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SAMMENDRAG
Formålet er å undersøke i hvilken grad Nittedal kommune styrker flyktningers mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet gjennom sitt integreringsarbeid. Revisjonen er avgrenset til det
ansvaret kommunen har for gjennomføringen av introduksjonsprogrammet. Det er i den
sammenhengen lagt vekt på god internkontroll, forsvarlig saksbehandling og kvalifiserende
introduksjonsprogram.
Hovedfunn
1. Flyktningetjenestens internkontroll har grunnleggende svakheter.
2. Over halvparten av flyktningene manglet en individuell plan på undersøkelsestidspunktet.

Det er betydelige utfordringer i samarbeidet mellom flyktningetjenesten og andre aktører som bidrar
i integreringsarbeidet. Flyktningetjenesten manglet på undersøkelsestidspunktet oversikt over
enkeltsaker og samlet virksomhet, og tjenesten hadde heller ikke gode nok rutiner og praksis når
det gjelder kontroll og avvikshåndtering. Flyktningetjenesten evalueres ikke jevnlig og taushetsplikt
ivaretas ikke på en tilfredsstillende måte. Kommunen har imidlertid i ettertid arbeidet med å forbedre
kontrolltiltakene og innført et avvikssystem. Revisjonen ser positivt på det forbedringsarbeidet
kommunen har igangsatt på dette området.
Over halvparten av flyktningene manglet på undersøkelsestidspunktet en individuell plan for
introduksjonsprogrammet. I tillegg manglet flyktningetjenesten rutiner for å samordne planen med
individuell plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Individuelle planer skal sikre at
flyktningen og flyktningetjenesten i fellesskap jobber for å nå målsettinger som de har blitt enige om.
Revisjonen mener det er alvorlig at kommunen i utstrakt grad ikke oppfylte dette lovkravet, men
rådmannen opplyser at det er innført nye rutiner og at alle flyktningene nå har en individuell plan.
Revisjonen ser positivt på at kommunen har iverksatt tiltak for å styrke internkontrollen og sikre at
alle deltakerne skal ha en individuell plan.
Undersøkelsen viser at administrasjonens rapportering ikke har vært korrekt. Revisjonen ser
imidlertid positivt på at kommunen nå har innført et nytt rapporteringssystem og at tallene nå er mer
pålitelige.
Undersøkelsen viser at flyktningetjenesten har rutiner og systemer for at flyktningene skal få en
individuelt tilpasset boveiledning. Den viser også at kommunen har et rikt tjenestetilbud fra frivillige.
Revisjonen mener at kommunen kan utnytte dette tilbudet enda bedre ved å styrke samarbeidet
med frivillige.
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Rådmannens uttalelse til rapporten
Et utkast til rapport er forelagt rådmannen til uttalelse. Høringssvaret er mottatt 25.5.20 og er i sin
helhet vedlagt rapporten. Revisjonen har også mottatt tilbakemeldinger fra kommunen på
faktagrunnlaget i rapporten. Det er gjort endringer i samsvar med tilbakemeldingene.
Rådmannen ser alvorlig på de forhold som er påpekt i rapporten og viser til at det allerede er
iverksatt tiltak for å rette opp i disse forholdene. Rapporten gir ifølge rådmannen et godt grunnlag for
det videre arbeidet med å styrke de tjenestene som flyktninger og andre innvandrere har krav på
etter introduksjonsloven.
Rådmannen ser samtidig et behov for å peke på at selv om forvaltningsregler ikke er etterlevd
tilstrekkelig, betyr ikke det at flyktningenes mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet rent
faktisk ikke har vært god nok. Rådmannens inntrykk er også at enhet for bosetting og integrering
har hatt en positiv utvikling.
Rådmannen peker i tillegg på at rapporten etterlater et inntrykk av at tjenesten ikke har overholdt
taushetsplikten dersom det ikke foreligger et såkalt informert samtykke til å dele opplysninger på
tvers av etater og organisasjoner i forbindelse med saksbehandlingen.
Revisjonen vil bemerke at undersøkelsen har et systemfokus og verken har hatt som formål eller
faktisk undersøkt om brudd på taushetsplikt har skjedd i enkeltsaker. Det er også viktig å merke seg
at revisors funn dreier seg om de situasjoner der samtykke er påkrevd fra bruker. Det er riktig som
rådmannen skriver at lovgivningen på området langt på vei tillater deling av informasjon på tvers at
etater og organer i mange av disse sakene. Det er nettopp dette revisjonen også er opptatt av når
revisjonen på s. 27 i rapporten skriver at tjenesten må sette seg inn i lovhjemler som åpner for
deling av informasjon og målrette et eventuelt samtykkegrunnlag til de tilfeller der dette er
nødvendig og påkrevd. Revisjonen ser positivt på at det er planlagt opplæring i tjenesten om dette
regelverket i 2020. Dette er krevende å håndtere i praksis i en travel hverdag, og saksbehandler kan
komme til å opptre mer restriktivt enn nødvendig for å unngå å gjøre feil.

Revisjonens anbefalinger
På bakgrunn av den gjennomførte undersøkelsen blir revisjonens anbefalinger:
•

Rådmannen bør iverksette tiltak for å styrke samhandlingen mellom de aktørene som deltar i
integreringsarbeidet.

•

Rådmannen bør sørge for at flyktningetjenesten har en tilstrekkelig internkontroll.
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1 INNLEDNING
1.1 Bakgrunn
Kontrollutvalget i Nittedal bestilte 7. februar 2019 (sak 3/19) en forvaltningsrevisjon om arbeidet med
flyktninger og integrering, herunder boligspørsmål. Revisjonen foreslo på bakgrunn av dette en
forvaltningsrevisjon med fire problemstillinger. Kontrollutvalget behandlet og vedtok planen i møte
11.4 2019 (sak 10/19), men ba i tillegg om en femte problemstilling knyttet til samarbeidet med
frivillige. Revidert prosjektplan ble behandlet og vedtatt i møte 29.8 2019 (sak 23/19).

1.2 Formål og problemstillinger
Formålet er å undersøke i hvilken grad Nittedal kommune styrker flyktningers mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet gjennom sitt integreringsarbeid.
Formålet med denne undersøkelsen er vidt, og sammenfaller med formålet i introduksjonsloven. Vi
kommer ikke til å ta opp spørsmålet om i hvilken grad flyktningene som er bosatt i kommunen
faktisk oppnår deltakelse i arbeidslivet. Måloppnåelse her er avhengig av en lang rekke faktorer, og
kommunen kan bare styre noen av disse. Derfor rettes undersøkelsen inn mot hvorvidt kommunen
legger godt til rette for at flyktningene skal lykkes.
I denne revisjonen vil vi se på både introduksjonsprogrammet og boveiledningen. Revisjonen har
lagt opp til et systemperspektiv og internkontroll er kommunens eget arbeid for å sikre kvaliteten i
tjenestene. Derfor er det naturlig å undersøke om internkontrollen på tjenesteområdet er
tilfredsstillende. I forlengelsen av dette har vi valgt å se på rapporteringen til politisk nivå. I tillegg til
disse fire problemstillingene ønsket kontrollutvalget også at revisjonen skulle se på samarbeidet
med frivillige i integreringsarbeidet. Dette ble derfor lagt til som en femte problemstilling.
Formålet belyses altså gjennom de følgende fem problemstillingene:
1. I hvilken grad har kommunen et internkontrollsystem som sikrer et samordnet og helhetlig
tilbud til flyktningene?
2. I hvilken grad har Nittedal kommune et introduksjonsprogram som kvalifiserer flyktningen for
arbeid og utdanning?
a. I hvilken grad får deltakerne en individuell kvalifiseringsplan i henhold til lovkrav?
b. I hvilken grad får deltakerne kvalifiseringstiltak i tråd med individuelt
opplæringsbehov?
c. I hvilken grad får flyktningene et opplæringstilbud som er helårlig og på full tid?
3. I hvilken grad får flyktningene boveiledning som dekker deres behov?
4. I hvilken grad gir rapporteringen til politisk nivå et riktig bilde av mål- og resultatoppnåelse for
integreringsarbeidet?
5. I hvilken grad samarbeider Nittedal kommune med frivillige organisasjoner i
integreringsarbeidet?
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1.3 Avgrensning og undersøkelsesperiode
Ved å anlegge et bredt perspektiv og ta opp fem så vidt ulike problemstillinger oppnår vi først og
fremst den fordelen at vi berører alle de vesentligste sidene ved integreringsarbeidet. Men innenfor
rammene av en forvaltningsrevisjon vil det ikke være mulig å dekke alle disse problemstillingene
utfyllende.
Den mest omfattende problemstillingen er knyttet til kvalifiserende introduksjonsprogram. Forskning
peker på betydningen av tidlig innsats og (Fafo 2017). Derfor er det naturlig at denne revisjonen
retter søkelyset mot denne fasen. Mange enheter og tjenesteleverandører er involvert i
integreringsarbeidet i Nittedal, men i de to første årene av introduksjonsprogrammet er det avdeling
for bosetting og integrering (BI, også kalt Flyktningetjenesten) som har hovedansvaret for
introduksjonsprogrammet. Det er derfor naturlig at revisjonen konsentrerer oppmerksomheten om
denne avdelingen.
Det er et sentralt krav i introduksjonsloven at hver deltaker skal ha en individuell plan som sikrer at
kvalifiseringstiltak i størst mulig grad er tilpasset deltakerens individuelle behov for opplæring slik at
tiltakene treffer best mulig. I denne revisjonen skal vi derfor sjekke om deltakerne har en individuell
plan, om denne tilfredsstiller lovkravene og om deltakerne får kvalifiseringstiltak i tråd med det
individuelle opplæringsbehovet som klargjøres i planen. Vi skal også se på om opplæringstilbudet i
norsk og samfunnsfag er tilrettelagt for å være helårlig og på full tid1.
En fullstendig revisjon av kommunens arbeid med bosetting vil bli for omfattende for denne
undersøkelsen. Vi har derfor valgt å undersøke ett vesentlig element, nemlig boveiledningen.
Undersøkelsen startet opp 20.4.2019 og ble avsluttet 2.10.2019. Rapporten ble sendt på høring til
rådmannen 11.2. 2020, og revisjonen mottok et svarbrev med innspill til faktagrunnlaget i rapporten
2.3.2020. Det fremkom her nye opplysninger om forbedringsarbeid, som ble tatt inn i rapporten. Et
nytt høringsutkast ble oversendt kommunen 11.5.2020. Kommunen oversendte nye innspill til
faktagrunnlaget i epost av 19.5.2020. Rådmannens høringsuttalelse til rapporten forelå 25.5.2020.

1.4 Definisjoner og forkortelser
Revisjonen legger vekt på hvordan kommunens flyktningetjeneste, Avdeling for bosetting og
integrering (BI), følger opp flyktningene. Revisjonen bruker hovedsakelig begrepene
«flyktningetjenesten», «avdelingen», «enheten» og «tjenesten» for å omtale flyktningetjenesten. De
fleste ansatte vil i rapporten betegnes som «flyktningkonsulent» eller «saksbehandler». Ettersom
det er flyktningkonsulentene som behandler saker i flyktningetjenesten vil disse titlene brukes om

1

Vi vil imidlertid begrense undersøkelsen til å undersøke planer og systemer, og ikke hvorvidt den
undervisningen som er gitt faktisk har vært tilstrekkelig i omfang. Årsaken til denne avgrensningen er dels
prosjektets rammer, og dels at det nylig er gjort en omorganisering som innebærer at Gnisten
kompetansesenter har overtatt ansvaret for samfunnsfagundervisningen fra Nav.
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hverandre. Noen av de ansatte har andre titler som «boligkonsulent» eller «avdelingsleder».
Revisjonen bruker «veileder» for å vise til ansatte hos Nav.
Kommunen har ansvaret for å følge opp flyktninger som har blitt bosatt i kommunen i fem år. Noen
av flyktningene deltar i introduksjonsprogrammet. Begrepene «flyktning» og «deltaker» viser begge
til deltakere i introduksjonsprogrammet i denne rapporten.
Kommunen har en avtale med Gnisten Kompetansesenter AS om opplæring i norsk og
samfunnsfag. Gnisten Kompetansesenter AS er et datterselskap i Gnistengruppen, og vil i
rapporten også betegnes som «Gnisten Kompetansesenter» eller «Gnisten».
Videre gjengir rapporten noen av flyktningenes historier. Av hensyn til anonymisering omtaler
rapporten flyktningene i hankjønn.
Rapporten inneholder følgende forkortelser:
BI
Avdeling for Bosetting og integrering, flyktningetjenesten i Nittedal
BLD
Barne- og likestillingsdepartementet
DNT
Den norske turistforening
HMS
Helse, miljø og sikkerhet
IIA
The Institute of Internal Auditors
IMDi
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
INTOSAI
International Organization of Supreme Audit Institutions
IP
Individuell plan
KS
Kommunesektorens organisasjon
NBV
Nittedal biblioteks venner
NIR
Nasjonalt introduksjonsregister
RSK
Revisjonsstandarder kommune
SFO
Skolefritidsordning
SSB
Statistisk sentralbyrå

1.5 Oppbyggingen av rapporten
Neste kapittel tar for seg relevant bakgrunnsinformasjon, herunder introduksjonsloven samt
organisering av flyktningarbeidet i kommunen. Deretter følger ett kapittel for hver problemstilling.
Kapitlene avslutter med revisjonens vurderinger og eventuelle anbefalinger. En redegjørelse for
revisjonskriterier, kilder og metoder følger som vedlegg i rapporten.
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2 BAKGRUNN – FLYKTNINGETJENESTEN I NITTEDAL
Kommunen har ansvaret for nybosatte flyktninger i fem år. De første tre månedene kalles
bosettingsperioden. I denne perioden bistår flyktningetjenesten med hjelp til innflytting og en rekke
andre praktiske behov. Tjenesten gjennomfører også en innledende kartlegging og forbereder
oppstart i introduksjonsprogrammet. I løpet av de neste to årene deltar flyktningene i et
introduksjonsprogram. Dette er et heltids opplæringsprogram hvor målet er at de skal lære seg
norsk, og komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Denne perioden kan forlenges til tre år.
Introduksjonsprogram og norskopplæring skal være tilpasset den enkelte flyktning, og ta
utgangspunkt i deres forutsetninger, behov og mål for fremtiden. Introduksjonsloven legger til grunn
at flyktningetjenesten gjør en kartlegging sammen med flyktningen, og utformer en plan for hvordan
han skal nå sine mål. Hovedpunktene i kartleggingen og planen for arbeidet skal beskrives og
begrunnes i en individuell plan.
Flyktninger som står uten jobb, studie- eller skoleplass etter endt introduksjonsprogram, overføres til
arbeidsrettet oppfølging og kvalifiseringstiltak i regi av Nav. Disse flyktningene kan få økonomisk
støtte etter lov om sosiale tjenester.
Kommunene mottar statlige tilskudd som skal dekke utgifter til bosettings- og integreringsarbeid,
herunder integreringstilskudd2 og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag for voksne
innvandrere3. Kommunene kan søke flere tilskudd, og de kan bidra med egne midler. Enhetsleder
forteller at flyktningetjenesten i Nittedal er helfinansiert av integreringstilskudd4. Han forklarer at
integreringstilskuddet dermed dekker lønn til kommunens seks stillinger i flyktningetjenesten,
introduksjonsstønad5 til deltakere i introduksjonsprogrammet, supplerende sosialhjelp og
etableringstilskudd ved bosetting og husleieutgifter. Integreringstilskuddet dekker også noen
stillinger i Nav, det vil si to stillinger som jobber med sosialhjelp, to stillinger som jobber med
kvalifisering for bosatte i år tre til fem, og en stilling i et kvalifiseringsprosjekt opp mot
introduksjonsprogrammet.

