan for programperioden som helhet og én for 

norskundervisningen. Denne utarbeides av lærerne ved VO. I følge programkoordinatorene 

samarbeides det ikke på tvers av de to enhetene om utarbeidelse av planene og at disse i liten 

grad ses i sammenheng ved utarbeidelsen. Samarbeid om utarbeidelse av planer var vanligere 

før, da det var færre deltagere i programmet.  Etter hva revisjonen forstår er det noe samarbeid 

om revidering av planer i forbindelse med de halvårlige elevsamtalene mellom lærer, deltager 

og programkoordinator.  

 

Utgangspunktet for de individuelle planene er en kartlegging av flyktningenes kompetanse. 

Elementer som skole/utdanningsbakgrunn, arbeidserfaring, interesser, yrkesønsker er blant 

elementene som departementet anbefaler tatt med i kartleggingen. Denne kartleggingen foretas 

av programkoordinatorene. I tillegg foretas det en kartlegging hos VO for å kunne plassere den 

enkelte på riktig nivå i norskopplæringen. De to kartleggingene gjøres etter hva revisjonen 

forstår uavhengig av hverandre.  

 

FA opplyser til revisjonen at de ikke har skriftlige rutiner knyttet til arbeidet med individuell plan 

etter § 6. Det er heller ikke skriftlige rutiner for hvordan de to planene skal ses i sammenheng, 

eller for det løpende samarbeidet om planer og revidering av planer.  

 

6.5 Internkontroll i introduksjonsloven 

 

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

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

eksempel tilbud og tilrettelegging av introduksjonsprogram, opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap, rett til individuell plan, brukermedvirkning og beregning og utbetaling av 

introduksjonsstønad. I tillegg omfatter plikten kommunenes forvaltning av forskriftene til 

introduksjonsloven, for eksempel registrering i NIR og praktisering av reglene om fravær og 

permisjon fra introduksjonsprogrammet. Revisjonen har her kun undersøkt om FA har et 

internkontrollsystem i tråd med loven, VO har ikke vært fokus her.  

 

I revisjonens intervju med avdelingsleder i FA gir hun uttrykk for at avdelingen mangler rutiner 

på flere områder og at de rutinene de har hatt i stor grad er utdaterte. Etter hva revisjonen har 

forstått er det ikke foretatt noen helhetlig vurdering av hvilke områder som bør underlegges 
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rutiner og kontroll ut i fra hvor det er fare for svikt eller mangler med tanke på oppfyllelse av 

lovens krav.  Avdelingsleder er klar over kravet i loven og peker på at det er satt på dagsorden i 

avdelingen, men at arbeidet ikke systematisk er satt i gang.  Sitatene under kan tjene som 

eksempler på områder hvor det er mangel på rutiner, rollebeskrivelser osv. Sitatene er hentet 

fra revisjonens intervjuer med medarbeiderne i avdelingen: 

 

Det hadde vært fint om det var rutiner på det å skrive individuelle planer sammen (med 

lærer), men det krever en annen arbeidshverdag.  

 

Vi jobber mot de samme målene, men vi er fire forskjellige individer som gjør ting noe 

forskjellig. Noen går lengre i å hjelpe folk enn andre. Det er uheldig. Deltagerne snakker 

sammen og kan oppleve forskjellsbehandling.  

 

Det er en avtale om at lærerne skal ta kontakt med programkoordinatorene om samtaler 

med den enkelte, skjer 2 ganger i året. Dette er bestemt på intromøte og står i et referat 

derfra. Vi har ingen rutiner utover det. Funker ikke alltid. Det hender individuell plan 

utarbeides sammen med norsklærer, men det er ikke satt i system. Det burde vært en 

rutine for dette.  

 

Mangelen på internkontroll etter introduksjonsloven ble tatt opp i et internt notat skrevet av en 

av medarbeiderne til ledelsen i avdelingen, 28.09.2012. I notatet påpekes at den manglende 

internkontrollen allerede ble tatt opp i juli 2011, men at situasjonen per 28.09.2012 var 

uendret. I notatet heter det har FA kun har rutinebeskrivelser på noen få områder og at disse 

ikke er oppdatert. I notatet tas det også opp mangler og svakheter ved registreringen i NIR 

(Nasjonalt introduksjonsregister). Dette er også et gjentagende tema når revisjonen ber om 

opplysninger både fra flyktningavdeling og voksenopplæring. I følge notatet er ikke NIR 

samarbeidsrutinen oppdatert siden 2007. I et notat revisjonen har mottatt fra FA (08.07.13) 

fremholdes at det fremdeles ikke foreligger en skriftlig rutine for registrering og rapportering av 

tiltak i NIR. 

 

I notatet fra 28.09.2012 pekes det også på at det mangler skriftlige rutiner når det gjelder 

vedtak om velferdspermisjon for introduksjonsdeltagerne. I notatet står det at 

velferdspermisjon skal innvilges ved et vedtak og ”ikke bare en lapp” og en oppfordring om at 

rutinene må endres. Det påpekes også at registrering av ferie for introdeltagere i Skedsmo er 

”fullstendig uregulert og trolig fraværende”.  

 

Avdelingen har en koordinatorstilling som etter planen skulle ha kapasitet til å 

kontrollere/kvalitetssikre NIR registreringen. Avdelingsleder oppgir at dette på grunn av 

resurssituasjonen, ikke har fungert etter intensjonen. Det opplyses om at økningen i antall som 

skal bosettes de siste årene har bidratt til et større press på avdelingen.  

 

6.6 Revisjonens vurdering 

 

Om kravet til oppstart i programmet 

I følge Introduksjonsloven skal introduksjonsprogrammet for den enkelte starte senest 3 

måneder etter bosetting. Undersøkelsen viser at kommunen av ulike grunner ikke innfrir dette 

kravet for samtlige deltagere. Av de som avsluttet sitt program i 2012 var det kun 35 prosent 

som hadde startet opp i henhold til lovkravet. Revisjonen mener kommunen må foreta en 

grundig gjennomgang av årsaker til dette og finne løsninger slik at lovens krav overholdes. 

Undersøkelsen viser at en av hovedårsakene til sen start i programmet er manglende 
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barnepass. Revisjonen mener kommunen særlig bør se på hvordan denne utfordringen kan 

løses.  

 

Konklusjon:  

 Skedsmo kommune innfrir ikke kravet om oppstart i program innen 3 måneder etter 

bosetting/krav om deltagelse blir fremsatt for alle deltagerne, jf introduksjonsloven § 3 

jf. § 2.  

 

Om kravet til fulltidsprogram på heltid 

Introduksjonsloven stadfester at introduksjonsprogrammet skal være et helårlig program på 

fulltid. Dette innebærer at programmet skal følge arbeidslivets regler for arbeidstid og ferier. 

Introduksjonsprogrammet er av relativt kort varighet og har som mål å få til en rask overgang 

til arbeid eller videre utdanning. Dette er bakgrunnen for lovens strenge krav til at programmet 

faktisk er helårlig og på full tid.   

 

Undersøkelsen viser at introduksjonsdeltagerne offisielt har hatt 26,5 dager ferie i skoleåret 

2012/2013. I tillegg var en del av introduksjonsdeltagerne uten organisert aktivitet i forbindelse 

med skolens planleggingsdager og nasjonale prøver. Dette har resultert i at flere 

introduksjonsdeltagerne har hatt 10,5 ferie- og fridager utover normen på 25 dager. Det 

fremstår ikke som klart for revisjonen om det er FA eller VO som har ansvar for å fylle disse 

dagene med innhold. Revisjonen mener dette bør avklares slik at introduksjonsdeltagerne får et 

program også disse dagene slik lovens krav tilsier.  

 

For- og etterarbeid står sentralt i definisjonen av fulltid for program som legger opp til 30 

timers skoleuke. Revisjonens undersøkelse viser at skoledagen for majoriteten av deltagerne 

varer fra 0900-1425, 5 dager i uka. Skolen legger til grunn 6 skoletimer daglig á 45 minutter. I 

tillegg kommer pauser og lunsj. Til sammen utgjør dette 27 timer og 5 minutter med 

undervisning, inkludert pauser i løpet av en uke. Undervisningstiden for de av elevene som 

følger undervisningen på Strømmen er noe kortere.  

 

Skolen oppgir at deltakerne har for- og etterarbeid utgjør 7,5 timer i uka. Revisjonen har ikke 

undersøkt omfanget av for- og etterarbeid i den daglige undervisningen ved skolen. Revisjonen 

vil understreke at forutsetningen for å kunne legge 7,5 timer for- og etterarbeid inn som en del 

av programmet er, i følge tilsynsveilederen fra IMDi28, at dette inngår i en ramme som kan 

kontrolleres og hvor det er anledning til å motta veiledning.  

 

Sommerprogrammet for 2013 fyller etter revisjonenes vurderinger ikke kravet til fulltid 

ettersom det ble lagt opp til 30 timer per uke, inkludert for- og etterarbeid. Undersøkelsen viser 

også at de deltakerne som har fulgt samfunnskunnskap ved VO på Rosenhoff i Oslo heller ikke 

har hatt full dag. Der var det lagt opp til kun 25 timers uke, uten krav til for- og etterarbeid.  

 

VO legger til grunn at introduksjonsprogrammet i Skedsmo hovedsaklig består av 

opplæringstiltak og at undervisningstiden er 30 timer i uka, pluss 7,5 timer for- og etterarbeid. 

Revisjonen vil i denne sammenheng vise til at det legges en meget streng fortolkning til grunn 

når det gjelder hva som er en skoletime. I IMDis tilsynsinstruks legges følgende til grunn: ”de 

kommunene som legger til grunn et program bestående hovedsakelig av opplæringstiltak og at 

fulltid er 30 skoletimer ganger 45 minutter, oppfyller ikke kravet om fulltid”. IMDi forutsetter at 

en da ved beregning av tid i programmet legger til grunn klokketimer á 60 minutter.  

 

Revisjonen mener det er grunn til å stille spørsmål ved om de ytre rammene for undervisningen 

ved VO i Skedsmo tilfredsstiller lovens krav til helårlig og på fulltid for alle deltagerne til enhver 

                                           
28 Tilsynsinstruks 2013-2015. Deltagerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid, IMDi. 
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tid. Antall feriedager følger ikke normen og minstekravet på 30 timer i uken ser ikke ut til å 

innfris, verken i den daglige undervisningen på VO, for tilbudet i samfunnskunnskap, eller for 

sommerprogrammet 2012/2013. Noen av deltagerne har aktiviteter som kommer i tillegg til 

undervisningen ved VO, men etter hva revisjonen har forstått gjelder dette ikke flertallet. 

 

Revisjonen vil også nevne at kommunen sliter med mye fravær fra programmet. Dette er 

uheldig, sett på bakgrunn av at det er mye som skal tilegnes av kunnskap og kompetanse på 

relativt kort tid og et høyt fravær kan være til hinder for rask overgang til arbeidsliv/utdanning. 

Revisjonen har forstått det slik at det er satt fokus på dette, men at det så langt ikke er satt inn 

systematiske tiltak for å få fraværet ned. Revisjonen mener utviklingen i fravær bør følges nøye 

og at det bør settes inn tiltak som kan redusere fraværet.   

 

Konklusjoner:  

 Skedsmo kommunes tilbud til introduksjonsdeltakerne ser ikke ut til å fylle lovens krav 

til et helårlig og fulltids program i alle tilfeller, jf. introduksjonsloven § 4. 

 

 

Om tiltak som forbereder til deltagelse i arbeidslivet 

I følge introduksjonsloven skal introduksjonsprogrammet, i tillegg til norsk og 

samfunnskunnskap, minimum inneholde tiltak som kvalifiserer til arbeid eller videre opplæring. 

Revisjonen har i sin undersøkelse undersøkt om deltagere som avsluttet sitt program årene 

2010-2012 har hatt slike tiltak som del av sitt program. Revisjonen har ikke gått inn i de 

enkeltes mapper, men sett på tall for introduksjonsdeltagerne som gruppe.  

 

Undersøkelsen viser at det kun var et mindretall av de som avsluttet sitt program som hadde 

NAV-tiltak i årene 2010 og 2011, men at antallet økte betraktelig i 2012 til å omfatte om lag 50 

prosent av deltagerne. Andelen som hadde språkpraksis var i 2010 på 65 prosent og i 2012 på 

82 prosent. Utviklingen går altså i retning av at stadig flere har hatt arbeidsrettede tiltak. Ut i 

fra tallene kan det se ut som de fleste har hatt minst ett tiltak. Hvor mange som ikke har hatt 

noen tiltak overhodet kan vi med bakgrunn i tallenes sammenstilling ikke si noe om.  

 

Revisjonen vil vise til at loven krever at alle skal ha et tiltak som forbereder dem til et 

arbeidsliv. På bakgrunn av våre undersøkelser kan man ikke konkludere på individnivå, men 

revisjonen mener tallene viser at de aller fleste har et slikt tiltak og at utviklingen går i riktig 

retning.  

 

Revisjonen har erfart at det har vært utfordrende å skaffe til veie de opplysninger som 

revisjonen har bedt om i denne sammenheng. Vi har forstått det dit hen at dette dels skyldes 

begrensninger med datasystemene som brukes i introduksjonsprogrammet, dels manglende 

rutiner for registrering. For å fremskaffe opplysninger har man dels gått tilbake i gamle lister, 

sammenholdt flere registre og kvalitetssikret data manuelt. Dette gjelder både FA og VO. 

Revisjonen mener det er svært viktig at kommunen søker svar på disse utfordringene, etablerer 

gode rutiner og eventuelt styrker kompetansen på datasystemene slik at kommunen har 

korrekte data om tjenesten, og at data kommunen bidrar med til det nasjonale NIR registeret er 

korrekt. Det å ha oversikt over at alle har hatt programmets obligatoriske element må etter 

revisjonens syn være viktig styringsinformasjon for ledelsen.  

 

 

Konklusjon:  

 Kommunen tilbyr de obligatoriske elementene norsk og samfunnskunnskap i sitt opplegg 

for introduksjonsdeltakerne.  