2

Integreringstilskuddet
består
av
integreringstilskudd,
eldretilskudd
og
barnehagetilskudd.
Integreringstilskuddet skal hovedsakelig dekke de gjennomsnittlige utgiftene kommunen har til arbeidet i
bosettingsåret, og de neste fire årene. Kommunene får tilskudd for hver person de bosetter, men det er
kommunen som må søke om tilskuddet første bosettingsår.
3 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere består av persontilskudd og
grunntilskudd. Tilskuddet skal bidra til at kommuner gjennomfører opplæring og prøver i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere. IMDi utbetaler tilskuddet automatisk.
4 Unntak er stillingen som enhetsleder, denne er finansiert av kommunen.
5 Introduksjonsstønad er en fast inntekt for deltakere i introduksjonsprogrammet. Stønaden utgjør 2G, men
deltakerne kan få supplerende sosialstønad. Statlige overføringer dekker supplerende sosialstønad.
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2.1 Organisering av flyktningarbeidet i Nittedal
Kommunene kan organisere integreringsarbeidet på den måten de selv finner hensiktsmessig. I
Nittedal er ansvaret hovedsakelig delt mellom flyktningetjenesten (Avdeling for Bosetting og
Integrering, BI), Gnisten Kompetansesenter AS og Nav. Gnisten Kompetansesenter AS har
ansvaret for opplæringen i norsk og samfunnsfag, Nav har ansvaret for oppfølging etter lov om
sosiale tjenester og flyktningetjenesten har ansvaret for å forvalte introduksjonsloven.
Figur 1: Oversikt over ansvarsdeling i femårsperioden

Kilde: Flyktningetjenesten.
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Flyktningetjenesten har ansvar for kvalifiseringstiltak i hele femårsperioden. Ifølge en veileder hos
Nav følger flyktningetjenesten hovedsakelig opp flyktninger i bosettingsperioden og
introduksjonsdeltakere, samt to veiledere hos Nav som følger opp deltakere i år tre til fem.
Gnisten Kompetansesenter AS er en del av Gnistengruppen, som er heleid av Nittedal kommune.
Gnisten har gjennom en avtale fra 2014, og deretter en tilleggsavtale fra september 2018, hele
ansvaret for opplæring i norsk og samfunnsfag etter introduksjonsloven. Enhetsleder beskriver
avtalen som et samarbeid der norskopplæringstilskuddet i sin helhet går til Gnisten
Kompetansesenter AS. Lærerne på Gnisten utarbeider også planen for norskopplæringen.
Avdeling for bosetting og integrering har også ansvaret for kommunens samarbeid med frivillige
organisasjoner i integreringsarbeidet.

2.2 Intern organisering i flyktningetjenesten
Flyktningetjenesten har de siste årene omorganisert tjenestetilbudet flere ganger. Avdelingslederen
forteller at over tid har tjenesten utviklet seg fra å være en «omsorgstjeneste» til å bli en tjeneste
som legger til rette for selvstendiggjøring og kvalifisering.
Flyktningetjenesten har én avdelingsleder og fem ansatte. I tillegg inngår en veileder hos Nav i en
prosjektperiode. Tidligere hadde flyktningetjenesten fire flyktningkonsulenter som var
primærkontakter for hver sin gruppe deltakere. Primærkontakten hadde blant annet ansvaret for å
utarbeide og følge opp individuelle planer for sine deltakere. Etter omorganiseringen fra 1.1.2019 er
avdelingen organisert i et kvalifiseringsteam og et bosettingsteam.
Kvalifiseringsteamet har ansvaret for å utarbeide og følge opp deltakernes individuelle planer,
inkludert å fatte vedtak og iverksette kvalifiseringstiltak. Begge teamene har hatt redusert
bemanning i store deler av 2019 på grunn av en langtidspermisjon og en oppsigelse.
Bosettingsteamet har ansvaret for bosetting og boveiledning. Teamet består av en boligkonsulent
og to flyktningkonsulenter, men den ene flyktningkonsulenten var i permisjon i store deler av 2019.
En kontaktperson har ansvaret for å hjelpe flyktningene etter deres behov og fortelle hvilke enheter
som har ansvar for å tilby de tjenestene flyktningene trenger. Flyktningkonsulenten har
kontaktpersonansvaret gjennom hele integreringsperioden på fem år. Bosettingsteamet har
ansvaret for bosettingsperioden de første tre månedene, og de har også ansvaret for en innledende
kartlegging av deltakerne. Funksjonen som boligkonsulent har hovedsakelig ansvar for
boveiledning, altså ulike oppgaver knyttet til etablering og oppfølging av boforholdet, men på grunn
av bemanningssituasjonen har boveilederen i 2019 også blitt pålagt bosettingsoppgaver.
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Èn kontaktperson har ansvar for å hjelpe flyktningene etter deres behov, samt koordinere og støtte
flyktningen i å få kontakt med nødvendige instanser. Se illustrasjonen ovenfor.

2.3 Temaplan
Integreringsarbeidet er i liten grad styrt av politiske vedtak. Avdelingsleder opplyser at kommunen
har hatt en temaplan tidligere, men at det er flere år siden den utløp. Flyktningetjenesten har jobbet
med en ny temaplan, Ny i Norge – Ny i Nittedal, siden 2018. Hovedutvalget for helse og velferd
behandlet et høringsutkast 6. mai 2019. 13. mai 2019 behandlet formannskapet rådmannens
innstilling om å sende temaplanen på høring. Et enstemmig formannskap vedtok ikke å sende
planen på høring. Enhetsleder opplyser at en oppdatert temaplan er under utarbeidelse.
Rådmannen legger i sitt svarbrev til at i arbeidet med temaplanen var det medvirkning fra over 70
personer. Det var ansatte fra flere sektorer i kommunen, Gnisten, flyktninger, næringsliv og frivillige
organisasjoner. I bestillingen til ny plan ønsket formannskapet at innvandrerperspektivet skulle tas
ut, og at planen kun skal handle om flyktninger.

2.4 Sentrale begreper
En del sentrale begreper i integreringsarbeidet forklares av flyktningetjenesten på følgende måte:
En asylsøker er en person som søker om asylstatus og beskyttelse som flyktning. Personen er kun
asylsøker inntil søknaden er behandlet av UDI. Hvis de får positivt svar på asylsøknaden, får de
oppholdstillatelse som flyktning.
En flyktning er en person som har fått godkjent asylsøknad eller opphold etter FNs
flyktningkonvensjon. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettighetene som
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følger med knyttet til bosetting og introduksjonsprogram. Bosetting av flyktninger medfører statlig
tilskudd i 5 år. Dette gjelder også familiegjenforente voksne og barn.
En overføringsflyktning er en flyktning som blir overført til Norge fra utlandet, etter avtale med
FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Overføringsflyktninger omtales ofte som
kvoteflyktninger, og kommer som regel direkte fra flyktningleir i utlandet.
En innvandrer er en person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av
utenlandskfødte foreldre. Innvandrere har ikke rett på hjelp til bosetting eller introduksjonsprogram,
og det medfølger heller ikke noen statlige midler.
Familieinnvandrere er en fellesbetegnelse på personer som får opphold i Norge fordi de enten har
familie som bor lovlig i Norge, eller de er gift med en norsk statsborger. For å få innvilget
familieinnvandring stilles det som hovedregel krav om at den som allerede bor i Norge skal kunne
forsørge de som kommer. Inntektskrav gjelder ikke familiegjenforente med flyktning som var gift før
de flyttet til Norge.
Introduksjonsstønad er deltakerens faste lønn i introduksjonsperioden og gis på grunnlag av
deltakelse i introduksjonsprogrammet. Kommunen gjør en vurdering om en person oppfyller
kriteriene om behov for grunnleggende kvalifisering og fatter et vedtak. Stønad utbetales månedlig
og er på to ganger folketrygdens grunnbeløp. Deltakere under 25 år mottar 2/3 av beløpet. Dersom
en deltaker har fravær som ikke er dokumentert i programperioden får han reduksjon i stønaden.
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3 SYSTEM FOR INTERNKONTROLL
Kommunene skal ha kontroll med egen virksomhet (kommuneloven § 25-1, introduksjonsloven §
24). Egenkontrollen bidrar til å bygge opp tillit til kommunen og en systematisk styring.
Kontrollarbeidet legger også grunnlaget for læring og forbedring.
Det betyr at kommunen må ha systemer og rutiner som sikrer at planlegging, organisering og
gjennomføring av aktivitetene innfrir krav i introduksjonsloven, eller introduksjonslovens forskrifter.
Kommunen må videre kunne redegjøre for hvordan den oppfyller denne plikten.
Til problemstillingen er det utledet følgende kriterier:
Problemstilling 1

Revisjonskriterier

I hvilken grad har kommunen et internkontrollsystem
som sikrer et samordnet og helhetlig tilbud til
flyktningene?

Flyktningetjenesten bør ha systemer og rutiner som
bidrar til å sikre:
• En klar ansvars- og oppgavefordeling innad
i tjenesten og i samhandlingen med andre
aktører i kommunen.
•

Oversikt over den enkelte sak og tjenestens
samlede virksomhet.

•

Iverksetting av nødvendige kontrolltiltak.

•

Rutiner og praksis for å melde og håndtere
avvik.

•

En jevnlig evaluering av tjenesten.

•

Tilfredsstillende
taushetsplikt.

ivaretakelse

av

3.1 Klare ansvars- og oppgavefordelinger
En god internkontroll forutsetter en formalisering av organisering, ansvar og roller 6. Det betyr at en
klart definert ansvarsdeling og samordning, både internt og i forholdet til andre tjenester, er en
forutsetning for å sikre god samhandling i flyktningetjenesten.

6

Rådmannens Internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? KS 2013.
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3.1.1

Intern rolle- og ansvarsdeling

Flyktningetjenesten er organisert i to team, et bosettingsteam og et kvalifiseringsteam. Teamene har
definerte arbeidsoppgaver og ansvarsområder, nedfelt i skriftlige instrukser. Avdelingsleder og
flyktningkonsulenter beskriver arbeidsfordelingen på sammenfallende måte. I intervjuer med
revisjonen gir også samtlige inntrykk av at samarbeidet både innad i teamene og mellom teamene
hovedsakelig fungerer godt.
3.1.2

Rolle- og ansvarsdeling mellom flyktningetjenesten og andre enheter

Revisjonen har fått oversendt dokumenter som beskriver arbeidsfordelingen mellom
Flyktningetjenesten og andre instanser som bidrar i integreringsarbeidet på ulike måter. Arbeidet er
inndelt i tre hovedområder etter avdelinger i kommunen: Avdeling for bosetting og integrering
(flyktningetjenesten), Nav ved avdeling for arbeid og kvalifisering og migrasjonshelseteamet ved
Nittedal helsestasjon. Andre relevante aktører i offentlig og frivillig sektor samt Gnisten
Kompetansesenter AS kommer i tillegg. En enkel fremstilling finnes i kapittel 2.
Både flyktningetjenesten og flere andre aktører forteller til revisjonen at dette i praksis ikke alltid
oppleves som like avklart som det som er nedfelt formelt. Avdelingsleder opplyser at avdelingen får
en rekke henvendelser fra flyktninger og andre om å bistå med saker som ligger utenfor dens
ansvarsområde. Eksempelvis vedtak fra NAV og UDI. Flyktningkonsulentene kan ikke delta på
møter hos politiet, fylle ut søknader i f.m. oppholdstillatelse, familiegjenforening eller gi omfattende
rådgivning på slike områder. Hun forteller at Flyktningetjenesten kan bistå med å koordinere og
henvise til aktuelle tjenester eller instanser som flyktningen har behov for å være i kontakt med.
Eksempelvis kan avdelingen henvise til Jussbuss eller SEIF ved avslag på oppholdstillatelser o.l.
Men hun presiserer at Flyktningkonsulenten ikke skal innta en «advokatrolle» eller være partshjelp i
politisaker.
Flyktningetjenesten i Nittedal har ifølge avdelingsleder i løpet av de siste fem årene endret karakter.
Da avdelingsleder startet å jobbe i Flyktningetjenesten var det et stort fokus på å gi flyktningene
omsorg og støtte i hverdagen og rundt praktiske ting, og lite fokus på lovverk og selvstendiggjøring
av den enkelte. I løpet av de siste fem årene har fokuset endret seg til å bli mer rettet mot å jobbe
mot selvstendiggjøring og kvalifisering av den enkelte deltaker og se den enkeltes ressurser, mye
knyttet til føringer i Introduksjonsloven rundt det å få personer raskest mulig ut i jobb/ utdanning.
Avdelingslederen fremholder at Introduksjonsloven er hovedlovverket som tjenesten jobber ut ifra.
Derfor har det vært naturlig å først og fremst fokusere på de lovpålagte tjenestene som BI skal
utføre i henhold til Introduksjonsloven. En stor del av arbeidet med flyktningene handler ofte om
praktisk oppfølging, eller bistand til ulike ting i hverdagen, men disse oppgavene reguleres ikke av
et lovverk og nevnes heller ikke i Introduksjonsloven. Selv om dette er bistand som kan være
nødvendig for mange, har tjenesten måttet prioritere å bruke tjenestens ressurser til arbeid og
arbeidsoppgaver i henhold til introduksjonsloven. Dette har dermed også medført at
mulighetsrommet for å kunne bistå med annen type oppfølging eller miljøarbeid rundt den enkelte
har blitt noe mindre.
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Avdelingsleder opplever at det er mange forventninger til hva tjenesten skal gjøre og bistå
flyktningene med, men at dette ofte omhandler arbeidsoppgaver som ikke er direkte relatert til
bestemmelsene i Introduksjonsloven. Dette kan være forventninger blant eksterne og interne
samarbeidspartnere, voksenopplæringen, eller flyktningene selv. Hun forklarer at den dreiningen
som har foregått de siste årene samsvarer med både nasjonale føringer og politiske signaler i
Nittedal.
Avdelingsleder opplever at det er mange forventninger til hva avdelingen skal bistå flyktningene
med, og at mange iblant forventer at avdelingen skal gjøre langt mer enn de har ressurser til. Noen
flyktninger krever svært tett oppfølging på alle livets områder, og disse personene skulle gjerne hatt
en tettere oppfølging enn det vi har ressurser til i dag, enten av BI eller i kommunens ordinære
tjenesteapparat. I tillegg har vi også noen flyktninger som ønsker seg mye oppfølging og hjelp til
praktiske ting i hverdagen, men som de kan klare fint selv så lenge de blir ansvarliggjort for egne
handlinger. Avdelingslederen understreker at det ikke skal være sånn at flyktningene må henvende
seg til andre enheter for å ivareta behov som flyktningetjenesten skulle ivaretatt. Hun poengterer
likevel at det også er viktig å være tydelig på hva som er Flyktningetjenestens ansvar å bistå med
og evt. ikke bistå med. Avdelingslederen understreker at en viktig del av deres jobb er å balansere
det å gi nødvendig hjelp og støtte, og samtidig jobbe med ansvarliggjøring og selvstendiggjøring slik
at disse personene skal klare seg best mulig selv i det norske samfunnet. Avdelingslederen er
opptatt av å være tydelig på hva som er Flyktningetjenesten sitt ansvar og hva som tilhører andre
instanser eller flyktningen selv.
Undersøkelsen viser at Flyktningetjenesten og samarbeidspartnerne i liten grad har en felles
forståelse når det gjelder hvor omfattende tjenesten skal være. Både lærere, helsearbeidere og
frivillige gir i møte med revisjonen uttrykk for at de mener at Flyktningetjenesten i mange tilfeller ikke
ivaretar flyktningenes behov på en tilstrekkelig måte. Revisjonen observerer også at mange av
flyktningene henvender seg til andre støttepersoner, for eksempel norsklærerne, helsesykepleierne
eller frivillige for å få hjelp. Inntrykket av at Flyktningetjenestens rolle tolkes ulikt av ulike aktører
bekreftes også i intervjuer med Flyktningetjenesten. Avdelingslederen tror at noe av problemet
dreier seg om en manglende innsikt i hverandres arbeid. Hun trekker frem at et felles
saksbehandlingssystem kan gi en bedre tverrfaglig innsikt i enkeltsaker, og slik bidra til å bedre
situasjonen.
Revisjonen har intervjuet lærerne og lederne på Gnisten, flyktningehelsetjenesten og
kommuneoverlege, samt flere frivillige organisasjoner som jobber med flyktninger i Nittedal.
Revisjonen observerer at det er lav tillit mellom Flyktningetjenesten og flere av deres nærmeste
samarbeidspartnere.
3.1.3

Kommunens avtale med Gnisten Kompetansesenter AS

Ifølge introduksjonsloven kan kommunen overlate ansvaret for opplæring i norsk og
samfunnskunnskap til en ekstern aktør (§ 18). Kommunen har derimot ikke adgang til å delegere sin
vedtaksmyndighet (§ 28).
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Kommunen har to avtaler fra 2014 og 2018 som gir Gnisten Kompetansesenter AS alt ansvar for
opplæring i norsk og samfunnsfag. Som betaling får Gnisten Kompetansesenter AS hele
norskopplæringstilskuddet. Avtalen bygger på en avtale fra 2014, og som gir sistnevnte ansvar for
norskopplæringen på introduksjonsprogrammet.
Enhetsleder viser til at Fylkesmannen påpeker at avtalen med Gnisten er lovstridig på punktet om
vedtaksmyndighet. Han mener at dersom Gnisten fortsatt skal levere denne tjenesten, bør avtalen
oppdateres til dagens faglige krav og følge lovverket.
Det har i arbeidet med revisjonen kommet frem påstander om at avtalens kravspesifikasjon er i strid
med introduksjonsloven og at avtalen er i strid med regelverket for offentlige anskaffelser fordi
kommunen ikke har gjennomført noen anbudskonkurranse verken ved kontraktsinngåelsen, eller
ved senere forlengelser av avtalen. I kravspesifikasjonen7 står det blant annet at Gnisten
Kompetansesenter AS skal fatte vedtak om tilbud og stans av opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Videre står det at flyktningetjenesten skal fatte vedtak om
introduksjonsprogram.
Gnisten Kompetansesenter AS har deretter vedtatt oppsigelse av plass på norskkurs for en
deltaker. Deltakeren klaget på vedtaket, og Fylkesmannen behandlet saken 12.11.2018.
Fylkesmannen påpeker at kommunen ikke har lov til å delegere sin vedtaksmyndighet.
Fylkesmannen legger vekt på at Gnisten Kompetansesenter AS er et aksjeselskap, og dermed at
bedriften konkurrerer på like vilkår som andre bedrifter i markedet. Fylkesmannen presiserer at
Gnisten Kompetansesenter AS ikke er en del av kommunen, selv om kommunen er aksjeeier.
Fylkesmannen konkluderer med at Gnisten Kompetansesenter AS ikke har kompetanse til å fatte
vedtak etter introduksjonsloven, og at kommunen har begått en saksbehandlingsfeil i denne saken.
Enhetsleder sier at Gnistens praksis for rapportering kan være krevende å forholde seg til. Gnistens
ledelse tar ofte kontakt med styreleder og politisk linje istedenfor å rapportere til rådmannens
fagavdelinger. Dette har ifølge enhetslederen flere ganger ført til kritisk feilinformasjon og en rekke
misforståelser.
Rådmannen opplyser i sitt svarbrev at kommunestyret 16.12 2019 (sak 123/19) vedtok at det innen
15. april 2020 skal gjøres en gjennomgang og reforhandling av avtalen mellom Gnisten
kompetansesenter AS og Nittedal kommune. Han opplyser at arbeidet tar for seg både økonomiske
og juridiske forhold.

18-01161-1 Kravspesifikasjon til Gnisten kompetanse AS – Tilbud om undervisning i introduksjonsprogram
for nyankomne flyktninger etter introduksjonsloven.
7
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3.2 Oversikt over den enkelte sak og tjenestens samlede virksomhet
Internkontrollen skal blant annet sikre en forsvarlig saksbehandling. Dette innebærer blant annet at
saksbehandlere bør ha en god innsikt i enkeltsaker, og lederne bør ha en god oversikt over
tjenestens samlede virksomhet. Dette forutsetter blant annet et egnet saksbehandlingssystem og et
hensiktsmessig arkivsystem. Revisjonen har også undersøkt flyktningetjenestens rutiner og praksis
for journalføring og informasjon om klageadgang.
3.2.1

Saksbehandlingssystem

Flyktningetjenesten har saksbehandlingssystemet Socio, som også benyttes av Nav. Socio brukes i
flyktningetjenesten til å fatte vedtak, journalføre brev, samt dokumentere møter og samtaler som
avholdes med flyktningene. En av flyktningkonsulentene forteller at Socio ikke dekker alle behovene
til flyktningetjenesten. For eksempel så har ikke ansatte i flyktningetjenesten anledning til å skanne
dokumenter. Derfor arkiverer flyktningetjenesten dokumenter i flyktningenes fysiske saksmapper.
Hun legger til at hun synes at det er vanskelig å holde oversikt over alle deltakerne i Socio. Hun har
derfor utarbeidet et eget excel-ark med relevante opplysninger om deltakerne. Denne listen bygger
på informasjon som hun har samlet inn selv, og muntlig informasjon fra tidligere primærkontakter.
Hun legger til at hun oppdaterer dokumentet kontinuerlig, og at hun er den eneste som har
skrivetilgang.
Enhetsleder og avdelingsleder er enige i at flyktningetjenesten mangler et velfungerende
saksbehandlingssystem. De forteller at kommunen lenge har hatt planer om å innføre systemet
«Visma Flyktning». Visma Flyktning kan blant annet gi lese- og skrivetilgang på flere nivåer. Dette
åpner for samordning med andre enheter, for eksempel Nav og Gnisten Kompetansesenter. Til
tross for at det har vært planlagt lenge er Visma Flyktning enda ikke implementert. Enhetsleder
opplyser at kommunen arbeider med å få på plass både nytt arkivsystem og Visma flyktning.
3.2.2

Arkivsystem

Flyktningetjenesten har videre et arkivskap som inneholder mapper for ca. 250 flyktninger.
Revisjonens gjennomgang viser at det er vanskelig å finne en bestemt mappe. Revisjonen
observerer at flyktningetjenesten organiserer mappene etter ulike systemer, det vil si alfabetisk etter
fornavn, alfabetisk etter etternavn, etter hvem som tidligere var flyktningens primærkontakt eller rett
og slett etter hvor det er ledig plass i arkivskapet.
Revisjonens gjennomgang viser også at det er vanskelig å finne riktig dokument i en saksmappene.
I hver mappe ligger en mengde dokumenter, for eksempel fakturaer, vedtak fra UDI om asylsøknad,
utekspederte legeresepter, leiekontrakt for bolig, informasjon om masseundersøkelse mot
livmorhalskreft, bestillingsskjemaer for tolk, bekreftelser for legetimer, bostedsattester, pinkoder til
Min ID, kopier av pass og reisedokumenter, kopi av bankkort med cvc-nummer, ulike kladdeark og
brev, søknader og vedtak om barnehageplass, skoleprøver, bekreftelser på gyldig fravær,
røntgenbilder og kostnadsoverslag fra tannlege, tomme ark, trekkskjema, vedtak fra NAV om
barnetrygd, individuelle planer, skatteligningsskjema, søknadsbrev og vedtak fra flyktningetjenesten,
en umerket nøkkel, klagesaker, korrespondanse, møtereferater og en frimerkesamling. Mange
dokumenter har håndskrevne opplysninger, for eksempel datoer, telefonnumre og andre
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kladdenotater. Et fåtall dokumenter har påtegnelser som henviser til et møte og/eller registrering i
Socio.
Dokumentene ligger også i en tilsynelatende tilfeldig rekkefølge. Flere av mappene har riktignok
undermapper, for eksempel «bosetting», «ID», «økonomi» osv., men innholdet i undermappene
samsvarer ikke alltid med tittelen. Revisjonen observerte også at mappene for flere ektepar var
blandet slik at mannens dokumenter lå i konas mappe eller omvendt.
Det papirbaserte arkivsystemet, kombinert
med Socio, gir åpenbare utfordringer.
Avdelingsleder forteller at både det å finne
frem dokumenter fra arkivmappene og å
arkivere er betydelige tidstyver. Hun har
anbefalt sine flyktningkonsulenter å sette av
en dag i uka eller en dag i måneden til å
arkivere. I mellomtiden ligger dokumentene
innelåst i en av flyktningkonsulentenes
skuffer eller skap. Avdelingsleder påpeker at
en slik praksis er sårbart ved fravær, særlig
hvis en kollega trenger tilgang til de samme
dokumentene.

En av flyktningkonsulentene forteller at arkivsystemet er lite brukervennlig, og at det er tidkrevende
å arkivere dokumenter. Hun prioriterer å arkivere personopplysninger og andre dokumenter i
deltakerens mappe, men hun rekker ikke å sortere dokumentene. Hun har heller ikke tid til å
arkivere dokumenter daglig. I stedet setter hun av lengre økter når hun har ledig tid, om lag en gang
hver annen eller hver tredje måned. I mellomtiden oppbevarer hun dokumentene i sin egen låsbare
posthylle eller skuff. Hun synes det er raskere å finne dokumenter der hun har sitt eget system,
fremfor å hente frem dokumenter fra arkivskapet. En av de andre flyktningkonsulentene legger til at
hun gjør mye manuelt arbeid. Hun mener også at både saksbehandlingsverktøyene og
arkivsystemet er lite effektive, og i praksis fungerer arkivskapet som et system for
dokumentoppbevaring. I intervjuet kommer det også frem at flyktningkonsulenten har etterlyst bedre
rutiner for rapportering og loggføring i flyktningetjenesten, men at hun hittil ikke kjenner til noen
endringer på dette området.
3.2.3

Journalføring og referater

Revisjonens gjennomgang av Socio og saksmappene viser at flyktningetjenesten ikke loggfører all
relevant informasjon for hver flyktning. Dette gjelder for eksempel kommunikasjon mellom
flyktninger og flyktningetjenesten. Revisjonen har observert en rekke tilfeller av manglende
journalføring. For eksempel hender det at flyktningetjenesten kommuniserer med flyktningene på
sms, men denne kommunikasjonen dokumenteres som regel ikke i Socio. Revisjonen har også
funnet flere tilfeller der flyktningen hevder de har vært i kontakt med flyktningetjenesten og fått
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spesifikk informasjon eller diskutert sin sak, men der det ikke finnes noen journalføring.
Flyktningetjenesten bestrider ikke at kontakten har funnet sted, selv om det ikke er journalført.
Gjennomgangen viser også at flyktningkonsulentene skriver journalnotater av svært varierende
omfang og kvalitet. For eksempel gjengir ikke alle notatene tilstrekkelig informasjon til å kunne
forstå hva saken dreier seg om, hvilke råd flyktningetjenesten har gitt eller eventuelle tiltak.
Revisjonen har i flere intervjuer med flyktninger og andre aktører fått høre om deres erfaringer.
Flere forteller om at det er vanskelig å få ut dokumentasjon i form av møtereferater og utskrifter fra
deres egen saksmappe. Rådmannen opplyser i sitt svarbrev at som en del av forbedringsarbeidet i
tjenesten, har avdelingsleder innkalt alle ansatte i flyktningetjenesten til et internseminar med
ekstern opplæring i skriving av journalnotater. Internseminaret skal resultere i en egen prosedyre for
føring av journaler i møter med deltakere, slik at journalføringen på avdelingen blir mest mulig
standardisert.
Revisjonens gjennomgang viser også at flyktningetjenesten noen ganger bruker lang tid på å skrive
møtereferater. Revisjonen har sett flere eksempler der datoen på referatet er mye senere enn
møtet. I intervjuer med revisjonen uttrykker både samarbeidspartnere og flyktninger frustrasjon over
dette. Flere trekker frem eksempler der de har purret på flyktningetjenesten for å få referater, og
enkelte hevder at det er referater de aldri har fått.
Rådmannen opplyser i sitt svarbrev at som en del av forbedringsarbeidet i tjenesten, har
avdelingsleder innkalt alle ansatte i flyktningetjenesten til et internseminar med ekstern opplæring i
skriving av journalnotater. Internseminaret skal resultere i en egen prosedyre for føring av journaler i
møter med deltakere, slik at journalføringen på avdelingen blir mest mulig standardisert.