 Programmet inneholder yrkesforberedende tiltak for de aller fleste programdeltagere  
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Om kravet til individuell plan 

Alle deltagerne skal ifølge introduksjonslovens krav ha en individuell plan som skal vurderes 

med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i deltakerens livssituasjon.  

 

Revisjonens undersøkelse viser at om lag 2/3 av deltagerne hadde en slik plan (mai 2013), men 

at dette varierte avhengig av programkoordinator. Undersøkelsen gjennomført av SOFAK viste 

at mange av planene som ble undersøkt i 2012 var mangelfulle og at de i liten grad ble brukt 

som et reelt verktøy i kvalifiseringsarbeidet. FA hadde ikke per mai 2013 påbegynt arbeidet 

med å forbedre kvaliteten på de individuelle planene. Revisjonen mener FA må sørge for at alle 

har en skriftlig individuell plan slik loven krever, og at de individuelle planene er nyttige 

hjelpemiddel både for programkoordinatorer og deltagere. 

 

Introduksjonslovens rundskriv anbefaler at VO og FA samarbeider om kartlegginger og planer til 

den enkelte bruker. Revisjonens undersøkelse viser at det i liten grad skjer i praksis 

innledningsvis i den enkeltes programperiode. Det samarbeides imidlertid underveis i 

programmet. Undersøkelsen viser at det ikke er skriftlige rutiner verken for utarbeidelse, 

revidering (for eksempel i hvilke tilfeller plan etter loven skal revideres) eller samarbeid om 

individuell plan. Revisjonen mener kommunen må få på plass rutiner som sikrer at lovkravet til 

individuell plan sikres og at planene for programmet som helhet og norskopplæringen ses i 

sammenheng.  

 

Konklusjon: 

 Skedsmo kommune innfrir ikke kravet om individuell plan for alle deltagerne i 

programmet og samarbeider bare i noen grad med VO med samordning av planer, jf 

introduksjonsloven § 6. 

 

 

Om kravet til internkontroll 

Introduksjonsloven § 24 innholder en egen bestemmelse om internkontroll for deler av loven (i 

kraft 01.09.12). Det er et krav at man i tillegg til å ha et tilfredsstillende internkontrollsystem, 

skal kunne redegjøre for hvordan man oppfyller plikten til internkontroll etter loven. 

 

Revisjonenes undersøkelser viser at FA er klar over dette lovkravet, men de har ikke påbegynt 

arbeidet med å få dette på plass.  

 

Revisjonen slår fast at FA ikke fyller introduksjonslovens krav til internkontroll. Dette bør etter 

revisjonens vurdering prioriteres. Dette begrunnes ikke bare ut fra lovens krav, men det vil 

kunne bidra til å sikre at driften til en hver tid er forsvarlig og innenfor de lovkrav som stilles. 

Dessuten vil det bidra til å sikre en ensartet praktisering av regelverket mellom de ulike 

saksbehandlerne. I siste instans vil det også kunne ha betydning for det som er intensjonen 

med introduksjonsloven, nemlig å sikre at de flyktninger kommunen tar i mot, kommer raskt ut 

i arbeid. 

 

Konklusjon 

 FA fyller ikke lovens krav til internkontroll på introduksjonslovens område, jf 

introduksjonsloven § 24. 

 

 

Samlet konklusjon 

 Skedsmo kommune innfrir ikke alltid de mest grunnleggende lovpålagte kravene i 

introduksjonsloven. 
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7 ROLLER, ANSVAR OG SAMHANDLING 
 

7.1 Innledning 

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

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

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

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

(Rambøll 2011).  

 

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

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

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

tvers av flere sektorer over lengre tid.   

 

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

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

som er involvert i introduksjonsprogrammet, dvs. mellom FA og VO og mellom FA og andre 

enheter i NAV. Hvordan samarbeidet foregår i praksis vil også være en del av undersøkelsen. 

 

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

 

 

 

Problemstilling 4 

 

 

Revisjonskriterier 

Sikrer internkontrollsystemet en 

tydelig ansvars- og 

rollefordeling og god 

samhandling mellom sentrale 

enheter i arbeidet med 

introduksjonsordningen? 

 

 Delegering av oppgavene etter 

introduksjonsloven må være delegert til NAV 

etter de krav loven setter 

 Oppgaver og ansvar som er tildelt hhv. 

Flyktningavdeling (FA) og Voksenopplæring 

(VO) må følge av et skriftlig 

delegeringsvedtak som henviser til 

styringsdokumenter, lover, forskrifter og 

eventuelt instrukser.  

 Flyktningavdelingens (FAs)ansvar og 

oppgaver internt i NAV bør være tydelige og 

avklarte 

 Samarbeidet mellom Flyktningavdeling (FA) 

og Voksenopplæringen (VO) bør være 

strukturert på en hensiktsmessig måte og det 

bør være formalisert i skriftlige avtaler, 

rutiner og lignende 

 

 

7.2 Flyktningtjenesten i NAV-Skedsmo – delegering av en kommunal oppgave 

 

Som redegjort for i kapittel 3 har Skedsmo organisert flyktningarbeidet inn under NAV-

Skedsmo.  
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I samarbeidsavtalen (NAV-avtalen) mellom Skedsmo kommune og NAV-Akershus om etablering 

og drift av felles lokalkontor, er det nærmere regulert hvilke kommunale tjenesteområder som 

skal inngå i NAV-kontoret, jf. punkt 8 i avtalen. Flyktningtjenesten er et av disse områdene.  

 

I vår sammenheng er det viktig å få konkretisert hvilke oppgaver og hvilken myndighet på 

flyktningområdet som er delegert fra kommunen og til NAV-kontoret, og at dette er gjort i tråd 

med de formkrav som gjelder for en slik delegering, jf NAV-lovens § 14. Se nærmere om dette i 

kriteriekapittelet punkt 4.5.3.  

 

I samarbeidsavtalen heter det følgende i punkt 7:  

 

Samarbeidspartene er enige om at de ansatte i Arbeids og velferdsetaten kan utføre 

oppgaver på kommunens myndighetsområder. Nærmere angivelse av hvilke oppgaver 

dette gjelder fremgår av vedlagte delegeringsvedtak. Delegert myndighet må utøves 

innenfor de til enhver tid gjeldende styringsdokumenter, forskrifter og instrukser. 

Nærmere henvisning til disse, fremgår av vedlagte delegeringsvedtak.  

 

Vedlegget med delegeringsvedtaket til NAV-leder ligger ikke vedlagt avtalen revisjonen har fått 

oversendt. Revisjonen har ved flere anledninger etterspurt vedlegget, men ikke mottatt dette. I 

samtale med NAV-leder 16.09.2013 får vi opplyst at dette dokumentet ikke eksisterer.  

 

Revisjonen har imidlertid fått oversendt et dokument som er en generell delegering av 

rådmannens myndighet til NAV-leder29 til å treffe vedtak i enkeltsaker jf. kommuneloven § 23 

nr. 4. Slik revisjonen forstår denne, gjelder dette en delegering som følger av kommunens 

alminnelige delegeringsreglement. I dette delegeringsvedtaket kommer det ikke frem mer 

spesifikt hvilke områder flyktningtjenestens delegering gjelder, for eksempel med henvisning til 

områder, lover og forskrifter og lignende. Det henvises kun til kommunestyrevedtak av 

29.03.2006 om at flyktningtjenesten som sådan skal inngå i NAV-kontoret (i tillegg gis også 

NAV-leder anvisningsmyndighet for boligkontor, sosialtjenesten og flyktningtjenesten.) 

 

7.3 Oppgaver og ansvarsfordeling i flyktningavdelingen (FA) 

 

7.3.1 Avdelingens myndighet og ansvar 

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

delegeringsvedtak, stillingsinstrukser eller liknende. Revisjonen har etterspurt denne typen 

dokumenter både for NAV og SKVO for å kunne kartlegge ansvarsforholdene i flyktningarbeidet.  

 

I forbindelse med opprettelsen av NAV kontoret i Skedsmo ble det utarbeidet en 

organisasjonsbeskrivelse av virksomheten30. NAV leder henviser til denne for beskrivelse av 

avdelingens ansvarsområde. Om arbeidsoppgavene til FA heter det her at: 

 

Flyktningtjenesten vil ha samme oppgaver og ansvar som før etableringen av NAV 

Skedsmo. Dvs. at den tar den samlede oppfølgingen at nyankomne flyktninger i 5 år, og 

at den som tidligere etter behov og avtale trekker andre avdelinger og tjenester inn i 

dette. 

                                           
29 Leder for NAV-kontoret i Skedsmo er ansatt i staten. 
30 Organiseringen av NAV Skedsmo, versjon 2, 19.10.2009.  
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Vi har også etterspurt videredelegeringen av oppgaver og myndighet fra NAV leder til leder av 

FA. Revisjonen har i den forbindelse mottatt et skjema som viser hvem i NAV som har ansvar 

og myndighet for lønn og drift i ulike avdelinger, hvem som er enhetsleder og stedfortreder for 

enhetsleder. Avdelingsleder for FA er ikke nevnt i denne sammenheng og heller ikke hvilke 

fullmakter denne har til å fatte vedtak på vegne av NAV.  

 

I intervju med leder for FA får vi opplyst at hun har etterlyst ansvars- og fullmaktsbeskrivelse 

for sin stilling. Denne problemstillingen er tatt opp med NAV-leder i flere tilfeller, blant annet i 

e-post datert 10.12.2012. Her påpeker hun også at undervisningssektoren jobber med 

delegeringsreglementet knyttet til introduksjonsloven, og spør om tilsvarende arbeid pågår i 

helse- og sosial sektoren. Overfor revisjonen understreker hun viktigheten av å ha en klar og 

tydelig delegering særlig fordi det dreier seg om grensedragningen mellom FA og VO. Hun peker 

på at mangelen på delegering gjør det vanskelig for henne å vite hva som er hennes 

myndighetsområde og ansvar og at dette skaper utfordringer i samarbeidet med VO (nærmere 

om dette i punkt 7.5). Det er etter hennes oppfatning viktig at denne ansvarsfordelingen 

avklares og at det forankres på ledernivå i kommunen.  

 

Revisjonen får opplyst at avdelingsleder ikke har stillingsinstruks. Dette bekreftes av NAV-leder. 

Hun refererer imidlertid til beskrivelsen av stillingen slik den var beskrevet i stillingsannonsen 

da hun søkte jobben i 2012. I følge annonsen står det at avdelingsleder har det overordnede 

ansvaret i FA og at leders oppgaver blant annet omfatter personalansvar og daglig ledelse av 

enheten, herunder resultat-, budsjett- og økonomiansvar. Det står også at avdelingsleder har 

ansvaret for kontakten/samarbeidet med lokale og eksterne samarbeidspartnere, herunder 

statlig flyktningmottak, IMDi og Skedsmo kommunale voksenopplæringssenter.  

 

I følge NAV-leder er rollen som avdelingsleder i FA ”langt på vei” beskrevet gjennom en generell 

beskrivelse av avdelingslederollen i NAV, slik det fremkommer i virksomhetens 

organisasjonsbeskrivelse fra 2009 (kapittel 3, s. 20). NAV-leder fremholder at denne 

beskrivelsen også gjelder for avdelingslederen i FA. Han henviser også til stillingsannonsen som 

ble brukt ved ansettelsen. 

 

I følge både organisasjonsbeskrivelsen og stillingsannonsen inngår den enkelte avdelingsleder i 

NAV-kontorets ledergruppe.  

 

I intervju med revisjonen opplyser avdelingsleder om at hun som leder har en del kontakt på 

tvers av etater og enheter, som for eksempel barnevern og skole. Hun har imidlertid ikke så 

mye kontakt med VO og det er ingen ”faste møtepunkt” mellom henne som leder for FA og 

ledelsen ved skolen. Hun opplever at hun ikke har mandat til å sette samarbeid og eventuelt 

bedring av samarbeidsrutiner på dagsorden (se også punkt 7.5). Er det forhold hun mener kan 

forbedres tar hun dette opp via NAV-leder. 

 

NAV-Skedsmo har en ledergruppe som består av samtlige avdelingsledere i organisasjonen. 

Avdelingsleder opplyser at hun for tiden har ”delvis permisjon” fra ledergruppen. Dette har dels 

sammenheng med at mange av temaene som tas opp i ledergruppen ikke har direkte relevans 

for arbeidet i FA. Dels har det sammenheng med at hun ennå ikke har avsluttet alle oppgaver i 

sin tidligere stilling som sosialkonsulent, noe som legger begrensninger på hennes kapasitet 

forteller hun. 
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7.3.2 Programkoordinatorenes ansvar og rolle 

Generelt om proramkoordinatorrollen i introduksjonsordningen 

Programkoordinatorene har en sentral rolle i arbeidet med introduksjonsordningen. I FA har de 

p.d.d. fem programkoordinatorer.  

 

Ifølge IMDi har programkoordinatoren tre ulike typer roller og tre ulike typer oppgaver: 

 

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

deltageren om utarbeidelse av individuell plan samt følge opp gjennom hele 

programtiden. 

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

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

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

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

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

vedtak og håndtere klager etter introduksjonsloven.  

Programkoordinatoren blir av noen omtalt som ”krumtappen” (Kavli m.fl. 2007) i 

introduksjonsprogrammet. Hvem de er, hva de kan og hvordan de mestrer sin arbeidshverdag 

har stor betydning for hvilke tilbud deltagerne får. Tett oppfølging med fokus på kvalifisering av 

deltagerne har vist seg å være viktig for å lykkes med introduksjonsprogrammet (IMDi-rapport 

2010).  