3.3 Kontroll og avvik
Revisjonen har fått oversendt dokumenter som beskriver rutiner og praksis i avdelingen, herunder
instrukser for ansvarsdeling, veileder for individuell plan, beskrivelser av arbeidsverdier med mer.
Dette er vesentlige elementer som inngår i et fungerende internkontrollsystem.
I tillegg har avdelingen flere sjekklister som brukes for å holde oversikt over hva som er gjort og skal
gjøres i forbindelse med bosetting og oppfølging av den enkelte flyktning. Disse fungerer
hovedsakelig som huskeliste for flyktningkonsulentene. Revisjonens gjennomgang viser at slike
sjekklister fantes i flere av saksmappene, men ikke i alle. Noen av de listene som fantes var
ufullstendig utfylt, selv om oppgavene var utført. Avdelingsleder opplyser at alt som gjøres for den
enkelte flyktning i stedet skal journalføres i Socio. Under gjennomgangen fant revisjonen at en del
av det som ble gjort var dokumentert i Socio, men at langt fra alt som gjøres blir dokumentert.
Revisjonen observerte for eksempel langt færre journalføringer i Socio for hver flyktning enn det de
papirbaserte sjekklistene skulle tilsi, selv om vi må anta at oppgavene likevel blir utført.
Uten et oversiktlig system er det i stor grad opp til den enkelte flyktningkonsulent å se til at ingenting
glemmes. Revisjonen observerer at de ansatte til dels benytter egenutviklede excelark og andre
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personlige løsninger for å få oversikt. Det vil imidlertid være vanskelig for en annen
flyktningkonsulent å få oversikt over hva som er gjort og hva som skal gjøres for eksempel ved
uplanlagt fravær.
Mangelen på oversikt kan få følger for oppfølgingen av flyktningene. Dette viser seg tydeligst når
avdelingen mister oversikt over deltakernes individuelle planer. Revisjonen fikk ved prosjektoppstart
i mai 2019 opplyst at alle deltakerne i integreringsprogrammet hadde en individuell plan, slik
introduksjonsloven krever8. Dette er også i samsvar med årsmeldingen for 2018. Revisjonens
gjennomgang viste imidlertid at av 49 programdeltakere i Nittedal kommune på telletidspunktet var
det bare 24 (49 %) som hadde en gjeldende individuell plan. I tillegg hadde to av flyktningene en
foreldet plan. Både avdelingsleder og flyktningkonsulenten på kvalifiseringsteamet uttrykte
overraskelse over revisjonens funn.
Rådmannen opplyser i sitt svarbrev at det er innført en ny rutine i avdelingen med virkning fra
16.01.20 som skal sikre oversikt og at alle deltakere har en oppdatert individuell plan. Blant annet
skal alle planer samles på ett sted, det angis milepæler for utarbeidelse av planen og kontrollrutiner.
Det innføres også rutiner for å revidere planen hvert halvår og jevnlige statusmøter mellom
flyktningkonsulenter og avdelingsleder.
Rådmannen opplyser også i sitt svarbrev at et avvikssystem nå er innført og gjennomgått med de
ansatte. Som en del av forbedringsarbeidet for internkontroll for bosettingsrutiner, har
avdelingslederen også utarbeidet en møteplan hvor bosettingsteamet på avdelingen er innkalt til
faste møter kvartalsvis i 2020, i tillegg til de faste månedlige statusmøtene for bosettingsteamet. I
disse kvartalsvise møtene skal sjekkliste for utførte oppgaver i forbindelse med nybosatte flyktninger
gås gjennom, og den enkelte bosettingsansvarlige rapporterer direkte til avdelingsleder.
I nytt skjema for sjekkliste for bosetting er det også påført en egen kolonne hvor flyktningkonsulent
skal henvise til journalnummer på notat i Socio som dokumenterer hva som har blitt gjort i
bosettingsarbeidet rundt den enkelte. I journalnotatet skal det også henvises til relevant kopi av
dokumentasjon på arbeidet som lagres i vedkommende sin arkivmappe der dette er relevant. På
denne måten kan avdelingsleder foreta en mer systematisk gjennomgang og ha bedre oversikt over
hva som gjøres av den enkelte flyktningkonsulent i bosettingsarbeidet.
Avdelingslederen forteller at flyktningetjenesten har ukentlige avdelingsmøter som hun også bruker
for å følge opp enkeltsaker. Møtene har som faste punkter en gjennomgang av pågående saker og
statusrapporter fra flyktningkonsulentene.

8

Vi kommer tilbake til disse individuelle planene i kapittel 4.1
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3.4 Evaluering
Revisjonen registrerer at en del av deltakerne i møte med revisjonen gir uttrykk for til dels sterk
misnøye med tjenestene de mottar fra kommunen. Revisjonen har ikke målt brukertilfredshet i
denne undersøkelsen, og vet derfor ikke hvor utbredt slik misnøye er, om den primært retter seg
mot visse deler av integreringsarbeidet eller i hvilken grad misnøyen har vedvart over tid.
Flyktningetjenesten mangler rutiner for evaluering9. Dette gjelder både egenevaluering og
tilbakemeldinger fra flyktningene. Dette bekreftes i intervju med avdelingslederen, som legger til at
avdelingen har vurdert å sette opp en postkasse for ris og ros, men at dette hadde de ikke gjort på
undersøkelsestidspunktet. I ettertid har Flyktningetjenesten flyttet og avdelingsleder opplyser i epost
til revisjonen 19.5 2020 at Flyktningetjenesten nå har en postkasse nede i resepsjonen hvor
deltakerne kan levere inn brev, henvendelser eller andre dokumenter til tjenesten. Siden revisjonen
ble foretatt har det også blitt utarbeidet ny prosedyre og klageskjema som flyktninger kan benytte
dersom de opplever misnøye med tjenestetilbudet.
Hun forteller videre at flyktningetjenesten har gjennomført en evaluering i forbindelse med
temaplanen. I denne prosessen etablerte avdelingen et brukerråd som består av fem
brukerrepresentanter og en til to ansattrepresentanter. Det er flyktningene og ansatte i
flyktningetjenesten som velger sine representanter gjennom stemmegivning. Brukerrådet er et
rådgivende organ som skal representere alle og ta imot tilbakemeldinger fra alle. Brukerrådet skulle
ha både egne møter og faste møter med kommunen og Nav, men det har ikke blitt brukt som
planlagt.

3.5 Taushetsplikt og samtykke
Revisjonens gjennomgang av flyktningenes saksmapper viser at flyktningetjenesten oppbevarer
fysiske dokumenter med taushetsbelagt informasjon sammen med alle andre opplysninger, enten i
arkivskap eller i saksbehandlerens egen låsbare skuff. Flyktningetjenesten oppbevarer for eksempel
helseopplysninger. Ofte er dette opplysninger som flyktningene selv har gitt for å dokumentere
fravær. Disse oppbevarer flyktningetjenesten samlet i egne permer. Avdelingsleder forteller at de
ansatte i flyktningetjenesten hittil ikke har fått noen spesiell opplæring i håndtering av
personopplysninger eller taushetsplikt. Avdelingsleder opplyser på epost til revisjonen 19.05 2020 at
internopplæring /kurs med kommuneadvokaten var berammet i mars 2020.
3.5.1

Samtykkeerklæring

Flyktningetjenesten bruker et skjema for å innhente flyktningenes samtykke til å dele informasjon
med andre instanser. Flyktningkonsulenten i bosettingsteamet forteller at hun går gjennom skjemaet

9

Det ble imidlertid gjennomført evaluering av flyktningetjenesten og øvrig integreringsarbeid i forbindelse med
arbeidet med temaplanen i 2019, og Gnisten Kompetansesenter gjennomfører jevnlige evalueringer av
norskopplæringen.
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med flyktningen en av de første dagene etter bosetting. Hensikten er å sikre koordinert oppfølging
og tilbud. Skjemaet inneholder en liste på 18 instanser i og utenfor kommunen, for eksempel
«barnehage», «barneverntjenesten», «helsestasjon», «koordinerende enhet», «murr i magen»10,
«NAV» og «tildelingsenheten». Samtykket gjelder alle opplysninger innenfor et ubegrenset tidsrom.
Nittedal kommune har ikke et standardisert skjema, og andre enheter gjør dette på andre måter. For
eksempel bruker flyktningehelsetjenesten et skjema som spesifiserer både hvilke opplysninger som
kan deles, til hvem og hvor lenge samtykket gjelder.

Samtykkeerklæring til flyktningetjenesten (til venstre) og flyktninghelsetjenesten (til høyre).

Bildet til venstre viser et eksempel på hvordan flyktningetjenesten fyller ut et slikt skjema.
Flyktningetjenesten har krysset av tillatelse for å dele opplysninger til alle instanser i skjemaet. Dette
gjelder også det siste punktet, som kalles «andre instanser», men uten at flyktningetjenesten har
spesifisert noen annen instans. Flyktningen det gjelder hadde på dette tidspunktet ikke barn i
skolealder. Likevel ber flyktningetjenesten om tillatelse til å dele opplysninger med skole og

10

”Murr i magen” er navnet på en hjelpetjeneste.
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skolefritidsordning (SFO). Flyktningen har ikke signert skjemaet, men skjemaet ligger i flyktningenes
saksmappe.
Revisjonens gjennomgang viser at det ikke ligger samtykkeerklæring i alle mappene. Av de
mappene som inneholder samtykkeerklæringer er det flere tilfeller der flyktningetjenesten ber om
tillatelse til å dele opplysninger med samtlige instanser, inkludert andre uspesifiserte instanser, og i
noen tilfeller uten at flyktningen har signert, slik eksemplet overfor viser. Revisjonen finner også
signerte skjemaer, men uten et eneste kryss for hvilken instans flyktningetjenesten kan dele
opplysninger med.
En av flyktningkonsulentene på bosettingsteamet forklarer sine rutiner for å gå gjennom
samtykkeerklæringer. Hun forteller at hun går gjennom skjemaet med deltaker sammen med en tolk
en av de første dagene etter ankomst i kommunen. Hun forklarer hvilke instanser som står på
skjemaet og hva de gjør, deretter setter hun kryss. Krysset i skjemaet betyr altså at hun har forklart
betydningen av ordet, ikke at deltakeren gir tillatelse til å dele opplysninger med denne instansen.
Hun forklarer videre det er deltakeren som bestemmer om han eller hun vil signere skjemaet eller
ikke, dette er frivillig. Flyktningkonsulenten forteller at hun alltid legger en samtykkeerklæring i
saksmappen, uavhengig av om deltakeren har signert skjemaet eller ikke. Hun legger til at alle
flyktningkonsulentene har underskrevet en taushetserklæring. Dermed mener hun at
flyktningetjenesten ivaretar taushetsplikten, selv i saker der de deler opplysninger uten at deltakeren
har signert samtykkeerklæringen.
Samtykkeerklæringene samles ikke, de blir liggende i den enkelte flyktnings fysiske arkivmappe.
Det finnes ingen rutine for å rapportere internt i tjenesten hvilke instanser den enkelte flyktning har
samtykket til å dele opplysninger med. Avdelingslederen forteller at hun har trodd at alle har signert
en komplett utfylt samtykkeerklæring, ettersom hun ikke har fått beskjed om noe annet. Det finnes
heller ikke noen rutine for å sjekke om det foreligger samtykke i hvert enkelt tilfelle når en
opplysning skal deles.
Rådmannen opplyser i sitt svarbrev at det er et behov for kompetanseheving rundt håndtering av
personvern og taushetsplikt. Det planlegges et kurs om dette for alle ansatte i 2020.

3.6 Revisjonens vurderinger og anbefalinger
Ansvars- og oppgavefordeling
Undersøkelsen legger til grunn at flyktningetjenesten bør ha en klar ansvars- og oppgavefordeling
innad i tjenesten og i samhandlingen med andre aktører. Den legger også til grunn at rådmannen
skal følge opp kontrakten med Gnisten Kompetansesenter AS.
Revisjonen mener at den interne organiseringen i et bosettingsteam og et kvalifiseringsteam i
hovedtrekk fremstår som avklart. Samtidig viser undersøkelsen at det er store utfordringer i
samarbeidet mellom flyktningetjenesten og andre instanser, og at de i liten grad har en felles
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forståelse når det gjelder hvor omfattende tjenesten skal være. Dette gir etter revisjonens vurdering
en betydelig risiko for at tjenestetilbudet til flyktningene ikke blir helhetlig og samordnet.
Gnisten Kompetansesenter AS har hele opplæringsansvaret for introduksjonsprogrammet.
Revisjonen vurderer at en tydelig kontrakt med god kontraktoppfølging kan bidra til klarhet om roller
og om hvilke krav kommunen setter til sin eksterne tjenesteyter. Det er særlig viktig at kontrakten er
av god kvalitet og oppfølging av denne er formalisert. Dette sikrer god ressursutnyttelse og tydelige
forventinger til kommunens leverandør. Revisjonen vil påpeke at i tilfeller der kommunen kjøper
tjenester som leveres til tredjepart, for eksempel flyktninger, er det ekstra viktig å ha en fungerende
kontraktsoppfølging som sikrer at tjenestene leveres slik de skal.
Det er stilt spørsmål ved om det er ulovlig å tildele kontrakten til Gnisten uten forutgående
konkurranse. Dette dreier seg om etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser, og faller
utenfor undersøkelsens problemstillinger. Revisjonen påpeker likevel at kommunen selv bør sikre at
tildelingen av kontrakten fyller vilkårene for unntak for egenregi (anskaffelsesforskriften § 3-1).
Gnisten Kompetansesenter AS kan ikke fatte vedtak, ettersom Gnisten ikke er en del av
kommuneadministrasjonen. Dette har Fylkesmannen påpekt i epost datert 12.3 2019. Revisjonen
fant ikke eksempler på at Gnisten har fattet vedtak etter eposten fra Fylkesmannen, men revisjonen
fant heller ikke at det var innført nye rutiner. Revisjonen mener at Fylkesmannens påpekning bør
omsettes i en ny rutine og endring i kommunens avtale med Gnisten for å sikre at kommunen selv
fatter sine vedtak.
Oversikt over den enkelte sak og tjenestens samlede virksomhet
Undersøkelsen legger til grunn at avdelingen bør ha en god oversikt over den enkelte sak og
tjenestens samlede virksomhet.
Undersøkelsen viser at flyktningetjenestens saksbehandlings- og arkivsystem har store svakheter.
Flyktningetjenesten benytter fagsystemet Socio, og har i tillegg fysiske arkivmapper. Undersøkelsen
viser at de fysiske arkivmappene mangler relevante dokumenter,11 og inneholder en stor mengde
dokumenter som ikke er relevante. Mange av mappene fremstår i tillegg som uoversiktlige.
Undersøkelsen viser også flere tilfeller av mangelfull journalføring, for eksempel når det gjelder råd
og veiledning. I tillegg finner revisjonen flere eksempler på manglende og sene møtereferater.
Revisjonen mener at svakhetene i saksbehandlings- og arkivsystemet gjør det vanskelig å få
oversikt over en sak og øker faren for saksbehandlingsfeil. Det blir også vanskelig for ledelsen å få
oversikt over avdelingens samlede virksomhet. Mangelfull dokumentasjon gjør det etter revisjonens
vurdering også vanskelig for både flyktninger og andre instanser å følge opp tiltak de har blitt enige
med flyktningetjenesten om.

11

For eksempel individuelle planer, kartlegginger og samtykkeerklæringer.
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Nødvendige kontrolltiltak, evaluering og avviksmelding
Undersøkelsen legger til grunn at flyktningetjenesten bør ha nødvendige kontrolltiltak, rutiner og
praksis for å melde og håndtere avvik samt evaluere tjenesten jevnlig.
Undersøkelsen viser at flyktningetjenesten har etablert noen kontrolltiltak, for eksempel sjekklister i
forbindelse med bosetting og rapportering i avdelingsmøter. Samtidig viser undersøkelsen at disse
tiltakene ikke har sikret at alle oppgavene ble utført. Videre viste undersøkelsen at
flyktningetjenesten manglet et avvikssystem. Flyktningetjenesten dokumenterte heller ingen jevnlig
evaluering.
Taushetsplikt og samtykke
Undersøkelsen legger til grunn at flyktningetjenesten bør ha et forsvarlig system for å innhente et
informert samtykke før ansatte deler taushetsbelagt informasjon med andre instanser12. Videre
legger revisjonen til grunn at flyktningkonsulentene bør ha god kunnskap om når loven åpner for å
dele opplysninger uten samtykke.
Undersøkelsen legger også til grunn at flyktningetjenesten ikke bør be om tillatelse til å dele
opplysninger med flere aktører enn nødvendig, og at samtykket bør være informert. Det betyr at
flyktningetjenesten bør sikre at flyktningen har forstått hvilke opplysninger som kan deles med andre
instanser, hvordan opplysningene kan brukes og hvilke konsekvenser dette kan få.
Undersøkelsen viser at flyktningetjenesten har en rutine som består av å gå gjennom
samtykkeerklæringer med alle nyankomne flyktninger. Flyktningkonsulenten informerer da om hva
de ulike instansene er, men ikke om hvilke opplysninger flyktningetjenesten kommer til å dele,
hvordan de skal brukes eller mulige konsekvenser.
Undersøkelsen viser også at flyktningetjenesten mangler rutiner for å undersøke om det foreligger
et samtykke før de ansatte deler opplysninger. Noen av flyktningkonsulentene vet heller ikke hvilke
opplysninger de kan dele uten samtykke. I praksis deler flyktningetjenesten likevel taushetsbelagte
opplysninger når flyktningkonsulenten selv mener at det er nødvendig.
Samtykkeerklæringen som flyktningetjenesten anvender gjelder alle opplysninger til 18 instanser
uten tidsavgrensning, og spesifiserer ikke formål.
Revisjonen vurderer det slik at skjemaet for samtykkeerklæring har karakter av å være en
blankofullmakt, og dermed ikke ivaretar lovens intensjon om et informert samtykke.