Om programkoordinatorrollen i FA i NAV Skedsmo 

På spørsmål om stillingsbeskrivelse for programkoordinatorrollen viser NAV-leder (i e-post av 

22.04.2013) til to dokumenter; den ene en beskrivelse som i følge NAV-leder ble laget i forkant 

av NAV-reformen (datert 03.02.09), den andre en nylig brukt stillingsannonse (datert april 

2013). I beskrivelsen fra 2009, som etter hva revisjonen kan se er fra tiden før opprettelsen av 

NAV-Skedsmo, fremgår det at programkoordinatorene i tillegg til å ha ansvar for 

kjerneoppgavene i programkoordinatorjobben har ansvar og oppgaver som råd og veiledning for 

supplerende sosialhjelp, oppfølging i bolig, samt en rekke andre informasjons- og 

veiledningsoppgaver. Stillingsannonsen fra april 2013 korresponderer i større grad med IMDi’s 

beskrivelse av rollen og med oppgavene programkoordinator skal ha etter en nylig gjennomført 

intern omorganisering (revisjonen har fått opplyst at omorganiseringen trådte i kraft fra 

01.02.2013).   

 

Både i SOFAK-rapporten og i revisjonens egne intervjuer med medarbeiderne i FA fremgår det 

at programkoordinatorene i Skedsmo så langt har hatt langt flere oppgaver enn 

kjerneoppgavene beskrevet av IMDi. Programkoordinatorene har ikke bare hatt ansvar for 

oppgaver direkte knyttet til introduksjonsprogrammet, men også en lang rekke praktiske 

oppgaver knyttet til bosetting, veiledning og bistand til programdeltagernes familier og andre 

som avdelingen har ansvar for.  Revisjonen får opplyst at alt dette har tatt mye tid og energi, 

og har medført at flyktningene ikke har fått den nødvendige oppfølging når det gjelder 

introduksjonsprogram. Flere av programkoordinatorene karakteriserer dagene som ”kaotiske” 

og ”ustrukturerte” og med altfor lite fokus på kvalifiseringen til den enkelte deltager.  

 

Det finnes ingen vanlig dag.  

Lite fokus på introduksjon – mye fokus på andre problemer – i samtaler med flyktningen 

blir det vanskelig å fokusere på intro når andre nære problemer skal løses også. 

 

Har for lite kontakt med de flyktningene jeg har ansvar for og når jeg har kontakt blir det 

for lite om introduksjonsprogrammet. 
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Vi ”løper etter” og responderer alt etter hva som skjer på jobben den dagen. Selv om jeg 

planlegger dagen min, så blir det alltid endringer. Det kan være deltagere som ikke 

møter til avtaler, det er telefoner og forespørsler om alt mulig (…). 

 

Flyktningenes behov beskrives som ”grenseløse” og flere opplever det som vanskelig å sette 

grenser for hva de skal bistå med. Det fremgår også av intervjuene at programkoordinatorrollen 

praktiseres ulikt. Revisjonen får opplyst at det mangler en felles forståelse av hva som er 

programkoordinatorenes oppgaver og rolle. Dette kan medføre at det er ulikt hvor langt man 

strekker seg for å bistå, eller hvilke tilbud flyktningene får. Revisjonen får opplyst at hva som 

skal og bør være programkoordinatorenes oppgaver er et gjentagende diskusjonstema og 

diskuteres blant annet på ukentlige møter i avdelingen.  

 

I rapporten fra SOFAK (2012) ble det konkludert med at programkoordinatorene har hatt så 

mange oppgaver at de ikke har hatt kapasitet til å ivareta kjerneoppgavene i rollen som 

programkoordinator. Rapporten kom med flere forslag til endringer hvorav ett av forslagene var 

å skille skarpere internt mellom oppgaver knyttet til introduksjonslov og introduksjonsprogram 

og oppgaver knyttet til bosetting og øvrig bistand.  

 

I følge revisjonens intervju med avdelingsleder i FA er nå (fra og med 01.02.2013) avdelingens 

medarbeidere inndelt i to team; ett bosettingsteam og ett introteam. Bosettingsteamet består, 

etter hva revisjonen får opplyst, av to flyktningkonsulenter, en miljøarbeider og en 

boligkonsulent. Disse skal ha ansvar for oppgaver som boligfremskaffelse og ulike oppgaver 

knyttet til bosetting og oppfølging. Introteamet, som nå består av fem programkoordinatorer, 

skal konsentrere seg om oppgaver knyttet til introduksjonsprogram og saksbehandling etter 

introduksjonsloven.  

 

Parallelt med omleggingen til to team, har avdelingens tidligere ansvar for utbetaling av 

supplerende sosialhjelp til flyktninger i introduksjonsprogram blitt overført til avdeling for 

tverrfaglig oppfølging31.  

 

På tidspunkt for revisjonens intervjuer (feb-april 2013) får vi opplyst at mye ved 

omorganiseringen ennå er uklar, at ”ting flyter” og at det råder uklarhet om hvem som skal 

gjøre hva. I et møte med FA i september 2012, fremgår at det er sider ved omorganiseringen 

som fremdeles ikke fungerer helt etter intensjonen. Medarbeidere i FA opplyser at det tar tid å 

løse oppgavene i tråd med ny organisering, særlig gjelder dette overfor deltagere som allerede 

er i introduksjonsprogrammet og som de har etablert kontakt med. For deltagerne som er 

kommet til etter omorganiseringen oppgis at det er enklere.   

 

Når det gjelder overføring av sosialhjelp til avdeling for tverrfaglig oppfølging hevdes det i 

møtet at det fremdeles er programkoordinatorene som i praksis står for mye av arbeidet med 

råd og veiledning. Dette har, fremholdes det, sammenheng både med kapasitetsproblemer i 

denne avdelingen og med at flyktningene har et nærere forhold til programkoordinator. Det 

oppleves derfor som mer naturlig for flyktningene å henvende seg dit. En av 

programkoordinatorene forteller også om flyktninger som har forsøkt å henvende seg til sin 

saksbehandler i tverrfaglig avdeling flere ganger, uten å lykkes med å oppnå kontakt.  

Men det er fortsatt FA som må stå for mye råd og veiledning.  

 

På intervjutidspunktet (feb-april) fantes det ikke oppdaterte stillingsbeskrivelser eller andre 

oppdaterte beskrivelser for programkoordinatorenes stillinger. I følge en av 

                                           
31 For de nylig bosatte er det flyktningavdelingen som har ansvar for å fatte vedtak om sosialhjelp. 
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programkoordinatorene i avdelingen har de uttrykt ønske om å få dette på plass, og at dette er 

særlig viktig i forbindelse med ny organisering av avdelingen.  

7.4 Voksenopplæringens ansvar og oppgaver 

Skedsmo voksenopplæringssenter har ansvar for mye av innholdet i introduksjonsprogrammet, 

som opplæring i norsk og samfunnskunnskap, språkpraksis og introduksjonstimer. VO er 

således FAs aller viktigste samarbeidspartner.  

 

VOs ansvar når det gjelder norsk- og samfunnsfagundervisning fremgår av kommunens 

delegeringsreglement. Revisjonen har fått opplyst at på bakgrunn av behov for spesifisering av 

rektors vedtaksmyndighet etter både introduksjonslov og opplæringslov ble 

delegeringsreglementet nylig revidert (14.01.2013). Reglementet er detaljert og regulerer ned 

på paragrafnivå hvilke deler av introduksjonsloven med tilhørende forskrift som VO har 

ansvaret for. I møte med VO pekes det på at introtimene er en del av norskopplæringen og som 

rektor har delegert fullmakt til.  

 

Leder i FA stiller spørsmål ved om det formelt sett er VO’s ansvar. Hun er usikker på hvor dette 

ansvaret fremkommer formelt.  

 

Grensesnittet mellom FA og VO er kort omtalt i organisasjonsbeskrivelsen til NAV fra 2009 (s. 

50). Her står det at flyktningtjenesten blant annet har ansvar for boligetablering og 

introduksjonsprogrammet mens norskopplæringen foregår ved Skedsmo 

voksenopplæringssenter. VOs ansvar for språkpraksis fremkommer ikke her. Revisjonen har 

ikke fått forelagt annen dokumentasjon på oppgavefordeling og grensesnitt mellom de to 

enhetene.  

 

Både rektor og medarbeidere ved VO gir i intervju med revisjonen uttrykk for at de stort sett 

har klart for seg hva som er deres ansvar, rolle og arbeidsoppgaver i introduksjonsprogrammet. 

Det er en klar oppfatning at skolens ansvar er det pedagogiske både hva angår 

norskopplæringen og undervisningen i introtimer. Det er også klart at det er voksenopplæringen 

som har ansvar for å fremskaffe og følge opp deltagerne i språkpraksis. Introlærerne forteller at 

deres oppgaver er å undervise i introduksjonsprogrammet, fremskaffe språkpraksisplasser og 

føre fravær. En del av lærernes oppgaver er også å samarbeide med programkoordinatorene 

om deltagernes kvalifiseringsløp.  

 

Både rektor og introlærene fremholder imidlertid at det er FA som har det overordnede ansvaret 

for deltagerens helhetlige introduksjonsprogram: 

  

Det er FA som er ’arbeidsgiveren’ til flyktningene. Det er de som avgjør permisjoner og 

skriver kontrakter. Voksenopplæringen har det pedagogiske opplegget. Norsk på skolen 

og norsk i praksis på arbeidsplassen. Det overordnede ansvaret ligger hos FA, det er 

ingen tvil om det.  

 

I følge rektor er det programkoordinator som har det endelige ordet når det gjelder innholdet i 

den enkeltes program. Som eksempel trekkes frem at en av deltagerne ble tatt ut av intro-

timene fordi programkoordinator hadde kjøpt et engelskkurs i Oslo til deltageren. 

 

Rektor opplyser at skolen, selv om det er de som har det pedagogiske ansvaret, i enkelte 

tilfeller har valgt å følge programkoordinators ønsker ved uenighet om utdanningsløp og 

norskundervisning. Rektor gir uttrykk for tvil om det er skolen eller programkoordinator som 

formelt sett har ”det siste ordet her”. 
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7.5 Samarbeid mellom flyktningavdeling (FA) og voksenopplæring (VO) 

I følge organisasjonsbeskrivelsen til NAV (s.50) skal det være utarbeidet rutiner for samarbeid 

mellom ”ansvarlige for introduksjonsprogrammet (programkoordinatorer), undervisning og NAV 

arbeid”.  I revisjonens intervju med rektor for VO får vi også opplyst at det finnes rutiner som 

regulerer samhandlingen mellom de to enhetene. Revisjonen har mottatt skriftlige 

rutinebeskrivelser på noen få enkeltområder, men ikke en overordnet beskrivelse eller avtale 

som regulerer samarbeidet mellom de to enhetene på et mer overordnet nivå.  

 

I revisjonens intervjuer med medarbeiderne i de to enhetene har vi fått beskrevet hvordan 

samarbeidet foregår og er strukturert i praksis. Dette er tema i neste avsnitt.  

7.5.1 Samarbeid i praksis 

Samarbeid på ledernivå 

Både NAV-leder, leder i FA og rektor ved voksenopplæringen oppgir at det ikke er faste og 

regelmessige møter mellom lederne i de to enhetene og at de har relativt liten kontakt. Det har 

vært møter både mellom rektor og leder for FA og mellom rektor og NAV leder, men at møtene 

har foregått etter behov.  Vi får opplyst at både NAV-leder og rektor sitter i styringsgruppen for 

”Ny sjanse”32 og i den sammenheng har diskusjoner om introduksjonsprogrammet sporadisk 

vært tema.  Revisjonen får opplyst at intromøtene hovedsakelig ikke er et møtefora på 

ledernivå.  

 

Rektor opplyser at han har invitert avdelingsleder opp til skolen og at dette var et positivt møte. 

Han har også vært med på et av FAs avdelingsmøter. Både leder i FA og rektor gir uttrykk for at 

det ville vært hensiktsmessig med et tettere og mer strukturert samarbeid, for eksempel faste 

ledermøter. Rektor peker på at faste møter vil kunne fremme god dialog og det vil være lettere 

å ta opp ulike forhold når kontakten foregår i faste rammer.  

 

Også leder i FA gir uttrykk for at ville vært hensiktsmessig med et mer systematisk samarbeid. 

Hun mener imidlertid at hun ikke har mandat til å sette endring av samhandlingsrutiner på 

dagsorden. 

 

Samarbeid på saksbehandlernivå 

Det er månedlige intromøter mellom (primært) introlærerne ved VO og programkoordinatorene 

i FA. Revisjonen får opplyst at rektor eller andre fra ledelsen hos VO deltar av og til, mens 

ledelsen i FA/NAV-leder sjeldnere er til stede. 

 

Revisjonen får opplyst at intromøtene er en arena for diskusjon og utveksling av informasjon 

om programmet og om deltagerne. På intromøtene diskuteres alt fra fraværsrutiner, fordeling 

av språkpraksisplasser, hvorvidt deltagere ønsker å delta i språkpraksis, innhold og 

gjennomføring av ferieprogram osv. Revisjonen får også opplyst at noen av møtene vinteren 

2013 ble omgjort til møter mellom den enkelte programkoordinator og respektive introlærer. I 

disse møtene ble det slik revisjonen har forstått satt særlig fokus på språkpraksis og tiltak for 

de som nærmer seg slutten på sin introtid. Oppfatningen om hvorvidt dette skulle være en fast 

ordning varierer avhengig av hvem vi snakker med. Både introlærere og programkoordinatorer 

                                           

32
 Ny Sjanse har til hensikt å kvalifisere innvandrere mellom 18 og 55 år uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet, til 

utdanning eller arbeid. Formålet er å prøve ut spesielt tilrettelagte kvalifiseringstiltak og metodikk for varig tilknytning 
til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet (IMDi). 
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beskriver denne formen for møter i positive ordelag og flere ønsker seg mer av denne type 

kontakt.  
 

Foruten de månedlige intromøtene får revisjonen opplyst at kontakten mellom 

programkoordinatorer og introlærere foregår etter behov. I følge introlærerne er det fast rutine 

å ta kontakt med programkoordinatorene når deltagerne er klar for språkpraksis. Rutinen er 

ikke skriftlig.     

 

Det er også et samarbeid mellom norsklærerne og programkoordinatorene om deltagernes 

status, mål og progresjon i norskfaget. Dette foregår hovedsakelig på to måter: Det ene er den 

ukentlige kontordagen som hver av programkoordinatorene har på skolen. Her har 

programkoordinatorene samtaler etter behov, først og fremst med programdeltagerne, men 

også norsklærerne. Møtene er som regel ikke avtalt på forhånd, men styres av behovene ”der 

og da”. Det andre er de halvårlige elevsamtalene. Revisjonen får opplyst at det skal være rutine 

at lærerne innkaller programkoordinatorene til disse samtalene. Vi får litt ulik informasjon om 

hvorvidt dette alltid skjer og hvorvidt møtene avholdes med både lærer, programkoordinator og 

deltager til stede. Etter hva revisjonen forstår er det ikke skriftlige rutiner utover at det 

fremkommer i et referat at lærer skal innkalle programkoordinator til møtet. Foruten disse to 

møtepunktene er det også kontakt på telefon eller e-post ved behov.  

 

7.5.2 Opplevelsen av samarbeidet 

Det er ulike oppfatninger om hvordan samarbeidet mellom de to enhetene og mellom 

medarbeiderne fungerer. Både SOFAK rapporten og tidligere kommunaldirektør peker på33 at 

det har vært utfordringer i samarbeidet. 

 

Rektor ved VO opplever stort sett samarbeidet som godt, men med enkelte unntak. Han 

fremholder blant annet at enkelte programkoordinatorer uttaler seg i spørsmål uten fullmakt og 

mandat til dette. Etter rektors mening ble samarbeidet/samarbeidsklimaet skadelidende etter at 

SOFAKrapporten blant annet kom med kritikk av kvaliteten på norskundervisningen. Han 

opplevde dette som urettmessig og udokumentert.  

 

Programkoordinatorene beskriver samarbeidet med ord som ”bedre enn før”, ”greit”, men at 

”det kunne være bedre”.  Både introlærere og de to lærere vi har intervjuet beskriver 

samarbeidsforholdet og kommunikasjonen med FA som alt i alt grei, men med enkelte unntak. 

Introlærerne gir uttrykk for at de i lengre tid har opplevd at programkoordinatorene ofte 

nedprioriterer intromøtene, ved manglende oppmøte, sene beskjeder om frafall og manglende 

involvering i dagsorden.  De opplever også at programkoordinatorene er lite tilgjengelige på 

telefon og e-post. Introlærerne gir imidlertid uttrykk for forståelse for at programkoordinatorene 

har hatt en utfordrende arbeidssituasjon med mange arbeidsoppgaver. Noen av 

programkoordinatorene mener på sin side at møtene ofte bærer preg av at de ”går i ring” og at 

de er lite nyttige. Det etterlyses også et klart mandat for møtene. Revisjonens intervju med en 

av programkoordinatorene kan illustrere utfordringene i samarbeidet i disse møtene:  

 

Vi diskuterer de samme tingene om igjen og om igjen. Det er varierende hvordan det blir 

prioritert, i en periode stilte vi bare to programkoordinatorer på møtene, men da var det 

vanskelig å få bestemt noe. Så fant vi ut at vi stilte sterkere når vi var flere (…). Vi og 

introlærerne har samme mål i og for seg, men det er ikke alltid vi er enig om veien til 

målene. Vi har ikke noe mandat for hva vi kan bestemme og ikke bestemme. 

 

                                           
33 I en samtale med revisjonen 24.10.2012 
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Revisjonen får også opplyst at introlærerne opplever å ha fått lite informasjon om den nylig 

gjennomførte omorganiseringen internt i FA (jf punkt 7.3.2) og om hva det eventuelt vil komme 

til å bety for samarbeidet mellom de to enhetene.  

 

I revisjonens intervjuer med både programkoordinatorer, introlærere og ledere fremkommer 

det opplysninger om uenighet og usikkerhet i forhold til tolkning av lovverk, organisering av 

introduksjonsprogrammet, mandat, myndighet og roller for å nevne noe.  

 

Revisjonen vil i det følgende trekke frem noen eksempler på dette. 

 

I FA er det flere som mener det er uklart hvem som har ”det siste ordet” i ulike spørsmål, 

voksenopplæringen eller flyktningavdelingen. Eksempler kan være varigheten av 

norskundervisningen og tidspunkt for når introduksjonsdeltagerne skal ut i språkpraksis. Leder 

for FA mener det er programkoordinatorene (i FA) som må ha det siste ordet når det gjelder 

valg og eventuelt endring av tiltak. Hun mener det fremgår av introduksjonsloven at det er 

programkoordinatorene som har denne myndigheten. Hun refererer også til utredningen gjort 

av SOFAK hvor det understrekes at det er programkoordinator som vedtar innholdet i 

programmet og som derfor må ha myndighet til å avgjøre hvilke tiltak og aktiviteter 

programmet skal fylles med, uavhengig av om programinnholdet leveres av VO i Skedsmo eller 

andre leverandører.  Leder opplever likevel at dette ikke er avklart, noe som medfører 

usikkerhet hos programkoordinatorene og uklare samarbeidsrelasjoner. Revisjonen får også 

opplyst av flere at programkoordinatorene opplever at VO tar beslutninger som berører 

deltagernes kvalifiseringsløp, for eksempel om grunnskole, uten at de blir involvert.  

 

VO på sin side gir uttrykk for at programkoordinatorene enkelte ganger involverer seg i 

beslutninger av pedagogisk karakter, som for eksempel når den enkelte skal ut i språkpraksis 

og tidspunkt for når man skal gå opp til norskprøve. VO mener det ikke er tvil om at det er de 

som har ansvaret for denne type avgjørelser. I FA kommer det til uttrykk en oppfatning om at 

progresjonen for deltagerne noen ganger er for dårlig og at norskprøver kommer for sent i 

programmet. 

 

I revisjonens intervjuer fremkommer det videre uenighet om spørsmål som har med grunnskole 

å gjøre. Ifølge rektor kan ikke programkoordinatorene avgjøre om flyktningene skal ha/eller har 

rett på grunnskole i seg selv. Dette fordi grunnskoleloven kapittel 4 stadfester at alle som 

trenger det, også deltagere i introduksjonsprogram, har rett til grunnskole.  Han fremholder 

videre at det ikke er skolens anliggende hvorvidt introduksjonsdeltagerne finansierer 

grunnskolen med introduksjonsstønad. Dette er det opp til FA å avgjøre. Enkelte medarbeidere 

både i FA og VO gir uttrykk for at det er for mange fra Skedsmo som går i grunnskole. 

Oppfatningen er at dette ikke forenelig med målene i introduksjonsordningen om raskt å 

komme ut i arbeid/videre utdanning.  Spørsmålet har flere ganger vært tema på intromøtene.  

 

Revisjonen får også opplyst at det er uenighet om hvorvidt programdeltagere som går i 

grunnskolen har rett til språkpraksis. Rektor opplyser at det generelt ikke gis språkpraksisplass 

til denne gruppen deltagere. I FA er oppfatningen den at grunnskole må kunne kombineres med 

språkpraksis og at dette er et krav i introduksjonsloven. En av medarbeiderne i FA opplyser at 

leder i avdelingen nå har avgjort at alle som går i grunnskole skal ha språkpraksis. Revisjonen 

får opplyst at det er programkoordinatorene som sørger for dette. Rektor opplyser at han har 

tatt dette opp med programkoordinatorene da han mener dette er ulovlig overtid etter 

arbeidsmiljøloven34. 

                                           
34 Når det gjelder spørsmål om grunnskole vil revisjonen henvise til tolkningsuttalelsen gitt av IMDi og 
Utdanningsdirektoratet i fellesskap (Gyldendal rettsdata: Rett til grunnskoleopplæring i introduksjonsordningen for 
asylsøkere, brev av 15.12.2011). Uttalelsen innbefatter også et råd om at enhetene må samarbeide tett i slike 
spørsmål. 
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I FA gis det også uttrykk for usikkerhet om avdelingen har formell myndighet til å ”bestille” 

tiltak andre steder enn hos VO dersom de ikke har de tilbudene programkoordinatorene 

etterspør. I enkelte tilfeller gjør de likevel dette når de mener det er fornuftig og i tråd med 

intensjonen i loven som å komme raskest mulig i jobb. Et eksempel er når en flyktning som blir 

bosatt i mai må vente til undervisningen hos VO starter opp etter sommeren. Revisjonen får 

opplyst at slike vurderinger tas i samråd med norsklærer. 

 

7.6 Samhandling internt i NAV 

I rundskriv for introduksjonsordningen blir samarbeidet mellom flyktningtjeneste og NAV 

trukket frem som viktig for å lykkes med å få flyktningene ut i arbeid/over i et lengre 

utdanningsløp.  I Skedsmo foregår dette samarbeidet internt i NAV, ettersom FA er en del av 

NAV.  

 

Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom de to aktørene var før organiseringen i NAV regulert av 

en skriftlig samarbeidsavtale35. Hensikten med avtalen var blant annet å avklare ansvars- og 

arbeidsdeling, anbefale samarbeidsorganer, rasjonelle arbeidsmetoder samt avtale felles 

opplæring, kompetanseutvikling og informasjonslinjer. 

NAV arbeid hadde blant annet ansvar for å: 

 

 informere programkoordinatorene om tilgjengelige Amo-kurs 

 vurdere deltagerne med tanke på ulike tiltak som for eksempel arbeidspraksis 

 fatte vedtak om tiltak og individstønad  

 følge opp deltageren i arbeidspraksis 

 informere om oppmøte, fravær, progresjon, eventuelt endring av tiltak og utfordringer  

Etter at FA ble en del av NAV Skedsmo er arbeids- og oppgavefordelingen endret. Revisjonen 

får opplyst i intervjuer med ledelsen i NAV og flyktningavdeling at det nå er FA ved 

programkoordinatorene som har ansvar for de oppgavene som tidligere ble ivaretatt av NAV 

arbeid.  

 

I et eget notat til revisjonen skriver NAV-leder følgende36:  

 

Hos NAV Skedsmo så vel som i NAV generelt er det definert at det er oppfølgerne 

(saksbehandlerne og programkoordinatorer m fl) som har hovedansvaret for å finne 

praksisplass og følge opp praksisen for sine brukere, men at bruker helst skal skaffe 

praksisplassen selv(…).  

 

Videre påpekes at programkoordinatorenes rolle i denne sammenheng er omtalt i 

organisasjonsbeskrivelsen fra 2009, samt tydeliggjort gjennom kontorets markedsrettingsplan 

for 2011. Ser vi nærmere på organisasjonsbeskrivelsen står det å lese at rollen som veileder 

(PK) i flyktningtjenesten vil være ”tilsvarende som i dag” (det refereres her til før FA ble en del 

av NAV). Det står også og at rollen er nærmere beskrevet i vedlegg 2. Revisjonen finner ingen 

slik rollebeskrivelse vedlagt.  

 

NAV-leder peker også i notatet til revisjonen på at det nyetablerte markedsteamet samt TIO-

teamet (tettere individuell oppfølging) står til disposisjon for programkoordinatorene ved behov 

for sparring eller bistand vedrørende praksisplasser for FA’s brukere. Progamkoordinatorenes 

                                           
35 A.2.15 Overordnet samarbeidsavtale mellom Skedsmo kommune og NAV Arbeid om introduksjonsordning, 04.02.08. 
36 Notat til forvaltningsrevisjonen vedr tilsyn av Flyktningtjenesten, datert 23.04.2013. 
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oppgaver i forhold til å informere om kurs, arbeidspraksis, oppfølging i praksis osv. skal altså 

være beskrevet i flere forskjellige dokumenter.  

 

I revisjonens intervjuer med programkoordinatorene sitter vi igjen med et inntrykk av at det 

blant noen hersker usikkerhet om hva som er deres ansvar i forhold til det statlige NAV. En av 

programkoordinatorene sier:  

 

Det er klart at dette med arbeidspraksis/kurs er pk’enes jobb. Men det er uklart om vi 

skal ha noe å gjøre med søknader om barnetrygd, engangsstønad, overgangsstønad og 

veiledning om disse. Det er enighet i flyktningavdelingen at det er uklart. 

 

I revisjonens intervju med en av programkoordinatorene i juli 2013 får vi opplyst at det nå er 

igangsatt et arbeid med å klargjøre ansvars- og samarbeidsforholdene mellom FA og avdeling 

for tverrfaglig oppfølging.   

 

7.7 Revisjonens vurdering 

Tydelig delegering av de kommunale oppgavene inn i NAV-kontoret er sentralt for at NAV leder 

og hans organisasjon skal kunne utøve sine oppgaver og forvalte ansvaret de har fått for 

flyktningearbeidet på vegne av kommunen. Dette er også bakgrunn for at NAV-loven § 14 med 

tilhørende forskrift regulerer hvordan denne typen delegering skal skje, se nærmere om dette 

under punkt 4.4.3. 

 

Revisjonenes undersøkelser viser at det ikke eksisterer en slik delegering som loven krever fra 

Skedsmo kommune til NAV-leder i Skedsmo. Etter revisjonens vurdering er det en alvorlig svikt 

at lovpålagte delegeringsvedtak ikke er på plass mellom kommunen og NAV-Skedsmo for de 

kommunale oppgavene etter introduksjonsloven i NAV-kontoret.   I tillegg er det slik at mangel 

på tydelig delegering av oppgaver og ansvar ofte forplanter seg nedover i organisasjonen og 

skaper uklarhet og usikkerhet om ansvar og oppgaver.   

 

Det eksisterer heller ikke en formell videredelegering av myndighet for oppgavene etter 

introduksjonsloven fra NAV-leder til leder i FA. Leder for FA har tatt opp denne mangelen flere 

ganger med sin leder. Det er heller ingen formell stillingsinstruks for rollen som avdelingsleder 

eller andre formelle dokumenter som beskriver avdelingsleders ansvar formelt sett (annet enn 

en stillingsutlysning).  Kombinasjonen av manglende delegeringer og fravær av stillingsinstruks 

er etter revisjonenes vurdering med på å skape usikkerhet rundt ansvarsforhold og mandat, 

særlig i møte mellom FA og VO.  