12

Det er lov å dele opplysninger i anonymisert form for statistiske formål og det finnes noen unntak i særlover
som tillater å dele opplysninger for eksempel ved å sende bekymringsmeldinger til barnevernet. Det kan også
finnes andre unntak i ulike særlover, og revisjonen forutsetter at saksbehandler har oversikt over disse.
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Revisjonen mener at det er alvorlig at flyktningetjenesten ikke har tilstrekkelige rutiner som sikrer at
taushetsplikten overholdes. Revisjonen mener også at flyktningetjenestens praksis ikke sikrer at
flyktningen forstår konsekvenser av å signere samtykkeerklæringen.
Anbefalinger
•

Rådmannen bør iverksette tiltak for å styrke samhandlingen mellom de aktørene som deltar
i integreringsarbeidet.

•

Rådmannen bør sørge for at flyktningetjenesten har en tilstrekkelig internkontroll.
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4 KVALIFISERENDE INTRODUKSJONSPROGRAM
4.1 Individuell plan
Introduksjonsloven § 6 slår fast at hver deltaker i introduksjonsprogrammet skal ha en individuell
plan. Flyktningetjenesten skal utarbeide planen i samråd med flyktningen, og den skal bygge på en
kartlegging av opplæringsbehov og hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg. Planen skal
blant annet inneholde en angivelse av tiltakene i programmet.
Til problemstillingen er det utledet følgende kriterier:
Problemstilling 2a

Revisjonskriterier

I hvilken grad får deltakerne en individuell plan i
henhold til lovkrav?

Flyktningetjenesten bør sørge for at:
• Hver deltaker i introduksjonsprogrammet har
en individuell plan som deltakeren har
godkjent.
• Planen bygger på en kartlegging av den
enkeltes opplæringsbehov, og den angir
relevante tiltak.
• Individuell plan for introduksjonsprogrammet
samsvarer med individuell plan for opplæring
i norsk og samfunnskunnskap.

4.1.1

Individuell kvalifiseringsplan

Revisjonens opptelling viser at det var 49 programdeltakere i Nittedal kommune på telletidspunktet i
mai 2019. Flyktningetjenesten oppga at alle hadde en individuell plan. Revisjonens opptelling viste
imidlertid at bare 24 av disse (49 %) hadde en gjeldende individuell plan. I tillegg hadde to av
flyktningene en foreldet plan. Det altså var 23 deltakere (47 %) som fullstendig manglet en
individuell plan. Videre viser revisjonens gjennomgang at noen av de planene som fantes manglet
deltakerens signatur.
Både avdelingsleder og flyktningkonsulenten på kvalifiseringsteamet uttrykte overraskelse over
revisjonens funn. I årsmeldingen fra flyktningetjenesten i 2018 står det på side 28 at:
Samtlige deltakere i introduksjonsprogrammet hadde Individuell plan for introduksjonsprogrammet i
2018. Disse revideres og oppdateres jevnlig.

Flyktningkonsulenten forteller at hun var klar over at et fåtall deltakere manglet en individuell plan,
men hun visste ikke at det gjaldt så mange. Rådmannen sier i sitt svarbrev at det helhetlige
ansvaret for arbeidet med Individuell Plan ble underlagt Flyktningetjenesten (avdeling for Bosetting
og Integrering) f.o.m 01.01.2019. Det hadde blitt gjennomført mange IP- samtaler med flere av
deltakerne i perioden, selv om ikke endelig plan forelå i alle tilfeller. Dette gjelder hovedsakelig
deltakere som allerede hadde påbegynt introduksjonsprogrammet i løpet av tidligere år.
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Flyktningkonsulenten forklarte at flyktningetjenesten manglet rutiner for å følge opp at alle deltakere
til enhver tid har en oppdatert og komplett individuell plan. Hun hadde laget en egen excel-fil der
hun registrerer nøkkelopplysninger om deltakerne. Dette opplevde hun som en effektiv arbeidsmåte,
og forklarte at hun ofte hentet opplysninger fra filen fremfor individuelle planer og saksmapper. Hun
legger til at de tidligere primærkontaktene hadde ulik praksis for signering. Tidspress gjør at hun
heller ikke hadde noen fast praksis for å følge opp at alle deltagere signerte sine individuelle planer.
Flyktningkonsulenten ga overfor revisjonen uttrykk for at hun var frustrert over situasjonen og at hun
opplevde disse prioriteringene som ubehagelige. Likevel mente hun at hun ivaretok det viktigste,
altså deltakerne.
Revisjonen fikk i mars 2020 opplyst at alle deltakerne i introduksjonsprogrammet nå har en
individuell plan og at det er innført nye rutiner for å sikre at alle deltakerne til enhver tid skal ha en
oppdatert individuell plan.
4.1.2

Kartlegging av opplæringsbehov og relevante tiltak

Flyktningkonsulenten på bosettingsteamet forteller at hun gjennomfører den første kartleggingen.
Formålet med den første kartleggingen er todelt: å bli bedre kjent med flyktningen, og å få
informasjon om hvilke nødvendige dokumenter flyktninger mangler. Flyktningkonsulenten mener
derfor at en slik kartlegging ikke bare består av å fylle ut et skjema, men forutsetter tid sammen med
flyktningen for å bli kjent.
Flyktningkonsulenten på kvalifiseringsteamet gjennomfører den andre kartleggingen som skal lede
frem til en individuell plan. Flyktningkonsulenten forteller at det tar mellom to og ti samtaler å bli godt
kjent. Hun fortalte i mai 2019 at hun ikke hadde tid og kapasitet til å bli godt kjent med alle
deltakerne, eller til at deltakerne skulle få eierskap til sin individuelle plan. Hun forteller at hun
prioriterte å planlegge hvordan introduksjonsprogrammet kan utnyttes best mulig, fremfor å
utarbeide og vedlikeholde individuelle planer.
Revisjonen har videre gått gjennom den innledende kartleggingen i et lite utvalg av saksmappene.
Gjennomgangen viser at det varierer sterkt hvor grundig og omfattende denne kartleggingen er.
Revisjonen fant til dels også grove faktafeil i enkelte kartlegginger. Andre kartlegginger fremsto som
grundige. Dette er en stikkprøve, og sier derfor lite om hvor utbredt slike faktafeil er i kartleggingene.
Deltakerne gir ulik tilbakemelding til revisjonen når det gjelder målsetting og tiltak i den individuelle
planen. For eksempel er det noen av deltakerne som etterlyser en bedre karriereveiledning. En av
dem forteller at det kan være vanskelig for flyktningen selv å vite hvilke jobber som er mulige og
aktuelle. Han ønsker derfor at flyktningetjenesten setter av bedre tid til å bli kjent og definere mål.
4.1.3

Individuell plan for introduksjonsprogrammet og norskopplæring

Deltakere på introduksjonsprogrammet skal i tillegg til en individuell plan for
introduksjonsprogrammet ha en individuell plan for norskopplæring. Daglig leder og avdelingsleder
for Gnisten Kompetansesenter AS forteller at disse planene lages for hver deltaker og at de
rutinemessig oversender planene til flyktningetjenesten. Revisjonen har ikke undersøkt om rutinen
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lederne beskriver alltid følges i praksis, men revisjonens gjennomgang viser at det i saksmappene
for 18 av 49 deltakere mangler en individuell plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
I introduksjonsloven § 6 står det at den individuelle planen i introduksjonsprogrammet skal
samsvare med den individuelle planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Avdelingsleder
for flyktningetjenesten, flyktningkonsulenten på kvalifiseringsteamet samt daglig leder og
avdelingsleder for Gnisten Kompetansesenter AS forteller at det har vært mange tilfeller der
deltakernes individuelle planer ikke samsvarer, og at dette er vanskelig. De mener at
flyktningetjenesten mangler rutiner for å samordne de to planene.
Avdelingsleder svarer i en epost til revisjonen 19.5 2020 at dette handler jo egentlig ikke om at
Flyktningetjenesten hadde manglende prosedyrer, men at dette var vanskelig å få til grunnet
samarbeidet med Gnisten. Hun påpeker samtidig at Flyktningetjenesten har oversendt forslag til
prosedyre for felles IP- samtaler og nye IP- maler til Gnisten for innspill, men ikke fått svar på enda.
Daglig leder og avdelingsleder for Gnisten Kompetansesenter AS forteller at de ikke har innsyn i de
individuelle planene for introduksjonsprogrammet. De forteller videre at flyktningetjenesten mangler
rutiner for å informere om endringer i flyktningens planer i introduksjonsprogrammet, selv om dette
kan få konsekvenser for norskopplæringen. De mener at dette har vært vanskelig for noen av
deltakerne. For eksempel har flyktningetjenesten tatt ut noen deltakere til arbeidspraksis rett i
forkant av en norskprøve. Disse deltakerne har dermed ikke fått avlagt prøven til planlagt tid.
Lærerne fortalte i fokusgruppeintervju at de ønsket et tettere samarbeid med flyktningetjenesten for
å planlegge undervisningen til deltakerne. Lærerne fortalte at de hadde få møteplasser med
flyktningkonsulentene. På undersøkelsestidspunktet var det en flyktningkonsulent som alene hadde
ansvaret for å følge opp alle deltakerne på Gnisten fordi en ansatt hadde sluttet og stillingen sto
vakant.
Enhetsleder opplyser på epost til revisjonen at han mener Gnisten kompetansesenter ikke skal ha
totalt innsyn i de individuelle planene av hensyn til taushetsplikt. Når det gjelder lærernes ønsker om
flere møter sier han at det har vært krevende å få til slike møter blant annet fordi lærerne ikke har
tid.
På høsten 2019 ble det tilsatt en ny flyktningkonsulent, og begge flyktningkonsulentene på
introteamet har nå ukentlig kontortid på Gnisten. Avdelingsleder for flyktningetjenesten fremholdt i
intervju med revisjonen i august 2019 at hun ønsket å samle de individuelle planene i en felles plan.
Dette arbeidet er nå påbegynt, og revisjonen får opplyst at det skal lages en rutine for felles arbeid
med individuelle planer. Rådmannen opplyser også i sitt svarbrev at i 2020 har flyktningetjenesten
lagt opp til månedlige samarbeidsmøter med Gnisten Kompetansesenter AS. I møtene skal
flyktningkonsulenter fra introteamet, lærerne samt avdelingslederne fra begge avdelingene være
representert.

FLYKTNINGETJENESTEN

Side 33

ROMERIKE REVISJON IKS

4.2 Kvalifiseringstiltak i tråd med individuelt opplæringsbehov
Ifølge introduksjonsloven § 4 så har flyktningetjenesten ansvar for å legge til rette for opplæring i
norsk og samfunnskunnskap samt tiltak som forbereder til videre opplæring eller arbeid i løpet av
introduksjonsprogrammet.
Introduksjonsloven åpner for ulike kvalifiseringstiltak, for eksempel grunnskole- og videregående
opplæring, praksisbrevordning og/eller kurs som bygger på kompetanse og utdanning fra
hjemlandet eller ordinær utdanning i Norge. For mange deltakere kan det være nyttig å delta på
arbeidsmarkedstiltak i regi av Nav, for eksempel arbeidstrening. Det kan også være aktuelt å
inkludere lønnet arbeid som del av introduksjonsprogrammet for å støtte deltakeren i overgangen
fra praksis til ordinært arbeid.
Til problemstillingen er det utledet følgende kriterier:
Problemstilling 2b
I hvilken grad får deltakerne kvalifiseringstiltak i tråd
med individuelt opplæringsbehov?

Revisjonskriterier
•
•

Tiltakene bør bygge på individuelle
opplæringsbehov.
Tiltakene bør legge til rette for videre arbeid
eller utdanning.

Avdelingsleder og en av flyktningkonsulentene peker på ulike tiltak for å legge til rette for videre
arbeid eller utdanning. Aktuelle tiltak er grunnskole og videregående opplæring, yrkesrettede kurs
samt arbeidsrettede tiltak. Valg av tiltak, samt innholdet i tiltakene, bygger på flyktningenes
opplæringsbehov. Kommunen kan videre tilrettelegge for videre arbeid eller utdanning ved å tilby
utvidet introduksjonstid. Kommunen kan også søke om ekstratilskudd for å gi ekstra støtte til
flyktninger som har behov for det. Enhetsleder og avdelingsleder forteller at kommunen deltar i et
prosjekt med IMDi for å styrke muligheten for arbeid eller videre utdanning for deltakere med liten
eller ingen tidligere utdanning.
4.2.1

Voksenopplæring og norskundervisning

Ifølge avdelingsleder manglet kommunen et tilbud om grunnskoleopplæring i egen regi, og Nittedal
har heller ikke hatt noen fast avtale med andre kommuner om dette. Det vil i praksis si at
kommunen må inngå avtale fra gang til gang. Det har Flyktningetjenesten hittil lyktes med, men uten
en avtale ligger det et usikkerhetsmoment her. Kommunen har tilbudt noen deltakere
grunnskoleopplæring i Skedsmo, men dette forutsatte at skolene har ledig kapasitet.
Kommunesammenslåingen skapte en usikkerhet rundt fremtidig grunnskoletilbud, men det er nå
bestemt av Lillestrøm kommune at grunnskoleopplæringen for voksne fortsatt skal ligge på
Skedsmokorset og ikke i Sørumsand. Avdelingsleder forteller at kommunen vurderer muligheten for
grunnskoleopplæring i andre nærliggende kommuner, men kommunen har så langt ikke
underskrevet noen avtaler. Rådmannen opplyser i sitt svarbrev at det er en pågående politisk sak
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under arbeid om Nittedals voksenopplæringstilbud. Saken skal omfatte ulike tilbud om
voksenopplæring for aktuelle målgrupper i Nittedal. Her vil også grunnskoletilbudet være inkludert.
Avdelingsleder forteller også at kommunen mangler et tilbud som er tilpasset ungdommer mellom
16 og 18 år. Hun forteller at mange av ungdommene ikke får plass på videregående, ettersom de
ikke snakker norsk og/eller kommer for sent på året til å søke om skoleplass. I slike tilfeller er
kommunens eneste tilbud norskopplæring på Gnisten. Det betyr at disse ungdommene får et
undervisningstilbud sammen med voksne deltakere, og ofte i samme klasse som deres foresatte.
Avdelingsleder forteller at tematikken» er tatt opp flere ganger med sektor for oppvekst og
utdanning.
Avdelingsleder påpeker også at kommunen mangler avtaler med videregående skoler. Noen av
deltakerne trenger eksamen i enkelte fag, for eksempel engelsk og matematikk, for å få
studiekompetanse. Avdelingsleder forteller at flyktningetjenesten derimot kan bistå deltakerne med
å søke om skoleplass, enten de ønsker undervisning i enkeltfag eller å følge et studieløp.
Videre har kommunen ansvar for at realkompetansevurderingen13 i grunnskolen samsvarer med
regelverket. Kommunen mangler et slikt tilbud i egen regi, men har kjøpt denne tjenesten fra
Lørenskog kommune. Kommunen har også manglet en klar rutine for å håndtere søknader om
grunnskole. Rådmannen opplyser i sitt svarbrev at det nå er opprettet en prosedyre for håndtering
av søknader om grunnskole i Nittedal kommune. Denne brukes mellom Flyktningetjenesten og
Sektor for oppvekst og utdanning i forbindelse med deltakere i introduksjonsprogrammet som skal
gå på grunnskole.
I flere dokumenter beskriver Flyktningetjenesten selv også flere andre behov i opplæringstilbudet,
for eksempel et enda bedre tilbud til analfabeter, deltakere med lese- og/eller skrivevansker,
tilrettelagt undervisning for deltakere som ikke har forutsetninger til å følge et ordinært løp og tilbud
om kartlegging av psykisk helse for flyktninger tidlig i kartleggingsfasen.
Når det gjelder opplæring har kommunen en avtale med Gnisten Kompetansesenter AS om
norskopplæring og introtid. Gnisten tilbyr norskopplæring opp til nivå B1. Kommunen mangler et
eget opplæringstilbud opp til nivå B2.
4.2.2