 

VO som er FA’s viktigste samarbeidspartner har fått delegert  myndighet og ansvar for deler av 

introduksjonsloven (norskopplæring).  VOs delegasjonsreglementet ble oppdatert 14.01.2013. 

Det er revisjonenes vurdering at når man oppdaterer delegasjonsreglementet til VO for deler av 

introduksjonsloven, så burde man oppdaget at det manglet delegering for samme regelverk til 

NAV og FA. Det er etter revisjonens oppfatning naturlig at disse to delegasjonsreglementene 

sees i sammenheng og samordnes slik at det blir tydelig hvem som har ansvaret for hva.    

 

En situasjon der en av enhetene er uten delegasjonsreglement, og en enhet oppdaterer sitt 

uten samhandling med den andre, er uheldig og bidrar etter revisjonenes syn ikke til å løse de 

uenigheter som eksisterer på saksbehandlernivå i det daglige. Dette er et lederansvar at 

delegasjonsreglement er på plass, og at det skjer en samordning av disse reglementene mellom 

de to enhetene som hver for seg forvalter deler av samme lovverk.  
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Det er revisjonens inntrykk er at både FA og VO mener introduksjonsprogrammet er, eller i alle 

fall burde være, organisert som en bestiller-utfører modell. Dette er også årsaken til at både 

ledere og saksbehandlere ved FA og VO er usikre på i hvilken grad det kan kjøpes 

opplæringstilbud andre steder enn ved VO. Dette er også med på å skape usikkerhet og 

diskusjoner i det daglige arbeidet med deltakerne.   

 

Programkoordinatorene er sentrale i introduksjonsprogrammet både som saksbehandlere og 

som koordinatorer. En tydelig ansvars og rollebeskrivelse for denne gruppen medarbeidere er 

derfor viktig. Verken programkoordinatorer eller andre i FA har hatt oppdaterte 

stillingsbeskrivelser eller tydelige rollebeskrivelser i andre organisatoriske dokumenter. Etter 

revisjonens oppfatning er denne mangelen med på å skape uklarhet, uenighet og til dels 

konflikter særlig i samhandlingen med VO. Det skaper også diskusjoner internt i FA og mot 

andre avdelinger i NAV. Det har også ført til at det ikke finnes en felles omforent oppfatning av 

hva som skal være programkoordinatorenes myndighet og rolle og at de dels forvalter sin rolle 

ulikt.    

 

I Skedsmo har programkoordinatorene i flere år hatt så mange arbeidsoppgaver at de ikke har 

hatt kapasitet til å fokusere på kjerneoppgavene.  Etter en intern omorganisering i februar 2013 

har programkoordinatorene fått færre oppgaver å forholde seg til. Det er dokumentert (for 

eksempel Kavli m.fl. 2007) at tett oppfølging med fokus på program er positivt for at deltakerne 

skal komme ut i jobb. Revisjonen mener at omorganisering kan bidra til at 

programkoordinatorene kan jobbe mer målrettet og ha fokus på kvalifisering og overgang til 

arbeid for sine deltagerne. Revisjonens undersøkelse tyder imidlertid på at omorganiseringen i 

praksis ennå (sept 2013) ikke er helt på plass. Revisjonen mener det er svært viktig at dette 

følges opp.  

 

Når det gjelder samarbeidet mellom FA og VO viser revisjonens undersøkelse at det på 

ledernivå er lite formelt samarbeid mellom de to enhetene. Etter hva revisjonen har forstått 

ønsker begge parter nå å få på plass et slikt samarbeid. Det er en forutsetning for å få til et 

samarbeid på saksbehandlernivå er at ledernivået samhandler og legger rammene for 

samarbeidet mellom de to enhetene.  

 

Programkoordinatorer, introlærere og norsklærere samarbeider i det daglige arbeidet. 

Undersøkelsen viser imidlertid at samarbeidet ikke er formalisert på noen måte, og at 

saksbehandlerne mener det mangler mandat til å legge rammene for hvordan dette skal foregå.  

Dette medfører at møtene blir fora for gjentagende diskusjoner av en rekke spørsmål og tema, 

hvorav flere etter revisjonens syn burde avklares på ledernivå.   

 

Den generelle mangelen på formalisering av ansvar, myndighet, oppgaver og samarbeid bidrar 

etter revisjonens skjønn til at noen områder og saker aldri blir løst og at dette går ut over 

samarbeidsforholdet. Revisjonen mener det uavhengig av fremtidig organisering av 

introduksjonsprogrammet, må på plass formell delegering, instrukser, avtaler, rutiner eller 

lignende. Formalisering av myndighet, ansvar, oppgaver og samarbeid er en viktig del av 

internkontrollen i en organisasjon. For introduksjonsprogrammets del, viser også forskning 

(Rambøll 2011) at formalisering av samarbeid er en av flere faktorer som bidrar til gode 

resultater i introduksjonsprogrammet ved at programmet blir mer tilpasset den enkeltes 

språklige nivå og med større grad av arbeidsretting.  

 

Konklusjon:  

 

Ansvars- og rolledelingen i arbeidet med introduksjonsordningen er utydelig og mangelfull på 

flere områder: 
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 Det eksisterer ikke en delegasjon av oppgaver og ansvar etter introduksjonsloven fra 

kommunen til NAV slik NAV-loven krever, se § 14 annet ledd. Dette fører til uklarhet 

med hensyn til ansvars- og myndighetsforhold, særlig når det gjelder rolle og 

ansvarsdeling opp mot VO.  

 

 Fravær av videredelegering og stillingsinstruks fører til at avdelingsleders (FA) ansvars- 

og myndighet fremstår som delvis uklar, særlig i møte med andre enheter som 

avdelingen samarbeider med. 

 

 Programkoordinatorenes roller og oppgaver er ikke tilstrekkelig formalisert. Det har ført 

til at det ikke er en felles omforent oppfatning av hva som er deres myndighet og rolle 

og at de til dels forvalter sin rolle ulikt.  

 

 VO har et detaljert delegasjonsreglement som regulerer hvilken myndighet de har etter 

introduksjonsloven. Til tross for dette bidrar den mangelfulle delegeringen til FA, og at 

dette ikke er sett i sammenheng med VOs delegering, til usikkerhet om ansvar på en del 

områder.  

 

 Det er lite formelt samarbeid på ledernivå mellom FA og VO. Saksbehandlere og lærere 

samarbeider i det daglige, men mangler rutiner og mandat for hvordan samhandlingen 

skal være.  

 

 Den generelle mangelen på formalisering av ansvar, myndighet, oppgaver og samarbeid 

bidrar etter revisjonens skjønn til at noen områder og saker aldri blir løst og at dette går 

ut over samarbeidsforholdet mellom FA og VO. 
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8 MÅL- OG RESULTATSTYRING 

8.1 Innledning 

Ifølge IMDi er det de kommunene som har et bevisst forhold til mål- og resultatstyring som 

oppnår best resultater i introduksjonsordningen. IMDi anbefaler derfor kommunene om å ta i 

bruk mål- og resultatsyring i arbeidet med introduksjonsordningen37 (IMDi- rapport-3-2010).   

I dette kapittelet skal vi se nærmere på hvordan mål og resultatstyring praktiseres for arbeidet 

med introduksjonsordningen. I og med at oppgaver på dette feltet er delt mellom to separate 

organisasjoner, FA som er en del av NAVs organisasjon og SKVO som er en del av kommunen, 

må vi til dels se nærmere på mål og resultatstyringen under to ulike regimer. Det er riktignok 

slik at introduksjonsarbeidet er en kommunal oppgave slik at kommunene overordnede mål må 

legges til grunn når NAV planlegger sin virksomhet, men det er NAVs systemer for 

virksomhetsplanlegging som legges til grunn når FA legger sine årlige planer.  

Problemstilling og revisjonskriterier gjengis kort nedenfor. For nærmere redegjørelse, se 

kapittel 4.  

 

 

 

Problemstilling 5 

 

Revisjonskriterier 

Praktiseres mål- og 

resultatstyring innenfor arbeidet 

med introduksjonsordningen? 

 Kommunen bør ha et system for mål- og 

resultatstyring i arbeidet med 

introduksjonsprogrammet.  

 Det skal utarbeides årlige virksomhetsplaner 

både i FA og i VO med definerte delmål, tiltak, 

og frister.  

 Virksomhetsplaner bør forankres i 

organisasjonen.   

 Det må rapporteres på målene som er satt. 

 

 

8.2 Generelt om mål- og resultatstyring i Skedsmo kommune 

På Skedsmo kommunes intranettside heter det følgende:  

Skedsmo kommune har valgt målstyring som sin hovedmodell for styring (…). Vi har en 

oppfatning av at et slikt styringssystem gir best resultater! 

Kommunen har utarbeidet en veileder i mål- og resultatstyring38. Der heter det følgende om 

styringsmodellen:  

Enkelt sagt skiller målstyring seg fra andre styringsformer ved at enheter og individer 

styres hovedsakelig ut fra mål/resultater/hva som skal oppnås – med relativt stor frihet i 

                                           
37 IMDi utarbeidet i 2008 et ressurshefte om mål- og resultatstyring til bruk i kommunenes arbeid med 
introduksjonsordningen. Heftet ”Sett mål- oppnå resultater” er basert på erfaringer fra fire forskjellige kommuner, som 
alle har tatt i bruk målstyring i flyktningarbeidet.   
38 Veileder i mål- og resultatstyring, datert 28.04.08.  
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valg av virkemidler for å nå målene. Vi har en oppfatning av at et slikt styringssystem gir 

best resultater! 

Figuren under viser sammenhengen mellom plandokumentene, virksomhetsplan, 

resultatrapportering, årsmelding og trinnene i målstyring slik det fremstilles i veilederen: 

 

Fig. 1: Sammenheng mellom plandokumentene, virksomhetsplan, resultatrapportering, årsmelding og 

trinnene i målstyring 

 
 

 

I det følgende vil vi særlig se på planverktøy, planprosesser og rapportering både på resultater 

og tjenestekvalitet for flyktningarbeidet. Mer konkret går vi inn på om FA i NAV utarbeider 

virksomhetsplan med konkrete arbeidsmål og som gjenspeiler kommunens overordnede mål? Er 

målene forankret nedad i organisasjonen og rapporteres det til ledelsen på målene? 

 

Før vi går inn på FA’s praktisering av mål- og resultatstyring, vi vil gjengi noen av de nasjonale 

målene for introduksjonsområdet.  

 

8.3 Nasjonale mål for introduksjonsarbeidet 

I de årlige tildelingsbrevene fra Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) til Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi) settes rammer og retningslinjer for direktoratets virksomhet39. 

Her er det formulert en rekke mål for det nasjonale arbeidet med bosetting og integrering av 

flyktninger. Det settes blant annet mål for hvor raskt flyktningene skal bosettes i kommunene 

fra de har fått vedtak om opphold, hvor mange som skal gå over til arbeid/utdanning etter 

introduksjonsprogrammets slutt, hvor mange som skal bestå norskprøver osv. Revisjonen vil 

trekke frem noen av målene som er satt for 2012:  

 

 55 prosent skal gå direkte over til arbeid eller utdanning (umiddelbart) etter avsluttet 

program. 

 70 prosent skal gå direkte over til arbeid eller utdanning året etter avsluttet program. 

                                           
39 Tildelingsbrevet er BLD’s viktigste styringsdokument overfor IMDi og skal bidra til å nå målene i Prop. 1 S (2012-
2013) for BLD. 

Plan
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Oppfølging/

Kontroll

Handlingsprogram
4 år

Årsbudsjett
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Resultatrapportering

Årsmelding

Kvalitetssystem/standarder/indikatorer
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 90 prosent av introduksjonsdeltagerne skal gjennomføre kravet om 300/600 timer 

norskundervisning eller bestå norskprøve innen fristen på tre år.  

 65 prosent av de som går opp skal bestå skriftlig norskprøve og 90 prosent muntlig 

prøve. 

 90 prosent skal bosettes innen 6 måneder. 

 

Resultatene for Skedsmo kommune, når vi ser på direkte overgang til arbeid eller utdanning 

umiddelbart etter avsluttet program, var i henhold til den offisielle statistikken fra NIR 

(Nasjonalt introduksjonsregister) på 38 prosent i 2012. Avdelingsleder for FA opplyser at det 

korrekte tallet etter hennes beregninger er 3240 prosent, altså noe lavere (12 av 37 personer).  

For landet som helhet var resultatet 47 prosent. Skedsmo har tidligere hatt bedre resultater 

hvis man ser på overgang til arbeid/utdanning året etter avsluttet program. I følge SOFAK-

rapporten (2012) var det verd å merke seg at Skedsmo likevel har hatt en relativt lav 

måloppnåelse sammenlignet med kommuner med en mer krevende arbeidsmarkedssituasjon.  

 

8.4 Mål- og resultatstyring i NAV/flyktningavdelingen (FA) 

8.4.1 Mål 

 Strategier, virksomhetsplaner og handlingsplaner er eksempler på interne styringsdokumenter 

hvor det formuleres mål og tiltak for arbeidet i en organisasjon. Arbeidsmål og tiltak for å nå 

kommunenes overordnede målsettinger i introduksjonsprogrammet og bosetningsarbeidet vil 

være naturlig å kunne finne her.  

 

Skedsmo kommune utarbeider årlig budsjett- og handlingsplan for alle kommunens 

virksomhetsområder. Dette er det overordnede planverket for kommunen. Planen inneholder 

både mål for kommunen som helhet, samt mål for hvert enkelt av kommunens sektorområder. 

Sektorområdene er inndelt i programområder. FA i NAV sorterer under sektorområdet: helse- 

og sosialsektoren (sektorområde A). Oppgavene som er lagt til NAV har sitt eget 

programområde (programområde I).  