Yrkesrettede kurs

Deltakerne kan også få tilbud om yrkesrettede kurs, hvorav enkelte kan finansieres av Nav.
Yrkesrettede kurs og opplæring forutsetter at deltakerne har grunnleggende norskkunnskaper og
kompetanse. Flyktningkonsulenten på kvalifiseringsteamet etterlyser en oversikt over aktuelle
kvalifiseringstiltak, både når det gjelder opplæringstilbud og kvalifiseringstiltak gjennom Nav. Hun
mener at en manglende oversikt over aktuelle tiltak og avtaler gjør det tidkrevende å finne tiltak som

13

Realkompetanse er kompetanse ervervet gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller
fritidsaktiviteter.
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kan passe den enkelte deltaker. Noen av flyktningene har deltatt på yrkesrettede kurs, for eksempel
barnehageassistentkurs. I noen tilfeller har dette vært restplasser, der det er kort svarfrist for å
beholde plassen. Flyktningkonsulenten legger til at en lang saksbehandlingstid hos Nav Tiltak også
gjør det vanskelig å gi rask tilbakemelding til deltakerne om Nav kan finansiere kurset eller ikke.
4.2.3

Arbeidsrettede tiltak

Et av virkemidlene for å styrke flyktningenes mulighet til videre arbeid og kvalifisering, er å tilby
flyktningene arbeidspraksis i løpet av introduksjonsprogrammet. Nav-veilederen forteller at
lønnstilskudd også kan være aktuelt, særlig for deltakere som har kort tid igjen på
introduksjonsprogrammet. Han mener at det kan være positivt for deltakere å komme raskt ut i jobb
og få arbeidspraksis, fremfor videre utdanning etter endt introduksjonsprogram. Veilederen
informerer deltakerne om at arbeidstrening er viktig for å lære seg språk og norsk samfunnsliv, og at
praksis derfor er lærerikt selv om deltakerne ønsker andre yrker. Han mener at kunnskapen og
kompetansen deltakerne opparbeider seg i praksisperioden uansett er viktig for å kunne utføre
andre typer arbeidsoppgaver.
Veilederen forteller videre at arbeidet med å finne og følge opp arbeidspraksis på en god måte er
tidkrevende. Han forteller at kvalifiseringsteamet kartlegger deltakerne for å finne hvilke typer jobber
og oppgaver som kan være aktuelle for den enkelte. Dette er ingen enkel oppgave, og selv
deltakerne synes det kan være vanskelig å peke ut sin egen karriere. Det kan derfor være vanskelig
å finne arbeidsplasser som passer for deltakerne, og noen prøver flere arbeidsplasser. Eksempler
på arbeidsplasser er barnehage, skolefritidsordning (SFO), dagligvare og lager. Veilederen forteller
at han prøver det lokale arbeidsmarkedet i størst mulig grad, men at han også har avtaler med
arbeidsgivere i andre kommuner. Veilederen legger til at Nav ikke stiller høye krav til norsknivå 14 for
tilbud om arbeidspraksis. Derimot mener han det er krevende for arbeidsgiver å ta inn deltakere
som er på et lavere nivå enn A2. Lønnet arbeid forutsetter ifølge veilederen at deltakeren har et
norsknivå på A2 eller B1. Han beskriver videre mange av arbeidsgiverne som tålmodige og at de
stiller opp.
Avdelingsleder, flyktningkonsulent og Nav-veileder mener at samarbeidsprosjektet med Nav har gitt
gode resultater så langt, men presiser at prosjektet er relativt nystartet. Flyktningkonsulenten mener
at kommunen har fått bedre resultater på praksisplasser, blant annet på grunn av mer regelmessig
kartlegging av deltakerne og en totaloversikt over porteføljen. Hun legger til at mange aktuelle
arbeidsgivere ofte trenger arbeidskraft raskt. Hun kartlegger derfor deltakerne fortløpende, og
bruker kartleggingene som grunnlag for å velge ut personer til ledige praksisplasser. Nav-veilederen
trekker videre frem flere eksempler på at prosjektet har gitt gode resultater. Han nevner at noen av
deltakerne har begynt på kurs, for eksempel barnehageassistentkurs etter arbeidspraksis. Navveilederen håper at prosjektet fortsetter videre i tiden fremover.

14

Europarådet har utarbeidet et felles rammeverk for å beskrive ulike språknivåer når det gjelder lese-, lytte-,
snakke- og skriveferdigheter. Skalaen består av seks nivåer hvor tre hovednivåer, A, B og C, hver har to
undernivåer, 1 og 2.
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4.2.4

Utvidet introduksjonstid

Flyktningetjenesten kan forlenge introduksjonsprogrammet til inntil tre år for deltakere der dette
styrker muligheten for overgang til arbeid eller ordinær utdanning (jf. introduksjonsloven § 5). Ifølge
avdelingsleder har flyktningetjenesten mottatt fire søknader om utvidet introduksjonstid i løpet av de
åtte første månedene i 2019, hvorav en deltaker har fått tilbud om en forlengelse på seks måneder.
Ifølge flyktningkonsulenten er det flere av deltakerne som ville hatt nytte av utvidet introduksjonstid.
Hun mener dette særlig gjelder deltakere som tar grunnskole, ettersom grunnskole ikke gir rett til
supplerende stønad fra Nav. Lærerne hos Gnisten Kompetansesenter AS mener også at mange
deltakere ville hatt nytte av utvidet introduksjonstid. De mener også at mange deltakere ønsker et
slikt tilbud. Ifølge lærerne er det deltakere som har et lavt norsknivå og/eller deltakere som står uten
tilbud etter avsluttet program som har størst behov for utvidet introduksjonstid. De forklarer at slik
det er nå så blir flere blir gående hjemme, og norsknivået faller. Det betyr at disse flyktningene blir
gradvis mer diskvalifisert for arbeid eller videre utdanning over tid. Rådmannen sier i sitt svarbrev at
alle som er ferdig med introduksjonsprogrammet blir overført til videre oppfølging og kvalifisering
hos NAV. Det vil ifølge rådmannen si at ingen blir overlatt til seg selv uten oppfølging.
Enhetsleder forteller at flyktningetjenesten vurderer hver søknad individuelt, og innvilger når dette er
hensiktsmessig. Flyktningetjenesten har i 2019 lagt seg på en restriktiv linje, der dette innvilges
sjeldent. Enhetsleder viste til nasjonale evalueringer som viste dårlig måloppnåelse dersom man
ukritisk innvilget et forlenget program som inneholdt de samme elementene,15 og at et tredje år
koster kommunen om lag 200 000 NOK16.
4.2.5

Ekstra individuelle tilskudd

Kommuner som bosetter personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker kan søke om
tilskudd fra IMDi for å dekke ekstraordinære utgifter17. Tilskuddet skal dermed bidra til en raskere
bosetting. Tilskuddet er et øremerket tilskudd, og kommunen må søke om dette innen 13 måneder
etter bosettingsdato.

15

Enhetslederen opplyste i epost til revisjonen at de nasjonale evalueringene han henviser til er en
forskningsrapport fra FAFO (FAFO 2017 Introduksjonsprogram og norskopplæring - Hva virker – for hvem?)
og et foredrag av forsker Anne Britt Djuve som er en av rapportens forfattere. Så vidt revisjonen kan se
konkluderes det ikke med at forlenget introduksjonsprogram ikke bør brukes, men at man bør evaluere og
justere innholdet i programmet. Dette bekreftes av Djuve i epost til revisjonen.
16 Kommunen finansierer utvidet introduksjonstid, mens staten finansierer Navs virkemidler.
17
IMDi har to typer ekstratilskudd, tilskudd 1 og tilskudd 2. Tilskudd 1 er et engangstilskudd som kommunen
kan få enten første eller andre bosettingsår, og kommunen må søke om tilskudd for å dekke kostnader på
minst 100 000 NOK. Tilskudd 2 er et tilskudd som IMDi utbetaler årlig i perioden for integreringstilskudd, det
vil si inntil fem år. Kommunen må søke om tilskudd for å dekke kostnader på minst 200 000 NOK. IMDi stiller
ikke krav til regnskapsrapportering på tilskudd 1, men krever at kommunen rapporterer på faktisk forbruk av
tilskuddsmidler tilknyttet tilskudd 2.
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Enhetsleder opplyste i september 2019 at kommunen da mottok ekstratilskudd for én deltaker, og at
avdelingsleder skulle søke om ekstratilskudd for ytterligere syv deltakere i 2019. Avdelingslederen
forklarer at slike søknader ofte krever mye arbeid innenfor en kort tidsfrist. Hun forteller at
flyktningetjenesten på grunn av manglende kapasitet og tid derfor ikke hadde søkt om ekstratilskudd
for alle de deltakerne som kan ha rett på dette. Avdelingsleder presiserer at det ikke er alle
deltakerne som har rett på tilskuddet, ettersom dette er en støtteordning for å kompensere
kommunen for ekstrautgifter knyttet til spesielt ressurskrevende enkeltpersoner. Hun forteller at i de
aller fleste tilfellene er det slik at Flyktningetjenesten er avhengig av å få inn helsedokumentasjon
fra andre instanser for å kunne søke ekstratilskudd, og i noen tilfeller kan det ta svært lang tid å få
utredet en person slik at man skal kunne søke tilskudd.
Enhetsleder forteller at kommunen benytter tilskuddsmidler til å dekke kostnader til støttekontakter.
Samtidig mener han at dette i mange tilfeller er uhensiktsmessig. Han mener at kommunen i stedet
bør tilsette miljøarbeidere. En slik ordning er mer fleksibel og kan støtte flere deltakere. Han legger
til at kommunen så langt ikke har brukt midlene på andre tiltak enn en støttekontakt, men at han er i
dialog med personalavdelingen om muligheten for en miljøarbeider. En videre problemstilling
avdelingsleder påpeker er at selv om man søker om ekstratilskudd og får dette innvilget, er det
ingen automatikk i at det ordinære tjenestetilbudet i kommunen (eks. helsetjenestene) har
spesialtilpassede løsninger som kan igangsettes for den enkelte. Enhetsleder legger til at de
resterende midlene tilfaller kommunes generelle arbeid med flyktninger og presiserer at de ikke
benyttes til andre formål.
Rådmannen opplyser i sitt svarbrev at det i 2020 er innført nye rutiner med fire faste møter i året
mellom Flyktningetjenesten og økonomiavdelingen, der status og søknader for ekstratilskudd blir
gjennomgått.

4.3 Opplæringstilbud som er helårlig og på full tid
Ifølge introduksjonsloven skal kommunen tilby et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid
(§ 4). Et helårlig tilbud betyr at programmet følger ferielovens alminnelige ferietid med årlig ferie i
inntil 25 virkedager, tilsvarende fem uker. Et tilbud på full tid betyr at programmet tilsvarer
gjennomsnittlig 37,5 timer per uke, eller 30 timer per uke for program som stiller betydelige krav til
egenaktivitet.
Til problemstillingen er det utledet følgende kriterier:
Problemstilling 2c
I hvilken grad får flyktningene et opplæringstilbud
som er helårlig og på full tid?

Revisjonskriterier
•
•
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4.3.1

Helårlig tilbud

Et helårlig tilbud innebærer et program som følger ferielovens alminnelige ferietid, det vil si ferie i
opptil 25 virkedager som tilsvarer fem uker. Kommunen bestemmer når ferien skal avvikles og
utarbeider et feriereglement. Dette innebærer at deltakerne på introduksjonsprogrammet skal få
tilbud utover skolens undervisningsperioder, det vil si høstferie, vinterferie, deler av sommerferien
og planleggingsdager.
Gnisten Kompetansesenter AS startet undervisningen i introtid 9. oktober 2019. Gnisten
Kompetansesenter AS har sendt planer for tilbudet til introduksjonsdeltakerne for uke 8, 26, 31, 32
og 33, det vil si vinterferien og deler av sommerferien. I vinterferien fikk introduksjonsdeltakerne
tilbud om seks undervisningstimer hver dag. Temaet for undervisningen var Nittedal, hvorav en av
dagene var bygdebesøk på Kongskog. I sommerferien har deltakerne til sammen fått
undervisningstilbud i fire uker og to dager i skoleferien, med ulike temaer knyttet til norsk kultur og
historie. Deltakerne har blant annet besøkt Folkemuseet, Frognerparken og Aas Gård. Det vil si at
deltakerne har hatt fire ukers sommerferie samt fri i romjul og påske. Romjul og påske utgjør til
sammen en ferieuke.
4.3.2

Tilbud på full tid

Et fulltids introduksjonsprogram tilsvarer gjennomsnittlig 37,5 timer per uke. En undervisningstime
på 45 minutter stiller krav til egenaktivitet og gir rett til pause, og tilsvarer dermed 75 minutter. Det
betyr at introduksjonsdeltakerne skal få et tilbud om 30 undervisningstimer i uken for å ha et
programtilbud på full tid.
Gnisten har fordelt deltakerne i ulike undervisningsgrupper for både norsk og introtid 18 etter
ferdighetsnivå. Gnisten deler norskundervisningen etter nivåene Alfa19, A1, A2 og B1, men antall
norskgrupper varierer etter antall deltakere. Høsten 2019 har Gnisten fem norskgrupper.
Norskgruppen på det laveste nivået er delt i to grupper i to av fire dager. Ifølge avdelingsleder for
norsk gir dette best mulig tilpasning for deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn. Også antall
grupper for undervisningen i introtid varierer, og høsten 2019 har Gnisten to grupper, intro 1 og intro
2. Innholdet i introtid skal gi deltakerne kunnskap om Norge samt rettigheter, muligheter og plikter i
det norske samfunnet. Gnisten underviser i temaer som arbeidsliv, barn og familie, data, helse,
hverdagsmatte/personlig økonomi, lokalkunnskap, muntlig trening, samfunnsfag og yrker som del
av opplæringen i introtid.
Gnisten har sendt over timeplaner for opplæring i norsk og introtid gjeldende fra 9. oktober 2018, og
ut skoleåret 2019/2020. Revisjonen legger disse timeplanene til grunn for å vurdere om deltakerne
får et tilbud på full tid. Revisjonen har ikke undersøkt eventuelle avvik mellom timeplaner og
gjennomførte timer.