 

Mål som omhandler flyktningarbeidet er omtalt her. Figuren på neste side kan tjene som 

illustrasjon på den hierarkiske oppbyggingen av målstrukturen. 

 

  

                                           
40 Revisjonen har rundet av tallet fra 32,4 til 32 
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Fig 2: Oppbygging av målstrukturen i flyktningarbeidet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den enkelte avdeling/enhet i kommunen omgjøres kommunens overordnede mål fra 

handlingsplanen til konkrete arbeidsmål. Dette gjøres gjerne i en virksomhetsplan. I 

kommunens veileder for mål- og resultatstyring står det at virksomhetsplan skal brukes i hele 

organisasjonen ut til det ytterste ledd (veileder, s. 9). Det er også nedfelt i samarbeidsavtalen 

mellom kommunen og NAV41 at det skal utarbeides en årlig virksomhetsplan for NAV.   

 

I følge dokumentet ”Målstyring i NAV”42 skal det ved utarbeidelse av arbeidsmål for den enkelte 

enhet tas utgangspunkt i resultatkravene (strategi, budsjett og måltall) enheten må innfri, 

ambisjonene for enheten, forbedringsmuligheter i arbeidsform m.m. Tilsvarende står omtalt i 

Skedsmo kommunes veileder i mål og resultatstyring43:  

 

Hovedsatsningene fra årsbudsjett og handlingsplan er noe av grunnlaget for utforming 

av mål i virksomhetsplanene innen hver sektor (s. 6).  

 

Det er derfor kommunens overordnede budsjett- og handlingsplan (blant annet) som skal ligge 

til grunn for virksomhetsplanleggingen i FA.  

 

På spørsmål om å bli forelagt dokumentasjon på årlige virksomhetsplaner for FA får revisjonen 

opplyst at NAV siden 2011 har benyttet et resultatstyringskonsept med såkalte resultatavtaler 

for hver enkelt avdelingsleder i NAV. Styringskonseptet omfatter også FA.   

 

NAV-leder fremholder at resultatavtalene for hver enkelt avdelingsleder utgjør organisasjonens 

samlede virksomhetsplan. Han peker i en e-post til revisjonen (10.02.2013) på at ”omleggingen 

fra en mer tradisjonell måte å drive virksomhetsplanlegging og oppfølging til vårt nye konsept 

var og er knyttet til behovet for større resultater på de viktigste områdene”.   I følge NAV-leder 

har samtlige ledere i organisasjonen resultatavtaler og disse blir ”ventelig fastsatt” 28.02.2013. 

                                           
41 Lokal samarbeidsavtale mellom Skedsmo kommune og NAV Akershus, datert 07.10.09. 
42 Målstyring i NAV, PPT- presentasjon, Dag-samling 17.12.2010. 
43 Veileder i mål- og resultatstyring, datert 28.04.08. 
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(opplyst i e-post av 10.02.2013). I revisjonens intervju med NAV-leder i april (22.04.2013) 

fremkommer det at avtalen med lederen for FA ennå ikke er kommet på plass. Revisjonen fikk 

senere opplyst at avtalen kom på plass i begynnelsen av mai 2013.  

  

Nedenfor følger en oversikt over kommunens mål slik de fremkommer i kommunenes 

måldokumenter for hhv. 2011, 2012 og 2013. En mer systematisk fremstilling følger i egen 

tabell i vedlegg 1. Formålet er å få oversikt over hvordan målene og målstrukturen henger 

sammen fra ”øverst” til ”nederst” i organisasjonen. Oversikten viser kun målene som direkte 

omhandler flyktningområdet. Det vil si målene for helse- og sosialsektoren og NAV som 

programområde. Målene for norskopplæringen sorterer under utdanningssektoren og vil bli 

omtalt i punkt 8.5. 

 

Mål for 2011 og 2012 

For helse og sosialsektoren generelt (sektorovergripende) er det satt opp mål fra 2012 om at 

mangfolds- og inkluderingsarbeidet skal være en naturlig del av sektorens tjenesteproduksjon 

(ingen mål i 2011). I tillegg skal sektoren skal ha inngått et mer forpliktende samarbeid med 

NAV for å etablere praksisplasser for flyktninger. 

 

For programområde kommunale oppgaver i NAV er det satt opp følgende mål for 

introduksjonsordningen for 2011 og 2012: 

 

 2011: 

o Årsmål: 60 prosent av de som avslutter introduksjonsprogrammet skal ha annen 

hovedinntektskilde enn sosialhjelp.  

 

 2012: 

o Årsmål: 60 prosent av alle flyktninger som har avsluttet 5 års oppfølging ved 

flyktningtjenesten etter etablering i kommunen skal ha annen hovedinntektskilde 

enn sosialhjelp.  

 

Målet endres altså noe fra 2011 til 2012 ved at 60 % i arbeid nå refererer seg til alle flyktninger 

som har avsluttet 5 års oppfølging ved flyktningtjenesten. Det er naturlig å tolke dette slik at 

man endrer målet og at overgang til arbeid nå omhandler alle flyktninger, også de utenfor 

introduksjonsprogrammet. I intervju med tidligere kommunaldirektør for helse- og 

sosialsektoren opplyser hun at endringen neppe var tilsiktet, og mener de forholdt seg til 

samme mål både for 2011 og 2012.  

 

Kommunen står fritt til å formulere egne mål for sin virksomhet. Revisjonen legger imidlertid 

merke til at målene ikke klart og tydelig omhandler overgang til arbeid eller utdanning slik som 

de nasjonale målene for introduksjonsprogrammet gjør, men overgang til andre 

hovedinntektskilder enn sosialhjelp.  

 

Ser vi på selve arbeidsmålene som er nedfelt i lederavtalene for 2011 og 2012 ligger fokuset 

mye på å kartlegge, utrede og skissere med tanke på å oppnå bedre resultater i 

introduksjonsprogrammet: 

 

 2011: 

o Kartlegge deltagere som nærmer seg slutten av programtiden for å styrke 

muligheten til å komme ut i arbeid 

o Få på plass gode rutiner for registrering av fravær slik at fraværet kan reduseres 

og utarbeide en skisse til helhetlig kvalifisering av flyktningene. 
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o For å nå bosettingsmålet skulle det utarbeides forslag til forenkling av rutiner 

vedrørende tilgang til kommunale boliger med påpekning av flaskehalser. 

o Kartlegge hvilke reelle muligheter flyktningene har for å bruke NAV-tiltak. 

  

 2012: 

o Utarbeide en plan for hvordan arbeidet kan organiseres og ressurser best 

utnyttes (samarbeid med SOFAK). 

o I økt grad ta i bruk NAV-tiltak i kvalifiseringsarbeidet.  

 

På spørsmål om hva som er de overordnede målene i FA fremholder NAV-leder i en e-post til 

revisjonen (29.04.2013) følgende:  

 

Vi har valgt å si at resultatavtalene samlet sett må ha en balanse på å ivareta 

overordnede mål og arbeidsmål. Der vi mener vi ligger relativt godt an med hensyn til 

overordnede mål eller der vi må leve med en viss avstand til dem så legger vil lite/intet 

inn av disse overordnede målene og prioriterer heller arbeidsmål som vi mener er 

strategisk viktige for å lykkes bedre. Uansett begrenser vi antall mål vi opererer med slik 

at vi ikke samhandler i ledergruppen om et for stort antall mål og slik at 

utviklingsarbeidet ved kontoret ikke blir spredd for tynt ut over. 

 

I intervju med tidligere kommunaldirektør for helse- og sosialsektoren opplyser hun at hun 

overlot til NAV-leder å følge opp det videre planarbeidet i forhold til sektorens overordnede mål 

på dette området. Hun var ikke orientert om hvilke prosess- og planverktøy NAV-leder valgte å 

bruke.  

 

Mål for 2013 

Overordnet for sektoren videreføres målet om begge målene for 2012, men når det gjelder 

arbeidspraksisplasser for flyktninger spisses målet noe ved at sektoren skal bidra til at 

praksisplasser og jobbmuligheter for flyktninger og innvandrere blir stryket.  

 

Når det gjelder mål for programområdet ble det ikke satt noe mål for 2013 på flyktningfeltet. I 

intervju med tidligere kommunaldirektør for helse- og sosialsektoren gir hun uttrykk for at det 

muligens ikke gjenspeiler aktiviteten som faktisk vil foregå på dette området. Hun trekker frem 

at dette kan ha sin årsak i at hver sektor kun kan ha tre hovedmål som de rapporterer på, og 

legger til at flyktningarbeidet nok ”drukner” litt i en stor sektor når målprosessen gjennomføres. 

Målet om at 60 % skal over i arbeid etter oppfølgingsperioden hos flyktningtjenesten er tatt ut, 

og ikke erstattet med noe nytt mål. En konsekvens av dette er selvsagt at rapporteringen til 

kommunestyre med hensyn til flyktningarbeidet også blir kuttet på dette punkt.   

 

I resultatavtalen med lederen for FA som ble utformet underveis i denne revisjonen (mai 2013) 

er det imidlertid formulert en rekke arbeidsmål, noen av de mest sentrale er: 

 2013: 

o Resultatene for introduksjonsprogrammet skal være på nivå med 

landsgjennomsnittet. 

o Det skal iverksettes et oppstartsprogram for nyankomne flyktninger 

o bruken av individuelle planer skal forbedres. 

o Rapportering og oppfølging i NIR skal være a jour. 

o Ansvarsforhold i forbindelse med anskaffelse av boliger skal være avklart, 

rutiner og stillingsbeskrivelser skal være gjennomgått. 

 

Avklaring av ansvarsforhold mht boliganskaffelse skulle etter planen være avklart 15.06.2013 

og arbeidet med ajourføring av NIR skulle være ferdigstilt 01.07.2013.  
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8.4.2 Forankring av målene 

Rambøll (2011) understreker betydningen av å forankre arbeidet med mål- og resultatstyring, 

både administrativt og politisk, samt involvere alle i organisasjonen for å nå målene.   I 

dokumentet ”Målstyring i NAV”44 som revisjonen har mottatt fra NAV-leder, heter det at  

målprosessen skal være en dynamisk virksomhetsplanlegging. Planleggingen skal starte med et 

avdelingsmøte med medarbeiderne i den enkelte avdeling hvor avdelingens hovedutfordringer 

og ambisjoner drøftes og konkretiseres. Dernest skal avdelingens mål og tiltak besluttes på et 

utvidet ledermøte i NAV (målting). Her skal det også avgjøres hvordan resultatoppfølging skal 

foregå i avdelingene og i ledergruppen (Målstyring i NAV, s. 19). Dette skal så resultere i en 

lederavtale mellom NAV-leder og den enkelte avdelingsleder.  

 

NAV-leder opplyser at innholdet i leders resultatavtale skal være basert på diskusjoner i 

avdelingsmøter, men at praksis trolig er ”ymse”. Han gir uttrykk for at han er usikker på 

hvordan dette foregår i FA.  Han fremholder at temaet er tatt opp på generell basis i 

organisasjonens kontormøter.  

 

I følge avdelingsleder for FA har ikke avdelingen hatt ordinær virksomhetsplanlegging etter at 

de ble en del av NAV. Hun opplyser at de har hatt diskusjoner internt om behovet for å ha mål 

og planer for avdelingens arbeid, men at dette arbeidet ikke har kommet ”ordentlig i gang”.  

Etter hennes oppfatning bør de strekke seg etter det som er offisielle statlige mål for 

introduksjonsordningen.  

 

Avdelingsleder opplyser i intervju med revisjonen i april 2013, at hun ikke har kjennskap til at 

hun skal ha en resultatavtale. Avtalen kom på plass i mai 2013. Hun peker på at hun foreløpig 

ikke er tilstrekkelig involvert i mål- og planarbeid ettersom hun fremdeles har oppgaver knyttet 

til sin tidligere stilling som flyktningkonsulent i avdelingen (intervju med revisjonen 

03.04.2013).  

 

I følge tidligere leder for FA har det har vært lite fokus på virksomhetsplanlegging i 

flyktningarbeidet, også før de ble en del av NAV (opplyst i intervju 27.09.13). Hun opplyser at 

avdelingen, etter at de ble en del av NAV, fikk bistand eksternt til å få på plass et system med 

resultatstyring. Hun opplyser at det var hun sammen med NAV-leder som utarbeidet 

arbeidsmålene, men at de i liten grad ble forankret i avdelingen. Også medarbeiderne i FA 

oppgir at de i liten grad har deltatt i virksomhetsplanlegging. Noen hevder de har en plan og at 

de har blitt bedt om innspill på avdelingsmøter, men er usikre på hva som er de formelle 

målene. Flere påpeker at spørsmål om måloppnåelse er et tilbakevendende tema, men at det 

ikke er satt i system.  

 

Dette med måloppnåelse har blitt et tema mer og mer, særlig etter 2009, hvor 

resultatene gikk ned. Men det er ikke satt i system, føler vi snakker om det hele tiden.  

 

Revisjonen får opplyst av en av programkoordinatorene i et intervju juli 2013, at innholdet i 

resultatavtalen til leder for 2013 ikke er blitt diskutert internt i avdelingen.  

  

                                           
44 Målstyring i NAV, PPT- presentasjon, dag-samling 17.12.2010. 
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8.4.3 Rapportering  

 

Rapportering fra NAV-FA til kommuneledelsen 

Når det gjelder rapportering innenfor mål- og resultatstyring heter det følgende på 

kommunenes intranettside:  

Denne rapporteringen består av en månedlig økonomirapport og en utvidet 

tertialrapport. I tillegg til gjennomgang av økonomien, skal tertialrapporteringen også gi 

en status for de vedtatte årsmålene. Både økonomi- og tertialrapportene legges fram for 

hovedutvalgene og formannskapet.  

I samarbeidsavtalen mellom Skedsmo kommune og NAV heter det følgende og 

virksomhetsplanlegging og rapportering:  

 

Leder har ansvar for at det utarbeides årlig virksomhetsplan for det felles lokale kontoret 

i samarbeid med ansattes organisasjoner. Tidspunkt for rapportering fastsettes i 

oppdragsbrev fra den enkelte styringslinje. Resultatgjennomgangen skjer innenfor den 

enkelte styringslinje. Partene vil på bakgrunn av gjennomgangen sammen vurdere 

resultater, merverdi og eventuelt andre effekter av kontorets innsats (…).  

 

Rapportering videre til kommuneledelsen går via NAV-leder.  Om rapportering til 

kommuneledelsen skriver NAV-leder i et notat til revisjonen følgende:  

 

I tråd med det som her er skrevet om strategi har samhandlingen med 

kommuneledelsen primært vært ivaretatt gjennom dialog og oversendelse av notater om 

strategiske utfordringer og måter å løse dem på, framfor mer tradisjonelle 

rapporteringer. Dette ut fra en felles forståelse mellom rådmann, sektordirektør og NAV-

leder om hvordan kommunen kunne sikres nødvendig styring av NAV Skedsmo. Det må 

dog nevnes at NAV Skedsmo alltid har levert månedlige og årlige rapportene innen 

kommunens vanlige regime for økonomirapportering og årsrapportering og rapportering 

til hovedutvalgene, samt levert skriftlig statusoppsummeringer forut for de halvårige 

partnerskapsmøtene. Kontoret har også på andre måter rapportert måloppnåelse i 

forhold til kommunale styringsdokumenter og budsjett og regnskap har vært helt 

sentralt.  

 

NAV-leder opplyser at mye av rapporteringen til kommuneledelsen har vært notater med 

innspill om innhold, faglig kvalitet og organisering av i introduksjonsprogrammet. Den interne 

diskusjonen om organisering og innhold i flyktningarbeidet har så vidt revisjonen kan se pågått 

siden 201045.  

 

I tillegg til dette får revisjonen opplyst at det årlig rapporteres i årsberetningen på det som er 

satt som overordnede mål i årsbudsjett- og handlingsplaner. I årsberetningen for 2012 

rapporteres det på målet som er satt både for hele sektoren og for programområdet (jf. vedlegg 

1). Det fremgår av beretningen at målet om at 60 prosent av alle flyktninger (som har avsluttet 

5 års oppfølging i flyktningtjenesten) har en annen inntekt enn sosialhjelp er nådd.  

Revisjonen har forsøkt å undersøke hvordan man har kommet frem til at målet kan utkvitteres 

som nådd. Både NAV-leder, avdelingsleder i FA og en av medarbeiderne i NAV (som NAV-leder 

                                           
45 I 2012 var det som nevnt tidligere en ekstern gjennomgang av flyktningavdelingen noe som resulterte i en intern 

omorganisering av arbeidet i avdelingen, se nærmere om dette i kapittel 7. 
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mente hadde stått for arbeidet) ble forespurt. Ingen kunne imidlertid svare på hva som var 

grunnlaget for denne rapporteringen, eller hvem som hadde stått for selve utarbeidelsen av 

grunnlaget. En etterberegning foretatt i FA viste at resultatrapporteringen var korrekt og at 

målet var nådd.  

 

Når det gjelder målet om at sektoren har inngått et mer strukturert samarbeid med NAV for å 

etablere praksisplasser for flyktninger er dette rapportert som følger:   

 

NAV har informert i avdelinger om rammene for språkpraksis og det har særlig i avd. for 

sykehjemstjenester og i avd. for funksjonshemmede vært personer i språkpraksis 

(Årsberetning 2012, s. 32).  

 

Tidligere leder av FA beskriver rapporteringen til ledelsen i kommunen som fragmentarisk og 

springende.  Både hun og flere av medarbeiderne i avdelingen gir uttrykk for at de både før og 

nå opplever liten interesse fra administrativ og politisk ledelse for det arbeidet som gjøres i 

avdelingen.  Samtidig gis det uttrykk for at det var lettere å formidle informasjon og resultater 

”oppover i systemet” da de var lokalisert i rådhuset. Både fysisk (med flytting til NAV og 

Helsebygget) og organisatorisk (del av NAV) har avstanden blitt større fremholdes det. 

Konsekvensen er, slik flere beskriver det overfor revisjonen, at flyktningarbeidet har blitt mer 

”bortgjemt” og ”usynlig” for ledelsen og andre i kommunen.  

 

I intervju med tidligere kommunaldirektør for helse- og sosialsektoren fremholder hun, at hun 

som leder, var klar over de svake resultatene innenfor introduksjonsfeltet på de nasjonale 

parameterne. I møte mellom henne, NAV-leder og rådmann var dette tema. Hun gir utrykk for 

at rapporteringen til en viss grad ikke var systematisk nok, og at de nok kunne gjort dette 

bedre. 

 

Rapportering internt i NAV 

NAV-leder rapporterer kvartalsvis på økonomi og tjenesteområder til kommuneledelsen. 

 

Fra NAV-leder får revisjonen opplyst at lederavtalene er tema på de månedlige ledermøtene i 

NAV. På disse møtene rapporterer den enkelte leder på sine mål. Lederavtalene evalueres og 

blir eventuelt justert midtveis i året.  

 

Lederen for FA opplyser om at hun for tiden ikke deltar på de månedlige ledermøtene i NAV slik 

som andre avdelingsledere i NAV gjør, men har løpende dialog med NAV-leder (intervju med 

revisjonen 03.04.2013). Tidligere leder i FA opplyser om at hun rapporterte kvartalsvis til NAV-

leder i ledermøtene.  

 

Styringsinformasjon til kommuneledelsen – status og tjenestekvalitet  

Uavhengig av de årlige målene som er satt på et felt er det også viktig at kommuneledelsen har 

god styringsinformasjon om kvaliteten på tjenestene og om tjenesten utføres innenfor de krav 

loven setter. For introduksjonsordningen kan dette for eksempel dreie seg om at kommunen 

fyller de grunnleggende lovpålagte krav til tjenesten overfor brukerne. 

 

Underveis i denne revisjonen har det kommet på plass rapportering fra NAV/FA til 

kommuneledelsen på en rekke indikatorer. Revisjonen får opplyst fra avdelingslederen ved FA  

at hun ikke har vært involvert i arbeidet med å utforme indikatorene og at de etter hennes 

oppfatning bør justeres i forhold til det arbeidet som gjøres i av avdelingen. Noen av 

indikatorene er: 
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 antall flyktninger med sosialhjelp som hovedinntektskilde  

 ordinært mottak av flyktinger, familiegjenforening, sekundærbosetting  

 overgang fra flyktning til sosialhjelp etter 4 år  

 antall brukere på introduksjonsprogram 

 utbetaling av introduksjonsstønad m.m.  

 

I intervju med tidligere kommunaldirektør peker hun på at det manglet systemer for å 

rapportere på tjenestekvalitet. Hun var klar over situasjonen i FA gjennom samtaler med NAV-

leder. Det var også bakgrunn for at de engasjerte SOFAK for å foreta en gjennomgang av 

virksomheten. Men hun ble først klar over den mer detaljerte statusen da SOFAK avla sin 

rapport. På spørsmål fra revisjonen om samhandling mellom henne og kommunaldirektør for 

utdanning med hensyn til norskopplæring, opplyser hun at det ikke var noen slik samhandling. 

På spørsmål om hvordan hun kan sikre måloppnåelse i sin sektor med tanke på at deltagerne i 

introduksjonsprogrammet skal gå direkte over i jobb, uten at hun kan innvirke på eller kjenner 

til status for norskopplæring/norskkunnskap, tilkjennegir hun at det er problematisk og at det 

ikke ”henger helt sammen”.  Etter hennes oppfatning blir dette et fagområde som er vanskelig å 

lede og få enhetlige mål- og resultater på, så lenge det er organisert i to separate enheter. 

 

8.5 Mål- og resultatstyring i voksenopplæringen (VO) 

 

Vi har ikke gått detaljert inn i prosessen med mål- og resultatstyring for VO, men kun forholdt 

oss til dette på overordnet nivå.  

 

VO er en del av utdanningssektoren (sektorområde B) i kommunen og målsetninger som 

berører opplæring er omtalt her i et eget programområde (H).   

 

Revisjonen har forespurt om virksomhetsplan og mottatt dette for årene 2011-2013. VOs 

virksomhetsplan er en del av virksomhetsplanen for hele utdanningssektoren i kommunen. 

Under følger et utsnitt av VOs virksomhetsplan for 2012:  

 

  
 

 

I virksomhetsplanen fremgår klart hva som er målene for den aktuelle planperioden, hva som er 

årsmål og hva som er tiltak. Ifølge rektor er virksomhetsplanen utarbeidet i samarbeid mellom 

ledelsen og de ansatte. Opplysningene bekreftes i de fem intervjuene revisjonens har gjort med 

lærere ved skolen. Revisjonen har ikke gått nærmere inn i denne prosessen.  
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Nasjonalt er det satt flere mål for introduksjonsprogrammet, blant annet andel som skal bestå 

nasjonale prøver (jf. punkt 8.2). I Skedsmo kommune er det ikke formulert egne mål for 

introduksjonsdeltagerne som gruppe, målene som er satt gjelder alle skolens elever.  I 

revisjonens intervju med rektor peker han på at skolens mål for denne gruppen er å komme 

”komme lengst mulig” med hver enkelt elev. Han fremholder at skolen legger vekt på å foreta 

en god kartlegging av eleven i forkant slik at eleven kommer i riktig klasse og får mest mulig 

utbytte av undervisningen. Som en del av kvalitetsarbeidet ved skolen foretas det fortløpende 

justering av klassene.   

 

Rektor rapporterer til kommunaldirektør for utdanningssektoren. Rektor oppgir at det  

rapporteres på regnskap og målsettinger i virksomhetsplanen, samt månedlig på økonomi. I 

tillegg informeres ledelsen om skolens resultater på de nasjonale norskprøvene gjennom året.  

 

VO rapporterer på målene som er satt i årsbudsjett- og handlingsplan. Ser vi på 2012 som et 

eksempel var målene som følger:  

 

Mål i HP 

Arbeide for at alle voksne innvandrere klarer språkkravet for å bli norsk statsborger. 

 

Årsmål 2012  

Skolens resultater fra de formelle nasjonale norskprøvene ligger minst 7 prosent over 

departementes målsetting for landet som helhet.  

 

I kommunens årsberetning for 2012 rapporteres det at årsmålet er nådd og at skolen ligger 10 

prosent over landsresultatet for norskprøve 2, og 29 prosent for norskprøve 3 (Årsberetning, 

Skedsmo kommune, s. 26). 

 

Skolen har ikke egne mål for introduksjonsdeltagerne som gruppe og rapporterer derfor heller 

ikke på dette. Det føres heller ikke egen oversikt over resultatene for denne gruppen internt i 

VO. På forespørsel har imidlertid revisjonen mottatt resultater for de av skolens 

introduksjonsdeltagere som går opp til norskprøver (norskprøve 2 og 3) i perioden 2010-2012. 

Disse fremgår av tabellen under:  

 

Tabell 7: Antall introdeltagere ved VO som har gått opp til og bestått nasjonale norskprøver  

 2010 2011 2012 

 Gått opp Bestått Gått opp Bestått Gått opp Bestått 

Ant. Muntlig 11 10 14 12 32 31 

Ant. Skriftlig 13 8 14 9 33 23 

 

 

Tabellen viser at veldig mange av de som går opp til nasjonale norskprøver består. Sett opp i 

mot det totale antallet introduksjonsdeltagere på skolen per år (som varierer fra 90 i januar 

2010 til 116 i januar 2012), er det imidlertid få som går opp til norskprøvene. Antall 

introduksjonsdeltagere som går opp til norskprøver økte betraktelig i 2012, men det er 

fremdeles slik at det er mange som ikke går opp til prøver. Fra og med 01.09.2013 ble det 

imidlertid obligatorisk å avlegge avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap46.   

 

                                           
46 Prøvene er obligatoriske for alle som får et vedtak om opphold etter 1. september 2013 og som etter 
introduksjonsloven gir dem rett og/eller plikt til opplæring. For deltakere som fikk innvilget oppholdstillatelse før 1. 
september 2013 er det fortsatt frivillig å gå opp til norskprøve (IMDis hjemmeside). 
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Tallene revisjonen har fått gjelder for introduksjonsdeltagere både fra Skedsmo, Rælingen og 

Enebakk kommune(ca 30 prosent kommer fra Rælingen, et mindre antall fra Enebakk). Det 

skilles altså ikke mellom kommunene i skolens tallmateriale.  Rektor fremholder at det heller 

ikke har vært etterspurt slik informasjon fra kommuneledelsen side.  

 

8.6 Samarbeid om å sette felles mål om introduksjonsarbeidet 

Som beskrevet tidligere (temaet er behandlet i kapittel 7) er godt samarbeid viktig for å lykkes 

med å kvalifisere introduksjonsdeltagere til arbeid eller videre utdanning. Et godt samarbeid er 

også viktig når det settes mål for tjenesten. Revisjonens undersøkelser viser at det er svært lite 

eller ingen formell kontakt mellom lederne i utdanningssektoren og helse- og sosialsektoren ved 

utforming av målene for tjenesten. Dette gjelder også lengre ned i organisasjonen. En av 

programkoordinatorene utrykker resultatet av dette slik:  

 

Jeg opplever at flyktningene og lærerne i norskundervisningen ikke har samme mål. 

Flyktningavdelingen har 2 års horisont og mål om arbeid/utdanning for den enkelte. Det 

har ikke lærerne. Ikke noe krav eller mål om når de skal gå opp til norskprøver. De skal 

lære norsk og det tar den tiden det tar. Programkoordinatorer og introlærere har nok mer 

felles forståelse for at det er 2 års horisont. I Asker for eksempel har de språkprøve 2 

innen 1 år. Her er det sånn at i løpet av 2 år skal programmet bestå av ulike elementer, 

men ingen definerte milepæler. 