18

Introtid er den undervisningen som gis i tillegg til norskundervisning for deltakere i introduksjonsprogrammet
for at de skal ha et fulltids- og helårlig program.
19 Alfa er undervisningsgruppe for analfabeter.
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Gnisten har fulgt tre undervisningsplaner for følgende perioder: 9. oktober 2018 - 31.mars 2019, 1.
april til 20. august 2019 og fra 21. august 2019 som gjelder skoleåret 2019/2020.
Tabell 1: Antall ukentlige undervisningstimer i norsk og introtid for deltakerne på Gnisten.
Antall ukentlige undervisningstimer
Periode

Nivå Alfa og A1

Nivå 2

Nivå B1

9. oktober 2018
- 31. mars 2019

20 timer norsk
10 timer introtid

15 timer norsk
15 timer introtid

15 timer norsk
15 timer introtid

1. april 2019 20. august
2019

20 timer norsk
10 timer introtid

15 timer norsk
15 timer introtid

15 timer norsk
15 timer introtid

31. august 2019
-

18,5 timer norsk
11,5 timer introtid

18,5 timer norsk
11,5 timer introtid

18,5 timer norsk
11,5 timer introtid

Kilde: Gnisten Kompetansesenter.

Fra 9. oktober 2018 og ut skoleåret 2018/2019 hadde alle gruppene på introduksjonsprogrammet
fem timer med norskkurs og en time introtid mandag til onsdag. Torsdag hadde gruppene med
lavest norsknivå, Alfa og A1, fem timer norskkurs og en time introtid. De øvrige gruppene hadde
seks timer introtid. Fredagene hadde alle gruppene seks timer introtid. Gnisten gjorde noen
justeringer i tidspunktet for undervisning i norsk og introtid fra høstsemesteret til vårsemesteret, men
daglig antall undervisningstimer i norsk og introtid var uendret.
Fra skoleåret 2019/2020 får gruppene på alle nivåene fem timer norskundervisning og en time
introtid mandag, tirsdag og onsdag. Torsdag får alle deltakerne 3,5 timer norskundervisning og 2,5
timer introtid, hvorav to av timene er studietid. Fredag får alle deltakerne seks timer undervisning i
introtid.
Noen av deltakerne følger undervisningen i norsk og introtid på Gnisten mandag til onsdag og har
arbeidspraksis torsdager og fredager. Dette gjelder deltakere som har et norsknivå tilsvarende A2
eller høyere. Dagene med arbeidspraksis utgjør 7,5 timer.

4.4 Revisjonens vurderinger
Individuell plan
Undersøkelsen legger til grunn at hver deltaker i introduksjonsprogrammet skal ha en individuell
plan som oppdateres jevnlig. Undersøkelsen legger også til grunn at hver deltaker skal ha en
individuell plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og at disse to planene skal samsvare.
Undersøkelsen viser at bare 24 av 49 deltakere (49 %) hadde en oppdatert individuell plan på
undersøkelsestidspunktet, to deltakere hadde en foreldet plan, mens 23 deltakere (47 %) fullstendig
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manglet en individuell plan. Undersøkelsen viser også at flyktningetjenesten manglet rutiner for å
samordne den individuelle planen i introduksjonsprogrammet med den individuelle planen for
opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Individuelle planer skal sikre at flyktningen og flyktningetjenesten i fellesskap jobber for å nå
målsettinger som de har blitt enige om. Revisjonen mener derfor at det er alvorlig at kommunen i
utstrakt grad ikke har oppfylt lovkravene. Revisjonen ser positivt på at kommunen har iverksatt tiltak
for å styrke internkontrollen og sikre at alle deltakerne skal ha en individuell plan.
Kvalifiseringstiltak i tråd med individuelle opplæringsbehov
Revisjonen legger til grunn at tiltakene bør bygge på individuelle opplæringsbehov, og legge til rette
for videre arbeid eller utdanning.
Flyktningetjenesten tilbyr ulike kvalifiseringstiltak. Undersøkelsen viser utfordringer ved flere av
tiltakene.
Revisjonen mener at flyktningetjenesten kan styrke tiltakene for videre arbeid eller utdanning.
Mange flyktninger har manglet en individuell plan. Revisjonen vurderer derfor at flyktningetjenesten
ikke i tilstrekkelig grad har sikret at kvalifiseringstiltakene har bygget på individuelle
opplæringsbehov.
Helårlig og fulltids introduksjonsprogram
Undersøkelsen legger til grunn at antall feriedager ikke bør overstige fem uker i året, og at
opplæringstilbudet bør fylle 37,5 timer i uken.
Revisjonen vurderer at kommunen har etablert et opplæringstilbud som i ivaretar kravet i
introduksjonsloven om et helårlig og fulltids introduksjonsprogram.
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5 BOVEILEDNING
Boveiledning og veiledning i boligkarriere gir flyktninger en bedre forståelse for norske boforhold.
Dette innebærer å vise nyankomne flyktninger i den nye boligen, å gå gjennom og fylle ut kontrakt
samt å forklare flyktningen hvordan ivareta boligen, for eksempel rengjøring av ulike typer
materialer, inneklima, bruk og vedlikehold av tekniske apparater, søppelsortering og så videre.
Informasjon og hjelp til å planlegge en videre boligkarriere, det vil si rådgivning for å bistå
flyktningene til å bli selvhjulpne på eie- eller leiemarkedet.
Flyktningene har ulike forutsetninger og muligheter for å mestre boforholdet i Norge på egenhånd,
og flere har behov for en slik veiledning. Kommunen bør derfor legge til rette for at flyktningene får
en individuelt tilpasset boveiledning.
Det er altså et skille mellom boveiledning og bosetting. Boveiledning er veiledning som flyktningene
får etter at de har flyttet inn i en bolig. Bosetting berører bant annet boligens egenskaper, slik som
beliggenhet, fuktighet, møblering og utstyr, standard, trekk med mer. I hvilken grad boligen er
tilpasset flyktningenes behov og ønsker hører dermed til bosetting. Dette kapitlet tar for seg
boveiledning.
Til problemstillingen er det utledet følgende kriterier:
Problemstilling 3
I hvilken grad får flyktningene boveiledning som
dekker deres behov?

Revisjonskriterier
•

Kommunen bør ha rutiner og systemer som
sikrer at flyktningene får boveiledning som
er individuelt tilpasset.

5.1 Individuelt tilpasset boveiledning
Kommunen har utarbeidet en tidsplan som illustrerer hvordan kommunen ivaretar bosetting og
boligoppfølging for nyankomne flyktninger. Tidsplanen beskriver blant annet hvilke oppgaver
kommunen ivaretar før bosetting og de første dagene etter bosetting.
Kommunen har som målsetting blant annet å vise den nyankomne boligen, gå gjennom kontrakt og
gi grunnleggende veiledning om rengjøring, søppelhåndtering, strøm og brannsikkerhet samt øvrige
plikter for leietaker og utleier.
Boligkonsulenten forteller at han ofte gir boveiledning på hjemmebesøk. På den måten kan han
gjøre veiledningen mest mulig praktisk og tilpasset flyktningens bolig. Han forteller også at han tilbyr
jevnlig boveiledning ut fra den enkeltes behov. Han forteller at han også noen ganger gir
boveiledning gjennom gruppeundervisning.
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Boligkonsulenten forteller at kommunen også følger opp flyktningene gjennom bokurs og boplan.
Bokurs er opplæring i alt som gjelder bolig. Boligkonsulenten forteller at han deler deltakerne i
grupper etter ankomstdato, språk og antall personer. Hver gruppe består av ca. ti deltakere, og
deltakerne får undervisning om lag annenhver måned. Deltakere med kort botid i kommunen får
boveiledning og øvrig praktisk opplæring for å mestre boforholdet som rengjøring, søppelhåndtering
etc. Deltakere med lengre botid, det vil si ett til to år, får informasjon og bistand til å mestre fremtidig
karriere på boligmarkedet. Dette inkluderer økonomisk hjelp, herunder søknad om startlån.
Boplan er en plan for fremtidig karriere på boligmarkedet. Planen inneholder flyktningens ønsker for
boforhold etter at kontrakten for den kommunale boligen utløper. Dette kan være for eksempel
videreføring av leieforhold i kommunal bolig, leie på det private markedet eller eid bolig.
Flyktningetjenesten har utarbeidet et eget skjema for boplan. Skjemaet inneholder felter for
kartlegging, mål og tiltak, kommunens ansvar og annen informasjon. Det er både leietaker og
koordinator som skal signere skjemaet.
Boligkonsulenten forteller at boplanen tidligere var et likt tilbud for både flyktninger og andre som
fikk tilbud om kommunal bolig gjennom boligkontoret. Bistand til bolig-cv og økonomisk planlegging
ut fra den enkeltes inntekt og beholdning samt søknad om startlån er eksempler på tjenester som
hører til boplanen. Han deltar nå i arbeidsgrupper med boligkontoret der boplan er ett av temaene
de diskuterer. Boligkonsulenten forteller at han bistod åtte personer med å lage boplan i 2018.
Boligkonsulenten forteller at han har fått noen nye arbeidsoppgaver som følge av omorganiseringen
i 2019, og at han nå har 50 % av sin tid til å drive med boveiledning. Han forteller at han derfor ikke
lenger har tid til å arbeide med boligkurs eller boplan, selv om han ser at flyktningene har behov for
disse tjenestene. Ifølge boligkonsulenten så ønsker flyktningetjenesten å få til en tettere oppfølging
av flyktningenes boforhold i løpet av 2019.

5.2 Revisjonens vurdering
Etter revisjonens vurdering har flyktningetjenesten rutiner og systemer for at flyktningene skal få
boveiledning som er individuelt tilpasset.
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6 ADMINISTRASJONENS RAPPORTERING
Integreringsarbeidet skal legge til rette for at nyankomne innvandrere kan delta i yrkes- og
samfunnsliv, og videre være økonomisk selvstendig. I hvilken grad flyktningene er i arbeid eller
videre utdanning etter endt introduksjonsprogram er derfor ett relevant mål for kommunens
resultatoppnåelse. Flyktningetjenesten rapporterer også andre nøkkeltall for integreringsarbeidet,
blant annet når det gjelder antall bosatte og deltakere i integrasjonsprogrammet. Gode rutiner for å
sikre at tallene er riktige er en forutsetning for at kommunen skal kunne gi både egne politikere og
statlige myndigheter pålitelig informasjon. Riktig styringsinformasjon er også viktig for at
flyktningetjenesten selv kan følge opp flyktningene på en god måte.
Til problemstillingen er det utledet følgende kriterier:
Problemstilling 4
I hvilken grad gir rapporteringen til politisk nivå et
riktig bilde av mål- og resultatoppnåelse for
introduksjonsprogrammet?

Revisjonskriterier
•

Administrasjonens rapportering bør være
riktig.

6.1 Mål- og resultatoppnåelse for introduksjonsprogrammet
I Nittedal var 65 % av deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2017 i arbeid eller
utdanning året etter20. For Norge er tallet 63 %.
Avdelingslederen forklarer at NIR- rapporteringen, som kun gir kommunen nasjonal måloppnåelse
for flyktninger som kommer ut i arbeid eller høyere utdanning (videregående skole eller universitet),
kan gi et misvisende bilde av kommunens egentlige resultater og arbeid med den enkelte deltaker i
introduksjonsprogrammet. For eksempel kan man arbeide med å få en deltaker inn på grunnskole
som en del av sitt introduksjonsprogram, fordi de må starte på dette nivået før de kan gå videre inn
på høyere utdanning. Dette grunnskoleløpet varer ofte i et par år, og dermed har deltaker ingen
forutsetning for å kunne oppnå høyere utdanning i løpet av sin programperiode på 2- 3 år.
Nasjonale føringer fra IMDi legger selv opp til at kommunene skal bruke grunnskoleopplæring som
et virkemiddel i introduksjonsprogrammet i større grad, men likevel får kommunene ikke
måloppnåelse på de deltakere som går på grunnskole når programtiden avsluttes. Mange deltakere
kan ha god progresjon i henhold til sine målsettinger, og det kan jobbes mye i tjenesten med å få
disse ut i riktige tiltak, uten at kommunen får registrere måloppnåelse på disse.

20

Personer som har avsluttet eller avbrutt introduksjonsprogrammet i løpet av det aktuelle året, og som i
referanseuken var i arbeid eller utdanning. Sysselsatte er definert som personer som utførte inntektsgivende
arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer som har et slikt arbeid, men som var
midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, lønnet permisjon e.l. Som utdanning regner IMDi ordinær
utdanning utover grunnskole, det vil si videregående skole, universitet eller høyskole. Kilde: IMDi og SSB.

FLYKTNINGETJENESTEN

Side 44

ROMERIKE REVISJON IKS

Avdelingslederen mener at dette kan bli et dilemma: På den ene siden skal kommunen sørge for
gode løp som sikrer formell utdanning og kompetanse til å stå i arbeidslivet på lengre sikt, men
samtidig vil disse løpene i enkelte tilfeller ta mye lengre tid enn introduksjonsprogramperioden som
kommunen blir målt på. Her er det viktig å ha et balansert bilde av resultatmål ut ifra IMDi sine
kriterier, og de lengre samfunnsøkonomiske gevinstene ved å sikre kvalitetsmessige gode løp i
introduksjonsprogramperioden.

6.2 Rapportering av andre nøkkeltall
Riktig tall for mål- og resultatoppnåelse forutsetter tall for bosatte flyktninger og flyktninger i
introduksjonsprogrammet er riktige.
6.2.1

Bosetting av flyktninger

Kommunen rapporterer antall bosatte flyktninger både i temaplanen og i årsmeldingen for 2018.
Tabellen nedenfor gjengir kommunens statistikk for ordinære bosatte og familiegjenforente21 samt
statistikken til IMDi for faktisk bosetting22.
Tabell 2: Antall bosatte flyktninger, familiegjenforente og faktisk bosatte i Nittedal i perioden
2014-2019.
Antall bosatte flyktninger 2014-2019
År

Ordinære bosatte
(temaplan)

Familiegjenforente
(temaplan)

Faktisk bosetting
(IMDi)

2019

22 vil komme

0

9

2018

16

2

14

2017

27

37

28

2016

43

17

44

2015

32

7

37

2014

12

13

13

Sum 2014-2018

130

78

137

Kilde: Nittedal kommune og IMDi.