8.7 Revisjonens vurdering 

I vurderingene av dette feltet vil revisjonen skille tydelig mellom FA i NAV og VO. Dette er 

påkrevd siden de to enheter organisatorisk er underlagt henholdsvis kommunen og NAV. 

Revisjonen vil konsentrere sine vurderinger om FA. VO er i denne sammenheng kun kartlagt i 

begrenset grad, og vurderingene blir derfor også kun på overordnet nivå. De to avdelingenes 

samarbeid i forhold til å sette mål for virksomheten innenfor introduksjonsordningen behandles i 

en felles vurdering til slutt.  

 

I følge en undersøkelse gjennomført av Rambøll (2011) vil mål og resultatstyring i arbeidet med 

introduksjonsordningen kunne bidra til at flere deltakere kommer over i arbeid eller utdanning 

etter avsluttet program. Rambøll trekker frem ledelsesdimensjonens betydning for resultatene 

og peker på at det er sentralt at det skapes klarhet om målsettinger, rammer og handlingsrom 

for de involverte. 

 

I tillegg til en bevisst bruk av mål- og resultatstyring er det viktig at lederne i en kommune 

etterspør og får tilstrekkelig styringsinformasjon om et område eller en sektor.  

Det vil for eksempel være viktig å ha styringsinformasjon om hvorvidt man fyller viktige 

lovpålagte krav til en tjeneste. Dette har sammenheng med internkontrollsystemet som også 

skal være med på å sikre at en tjeneste er innenfor de lover, reguleringer og andre rammer 

som blir gitt.  

 

Introduksjonsordningen som sådan må kunne sies å ha en sterk prioritering fra sentrale 

myndigheters hold. Området styres med til dels svært detaljert regelverk, det gis eget tilskudd 

og det er satt egne nasjonale mål for området.  

 

 

Flyktningavdelingen(FA) 

Revisjonenes undersøkelser viser at FA i NAV har et system for mål- og resultatstyring, men det 

brukes ikke som et aktivt og bevisst verktøy. 
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I avtalen mellom Skedsmo kommune og NAV slås det fast, at NAV skal utarbeide en 

virksomhetsplan for de kommunale tjenestene. Kjennetegnet på en virksomhetsplan er, etter 

revisjonenes oppfatning, en plan som gjenspeiler en virksomhets overordnede mål og som 

gjennom delmål og tiltak (med frister) skal bidra til at de overordnede målene nås.  

 

Revisjonenes undersøkelser viser at FA ikke har en slik ordinær virksomhetsplan. NAV-leder 

viser til, at det i deres styringskonsept, er resultatavtalen mellom leder i FA og NAV-leder som 

er avdelingens virksomhetsplan. Revisjonen er av den oppfatning at en lederavtale tradisjonelt 

er brukt som en avtale mellom en overordnet og en underordnet leder om forbedringspunkt i 

forhold til oppnådde resultat og utøvelse av lederskap og lignende. Det avgjørende i denne 

sammenheng må dermed bli, om lederavtalen i praksis er forankret og brukt som avdelingens 

virksomhetsplan.  

 

Revisjonens intervjudata viser at mål og resultater diskuteres på generell basis i avdelingen. 

Men når det kommer til å sette dette i system, svikter det. Revisjonens undersøkelse viser at 

medarbeiderne i liten grad deltar i et systematisk arbeid med å utarbeide en virksomhetsplan 

med mål og tiltak for avdelingens arbeid. Revisjonen finner ingen holdepunkter for at 

arbeidsmålene i lederavtalen er systematisk forankret og diskutert med medarbeiderne og at 

medarbeiderne er inneforstått med at lederavtalen også er deres virksomhetsplan. Når det er 

sagt, har nok de mål som er satt i avtalen tilslutning blant i de ansatte. Mange mener nok også 

at de arbeider mot disse daglig. Revisjonen er av den oppfatning at det gjennom flere år (også 

før omorganiseringen og overgang til NAV) har vært en lite systematisk og bevisst tilnærming til 

mål- og resultatstyring i FA.  

 

Revisjonen undersøkelser viser at avdelingslederen selv, på intervjutidspunktet, heller ikke klar 

over at hun skal ha en lederavtale. Underveis i denne revisjonen kommer det likevel på plass en 

resultatavtale for avdelingsleder (mai 2013). Dette mener revisjonen underbygger at dette er et 

dokument som ikke har fungert som en virksomhetsplan for avdelingen.  Når det gjelder de 

målene som ble satt i lederavtalen for 2011 og 2012 vurderer revisjonen det slik at mange av 

disse er lite adekvate og målbare når man ser dem opp mot sektormålene og målet i 

handlingsplanen. For 2013 er det en forbedring og målene er nå mer konkrete og målbare.  

 

I årsmeldingen til kommunen for 2011 rapporteres det at sektorens hovedmål på dette feltet 

ikke ble nådd. Målet var at 60 % av introduksjonsdeltakerne skulle ha annen hovedinntektskilde 

enn sosialhjelp etter endt programperiode 2011.  

 

I årsmeldingen for 2012 rapporteres det om at sektorens hovedmål på dette feltet er nådd. 

Målet var nå endret til at 60 % av flyktningene skulle ha annen hovedinntektskilde enn 

sosialhjelp etter 5 års oppfølging fra flyktningetjenesten. På spørsmål fra revisjonen hvordan 

man er kommet frem til denne måloppnåelsen, viser det seg at det er usikkerhet rundt hvilken 

tallmateriale og informasjon som ligger til grunn. Etter en ny gjennomgang kan FA bekrefte at 

rapporteringen om måloppnåelse var riktig. Revisjonen vurderer det slik at i et mål- og 

rapporteringssystem må hovedmål det rapporteres på til kommunestyret være veloverveide 

mål, der det lar seg gjøre å etterprøve resultatoppnåelse.   

 

I motsetning til de to foregående årene har ikke kommunen satt noe sektormål for 

flyktningearbeidet for 2013. Dette til tross for at feltet har hatt fokus både i forhold til 

organisering og resultatoppnåelse de siste årene. Revisjonen er klar over at er det i 

målsettingsprosessen må priortieres mellom flere viktige områder i sektoren, og at noe må vike. 

Revisjonens intervjudata fra tidligere sektorsjef viser imidlertid at FAs arbeidsfelt har en 

tendens til å ”drukne” i en stor sektor. Revisjonen vil derfor stille spørsmål ved om det å kutte 
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mål for flyktningearbeidet i sektormålene for 2013 virkelig gjenspeiler det arbeidet, den 

prioritering og det fokus dette feltet vil få i kommunen i 2013. 

  

Ut fra den informasjonen revisjonen har ser det ut til lederavtalen i FA i all hovedsak blir fulgt 

opp i forhold til resultatoppnåelse gjennom året. Revisjonen mener likevel at det kan stilles 

spørsmålstegn ved verdien av denne rapporteringen, og dette har sammenheng med den typen 

mål som blir satt og i hvilken grad disse har vært målbare (særlig for 2011 og 2012), jf. det 

som er sagt ovenfor. 

 

Revisjonen vurderer det slik at den løpende rapportering fra FA til kommunen (gjennom året) 

ikke i tilstrekkelig grad er systematisk og avklart47. Underveis i denne revisjonen kom det på 

plass rapportering fra FA til kommunen på en del parametere. Dette mener revisjonen er 

positivt, selv om våre data viser at det må jobbes videre med hvilke indikatorer det rapporteres 

på. Slik revisjonen har forstått det har rapporteringen tidligere hatt form av notater om 

utfordringer og diskusjonstema generelt for avdelingens arbeid. Revisjonen mener at man i 

tillegg må ha adekvate, tydelige og målbare rapporteringsparameter på plass, slik avtalen 

mellom kommunen og NAV synes å legge til grunn. 

 

Det er et lederansvar å følge opp rapportering. God informasjon til kommunestyret om tilstand 

og kvalitet på tjenester forutsetter at administrasjonssjefen etablerer gode rapporteringsrutiner 

for de tjenesteutøvende enheter. Dette må det etter revisjonenes oppfatning jobbes videre med 

i forhold til introduksjonstjenestene. 

 

 

Skedsmo voksenopplæring 

Så langt revisjonenes undersøkelser strekker seg vurderer vi det slik at VO har en 

virksomhetsplan som er forankret i organisasjonen. Virksomhetsplanen har delmål, tiltak og 

frister for arbeidet. Virksomhetsplanen viser tilbake til hovedmålene til kommunen. Det 

rapporteres på målene i virksomhetsplanen til ledelsen i kommunen.  

 

Når det gjelder målene som blir satt for skolen har revisjonen merket seg at disse blir satt for 

elevmassen som helhet. Introduksjonsdeltakerne utgjør bare ca 20-25 % av elevene. Når mål 

utformes for skolen som helhet i forhold til språkkrav, gir det etter revisjonens oppfatning liten 

verdi i forhold til arbeidet med og rapportering på hvordan det står til med 

introduksjonsdeltakernes språkferdigheter. 

 

Revisjonen mener det er en svakhet når virksomhetsplanen ikke innholder noen mål som retter 

seg mot introduksjonsdeltakerne som gruppe.  Da blir det etter revisjonens oppfatning 

vanskelig å få informasjon om hvordan skolen arbeider med denne gruppen og hvordan 

kommunens egne introduksjonsdeltakere gjør det. Det viser seg at ledelsen i Skedsmo 

kommune verken etterspør eller får systematisk rapportering på hvor mange av 

introduksjonsdeltakerne som går opp til de ulike språkprøver og består. Gode språkkunnskaper 

er et grunnleggende mål for hele ordningen og en forutsetning for å kunne gå ut i det norske 

arbeidslivet. Det å rapportere tall generelt for skolen, uten å trekke frem denne gruppen 

spesielt, kan være med på å tilsløre hvordan det egentlig står til med introduksjonsdeltakernes 

språkferdigheter.   

 

Samhandling om mål og resultater 

I og med at oppgaver og myndighet etter introduksjonsloven er delegert til to ulike enheter må 

det etter revisjonenes oppfatning bety at de mål og de resultater de oppnår hver for seg vil ha 

betydning for kommunenes totale resultat på dette feltet. Det er derfor viktig at man samordner 

                                           
47 Vi har ikke gått inn på økonomirapportering 
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de mål som blir satt opp på introduksjonsordningens vegne i de to enhetene. Revisjonens data 

viser at det i liten grad foregår noen slik samhandling. Det er revisjonenes oppfating at skal 

man organisere introduksjonsordningen mellom to separate enheter må kommunene sørge for 

at mål og tiltak innenfor introduksjonsordningen blir omforent og samordnet. 

 

Når det ikke samarbeides på ledernivå om mål og tiltak for ordningen blir det etter revisjonenes 

oppfatning utfordrende for medarbeiderne i de to enhetene å samarbeide mot felles mål.  

 

Konklusjon 

Det er mangler ved måten mål- og resultatstyring praktiseres på i arbeidet med 

introduksjonsordningen: 

 

FA: 

 FA har ingen virksomhetsplan som er forankret blant de ansatte og som gjennom 

delmål, og tiltak (med frister) viser hvordan avdelingen skal nå de overordnede målene i 

kommunen på flyktningfeltet.  

 

 Avdelingsleder i FA har en lederavtale, og det rapporteres til en viss grad internt på 

denne i løpet av året. 

 

 Rapporteringen på tjenestekvalitet og resultatoppnåelse for introduksjonsordningen fra 

NAV/FA til ledelsen i kommunen er ikke systematisk nok og det bør jobbes videre med 

dette.  

 

VO: 

 VO har en virksomhetsplan som er forankret blant de ansatte og som har delmål og 

tiltak (med frister) for arbeidet ved skolen.  

 

 Revisjonen mener det er en svakhet at VOs virksomhetsplanen ikke har mål for 

introduksjonsdeltakerne som gruppe. 

 

 VO rapporterer ikke til kommuneledelsen på de mest sentrale målene og de mest 

sentrale indikatorene når det gjelder introduksjonsdeltakerne som gruppe. Det er viktig 

at kommunen etterspør rapportering på sine introduksjonselever ved skolen, og at 

skolen innretter sine systemer slik at den rapporteringen kan gis. 

 

Generelt er det revisjonenes inntrykk at det ikke jobbes bevisst og systematisk nok med de 

målene som blir satt i forhold til introduksjonsdeltakerne som gruppe. I tillegg er det slik at VO 

og FA i liten grad har prosesser som omforener og samordner målene som blir satt i de to 

enhetene. 
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VEDLEGG 2: ADMINISTRASJONENS SVAR 

 

Fra: Torstein Leiro <Torstein@skedsmo.kommune.no> 

Dato: 4. november 2013 11:12:49 CET 

Til: Nina Neset <NinaN@nr-revisjon.no> 

Emne: Tilbakemelding - "Bosetting og Introduksjonsordning for Flyktninger". 

Forvatningsrevisjonsrapporten ”Bosetting og Introduksjonsordning for Flyktninger” ble mottatt 

28.10. Rådmannen har ikke merknader av vesentlig betydning til rapportens innhold.  Som 

kjent er det i gang en prosess administrativt for å utrede endringer innenfor dette området. 

Administrasjonen har fått utarbeidet en rapport fra konsulent (SOFAK), som særlig er rettet mot 

organisatoriske og strukturmessige forhold. Forvatningsrevisjonsrapportens forslag til tiltak vil 

bli integrert i denne prosessen, og bearbeidet sammen med forslag i SOFAK-rapporten. Denne 

prosessen ledes av en styringsgruppe bestående av Rådmann, Kommunaldirektør Utdanning og 

Kommunaldirektør Helse- og Sosial. Det er engasjert en prosjektleder for å stå for 

gjennomføring av prosessen i samarbeid med Voksenopplæring og Flyktningetjenesten i NAV. 

Samlet er prosjektet tenkt gjennomført innen utgangen av mars neste år. Det er imidlertid en 

rekke påpekninger av tiltak som er av en karakter som vil la seg gjennomføre før prosjektet 

samlet konkluderer.   

  

Med vennlig hilsen 

  

Torstein Leiro 

rådmann 

Skedsmo kommune 
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