21

Kommunen definerer ikke ordinære bosatte og familiegjenforente i sin statistikk.
Faktisk bosetting viser til antallet flyktninger som kommunen har vedtatt å bosette. Tallet inkluderer
overføringsflyktninger og flyktninger bosatt fra mottak i Norge. Tallet inkluderer også familiegjenforening for
personer som kommer fra mottak, men ikke flyktninger som ankommer direkte til sin familie.
22
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Tabellen viser at ingen av statistikkene er helt like. For eksempel oppgir temaplanen 130 ordinære
bosatte og 78 familiegjenforente i perioden 2014-2018, det vil si til sammen 208 bosatte flyktninger.
Til sammenligning oppgir IMDi 137 faktisk bosatte i samme periode.
Kommunen viser til flere andre tall for bosatte flyktninger i perioden 2014-2018. I temaplanen (s. 10)
står det at kommunen bosatte 210 personer23 i løpet av de siste fem årene. Årsmeldingen for 2018
(s. 28) oppgir at flyktningetjenesten følger opp 251 personer med flyktningebakgrunn ved utgangen
året24. Enhetsleder forteller at kommunen mottok støtte fra IMDi for 205 flyktninger august 201925.
Ifølge enhetsleder og avdelingsleder er det ny informasjon at flyktningetjenesten oppgir forskjellige
tall i temaplanen og årsmeldingen, og videre at flyktningetjenesten oppgir andre tall enn IMDi, når
det gjelder antall bosatte flyktninger. Enhetsleder forklarer at temaplanen viser til antall flyktninger
som kommunen har rapportert til IMDi. Avdelingsleder forklarer at opptellingen av flyktninger skjer
manuelt. Ulike opptellinger kan derfor ha gitt ulike resultater, men hun vet ikke hva som er årsaken
til en slik unøyaktighet. Avdelingsleder legger til at flyktningetjenesten nå har laget et nytt
rapporteringssystem som vil gjøre det lettere å holde oversikt til enhver tid. Enhetsleder uttrykker
også at han ikke er fornøyd med slike feil, og at han tar dette på alvor. Han understreker at
flyktningetjenesten ivaretar alle flyktningene som kommunen har bosatt.
6.2.2

Deltakelse i introduksjonsprogram

Tabellen nedenfor gjengir antall deltakere i introduksjonsprogrammet, ifølge temaplanen og
statistikken til IMDi. Statistikken til IMDi bygger på tall fra Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).
Tabell 3: Antall deltakere i introduksjonsprogrammet presentert i temaplanen og hos IMDi26.
Antall deltakere i introduksjonsprogrammet
År

Deltakere i introduksjonsprogram
(temaplan)

Deltakere i introduksjonsprogram
(IMDi)

2019

53

2018

62

109

2017

47

96

2016

34

58

2015

39

47

2014

21

29

Kilde: Nittedal kommune og IMDi.

23

Inkluderer barn.
Antall flyktninger i femårsperioden, det vil si bosatt i perioden 2014-2018.
25 Antall flyktninger i tilskuddsperioden, det vil si år null til fem fra bosettingsdato.
26 Temaplanen oppgir tall pr. 1.2. og IMDi oppgir tall pr. 31.12. året før.
24
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Tabellen viser at kommunen og IMDi oppgir ulike tall for antall deltakere i introduksjonsprogrammet.
IMDi oppgir flere deltakere enn temaplanen for alle årene i perioden 2014-2018. Avviket var spesielt
stort i 2017 og 2018, da IMDi oppgir henholdsvis 49 og 47 flere deltakere på
introduksjonsprogrammet enn temaplanen27.
Enhetsleder forklarer at Gnisten Kompetansesenter AS rapporterer kommunens nøkkeltall for
norskopplæring og introtid. Enhetsleder mener at kommunens rapportering til NIR ikke har vært god
nok tidligere, og legger til at det var en periode der kommunen ikke rapporterte i det hele tatt. Han
forteller at flyktningetjenesten nå har etablert en rapporteringspraksis som gjør at tallene for 2018
skal være riktige. Enhetsleder gjengir at han har rapportert ulikt på enkelte nøkkeltall, men at han
frem til nå har antatt at dette har vært korrigeringer fra flyktningetjenesten.

6.3 Nytt rapporteringssystem
Enhetsleder erkjenner at rapporteringen i perioden 2014- 2018 var mangelfull. Enhetsleder forteller
at rapporteringen frem til sommeren 2019 bar preg av en ansvarsdeling mellom flere aktører uten
noen felles koordinering. Han legger til at rapporteringen også har vært tilfeldig og lite systematisk.
Avdelingsleder forteller videre at avdelingen ikke hatt noen rutiner for rapportering utover
årsmeldinger, ordinær økonomirapportering og sporadiske møter med politisk nivå.
Enhetsleder og avdelingsleder forteller at flyktningetjenesten har innført en hyppigere og mer
systematisk rapportering siden juni 2019. Hensikten er både å skaffe en bedre oversikt over mål- og
resultatoppnåelsen, og å styrke tilliten til arbeidet som flyktningetjenesten gjør. Den nye rutinen
innebærer at flyktningetjenesten hver måned gjennomgår sin portefølje på individnivå. De sjekker
også lister fra folkeregisteret om inn/utflytting, som kommer to ganger i året. Avdelingsleder har
også innført ukentlige statusmøter med kvalifiseringsteamet, der de blant annet går gjennom status
for hver av deltakerne. Avdelingsleder rapporterer månedlig til enhetsleder om status og resultater
på utvalgte områder. Dermed får enhetsleder en månedlig rapport om antall flyktninger som vist i
tabellen nedenfor:
Tabell 3: Oversikt over innbyggere med flyktningstatus
Oversikt over innbyggere med flyktningstatus i Nittedal kommune (Fra årsrapport 2019).
Per okt. 2019

Per nov. 2019

Totalt antall flyktninger i
Nittedal kommune over 18 år

127

127

Totalt antall flyktninger i
Nittedal kommune under 18 år

78

75

27

Revisjonen finner også at flyktningetjenesten har byttet om tallene for kvinner og menn i tabellene for
innvandrere og øvrig befolkning fordelt på alderskategorier og kjønn i temaplanen.
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Oversikt over innbyggere med flyktningstatus i Nittedal kommune (Fra årsrapport 2019).
*nyfødte medberegnes ikke
Totalt antall enslige
mindreårige flyktninger

3

3

Antall husstander
*beregnes ut ifra antall
husstander som mottar
sosialhjelp, ikke antall boliger
(eks. en bolig med to enslige som
bor i bofellesskap beregnes som 2
husstander)

94

93

Totalt antall flyktninger
medberegnet i
tilskuddsperioden 0-5 år fra
bosettingsdato

208

205

Enhetsleder oppgir til revisjonen i februar 2020 at flyktningetjenesten har avtalt med hovedutvalg for
helse og velferd at de skal rapportere om utviklingen i tjenesten i hvert møte. Av referatene fremgår
det at det var en omfattende rapportering i hovedutvalg for helse og velferd 25.11 2019. I dette
møtet rapporterte administrasjonen blant annet antall flyktninger og resultater. Revisjonen finner at
disse tallene er kvalitetssikret langt bedre enn tidligere rapporteringer, og i all hovedsak er det
samsvar mellom de tallene som rapporteres. Enhetsleder opplyser på epost til revisjonen 13.2 2020
at rapportering fra flyktningetjenesten i Nittedal for 2019 viser fullt samsvar med tallene i NIR.
Administrasjonen forklarer i sitt svarbrev til revisjonen at i arbeidet med tallene er det dessverre en
rekke feilkilder:
• Vedtak om bosetting opp mot faktisk bosatte
• Selvbosatte som flytter ut eller inn til kommunen uten å gi beskjed
• Familiegjenforente
• Oppstart og avslutning på introduksjonsprogram er 4 ganger i året, derfor varierer antallet
hele tiden.
• Personer som avbryter introduksjonsprogrammet av en eller annen grunn
• Dersom noe blir meldt feil inn til NIR, får det følgefeil.
• Bosatte som bosettes rett før årsskiftet, men som registreres feilaktig over nyttår
• Personer som fyller 18 år og dermed skifter status fra barn til voksen i løpet av året
Administrasjonen legger til at den eneste måten å holde orden på dette, er å gå gjennom på
individnivå hver måned, samt sjekke lister fra folkeregisteret om inn/utflytting, som kommer 2 ganger
i året. Dette er den praksisen de nå har innført. Når det gjelder registrering i NIR presiserer
rådmannen i sitt svarbrev til revisjonen at Avd. BI hadde en stor dugnad med å rydde opp i
registrering da de overtok ansvaret 01.01.2019. En utfordring med NIR er at det er vanskelig å
justere tall tilbake i tid.
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6.4 Revisjonens vurderinger
Undersøkelsen viser at administrasjonens rapportering ikke har vært korrekt. Dette gjelder særlig
antall bosatte flyktninger i perioden 2014-2018. I temaplanen og årsrapporten for 2018 oppgis tre
ulike tall, men ingen av disse samsvarer med IMDis statistikk. Heller ikke kommunens rapportering
om antall deltakere i introduksjonsprogrammet stemmer med IMDis statistikk.
Revisjonen mener at gode rutiner for å sikre at tallene er riktige er en forutsetning for at kommunen
skal kunne gi både egne politikere og statlige myndigheter pålitelig informasjon. Riktig
styringsinformasjon er også viktig for at flyktningetjenesten selv kan følge opp flyktningene på en
god måte. Revisjonen ser positivt på at kommunen nå har innført et nytt rapporteringssystem og at
tallene er mer pålitelige.
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7 SAMARBEID MED FRIVILLIGE ORGANISASJONER
Frivillige organisasjoner tilbyr aktiviteter som supplerer kommunale tiltak, og de spiller en viktig rolle
for integrering og inkludering. Frivillige organisasjoner kan for eksempel bidra til å bygge et sosialt
nettverk og en tettere kopling til arbeidsmarkedet.
Revisjonen legger til grunn at kommunen bør koordinere og samarbeide med frivillige på en
systematisk måte.
Til problemstillingen er det utledet følgende kriterier:
Problemstilling 5
I hvilken grad samarbeider Nittedal kommune med
frivillige
organisasjoner
på
flyktningog
integreringsområdet?

Revisjonskriterier
•

Kommunen bør ha et system for å
koordinere kontakt og samarbeid med
frivillige aktører.

7.1 Frivillighet i integreringsarbeidet
Kommunen har flere frivillige som tilbyr støtte og aktiviteter til flyktningene, både gjennom
organisasjoner og enkeltpersoner. Organisert frivillighet foregår gjennom organisasjoner av ulik
størrelse, blant annet Bibliotekets venner (Nittedal biblioteks venner; NBV), Den norske
turistforening (DNT), Frivilligsentralen, kirken, Rotary og Røde Kors. I tillegg bistår venner, naboer
eller andre støttepersoner en eller flere flyktninger i en mer eller mindre strukturert form.

7.2 Kommunens og frivillige organisasjoners aktiviteter og målsettinger
7.2.1

Aktiviteter

Frivillige organisasjoner og deres medlemmer tilbyr en rekke aktiviteter og tjenester. Flyktningene
uttrykker at de er fornøyde med disse aktivitetene og tjenestene i intervjuer med revisjonen.
Rapporten beskriver kun et utvalg aktiviteter fra noen av organisasjonene. Likevel illustrerer disse
eksemplene et mangfold av tilbud til flyktningene.
Nittedal biblioteks venner (NBV) jobber for å styrke bibliotekets betydning for lokalbefolkningen, og
ifølge en representant fra NBV så er biblioteket bygdas viktigste møteplass. Representanten fra
NBV mener at mange flyktninger har et nært forhold til biblioteket, spesielt gjennom deltakelse på
språkkafeen. Hun forteller at språkkafeen også har bidratt til kjennskap, vennskap og personlige
relasjoner. Dette har igjen bidratt til støtte og tjenester utenfor biblioteket, blant annet ved å følge
flyktningen på helsestasjonen og hjelpe med å skrive jobbsøknader.
Rotary tilbyr en mentorordning for flyktninger. Mentorordningen startet sommeren 2018 etter et
oppstartsmøte med ordfører og varaordfører i kommunestyresalen. En mentor har en
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fadderfunksjon for flyktningen. Hver mentor opptrer selvstendig, og det er ikke nødvendig med noen
formell opplæring for å bli mentor. Mentoren møter deltakeren om lag annenhver uke i ett år.
Formålet med møtene er å gi deltakeren språktrening og å lære om det norske samfunnet. Rotary
har hatt seks mentorer og seks deltakere det første året. Rotarianerne som revisjonen har intervjuet
mener at fadderordningen så langt har fungert bra, både for å yte praktisk hjelp og hjelp til å bygge
opp et nettverk for den som er ny i Nittedal.
Røde Kors tilbyr aktiviteter som språkkafé, kvinnekafé og flerkulturelle turgrupper. Røde Kors
arrangerer også aktiviteter som er for hele familien, for eksempel skidag, sommerfest og vinterfest.
Leder for Nittedal Røde Kors flerkultur forteller at det varierer hvor mange som deltar på de ulike
aktivitetene, men trekker frem skidagen som eksempel på en populær aktivitet. Leder for Nittedal
Røde Kors flerkultur forteller videre at organisasjonens tilbud har variert over tid. For eksempel har
Nittedal Røde Kors tidligere hatt et tilbud om flyktningguide. Flyktningguide bygger på koplinger
mellom frivillige og flyktninger, der hensikten er å gjøre flyktningen kjent med språk, kultur og
lokalsamfunn. De frivillige gjennomfører et utdanningsløp gjennom Røde Kors før de blir
flyktningguider.
Turkameratene i Nittedal Turlag28 arrangerer turer i nærmiljøet for alle. Representanter fra
Turkameratene forteller at turopplevelser åpner for gode naturopplevelser, sosialt samvær og å lære
ord knyttet til friluftsliv.
Enkeltpersoners frivillige innsats foregår på mange områder som berører det å mestre hverdagslivet
og å forstå det norske systemet. Frivillige bistår for eksempel ved å delta på møter med
flyktningetjenesten, Nav og andre offentlige instanser, forklare svar fra saksbehandlere, finne egnet
bolig og ordne opp i vanskelige boforhold, skrive søknader til jobb og utdanning, vise veien til
nærmeste lekeplass, å søke skole- og barnehageplass nær hjemmet med mer. Frivillige har også
spandert abonnement på Varingen og skiskole for at flyktninger og deres barn skal få nyheter om
lokalsamfunnet og lære ferdigheter som gjør det lettere å delta på vinteraktiviteter.
7.2.2

Målsettinger

Kommunen anerkjenner at frivillige organisasjoner gjør en stor og viktig jobb i integreringsarbeidet.
Enhetsleder og avdelingsleder deler oppfatningen av at frivillige organisasjoner kan utfylle tjenester
som kommunen allerede tilbyr. De forteller at frivillige kan bidra på mange områder, fra det å skape
et sosialt nettverk til praktisk hjelp i dagligdagse situasjoner. Dette gjelder også utenfor kommunens
arbeidstid. De trekker frem leksehjelp, mentorordning, språkkafé og turer som eksempler på
tjenester fra frivillige. Enhetsleder forteller at flyktningetjenesten formidler generell informasjon om
slike tilbud til flyktningene.
Representanter fra frivilligheten fremstår som samstemte med kommunen når det gjelder
målsettinger. For eksempel forteller leder for Nittedal Røde Kors flerkultur at frivillige har vært, og er

28

Nittedal Turlag er en del av Den norske turistforening, DNT.
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fortsatt, en viktig ressurs for arbeidet med inkludering av nyankomne i kommunen. En representant
fra Rotary mener at frivillige kan fylle kommunens tjenester på en god måte, og videre at et
samarbeid kan gjøre integreringen enda enklere enn om kommunen og frivillige opererer hver for
seg. Et eksempel er fritidsaktiviteter. Kommunen kan bidra med økonomiske tilskudd, mens frivillige
kan gi praktisk hjelp som å følge flykningen eller deres barn på trening. Rotarianeren mener at et
slikt samarbeid er spesielt viktig for flyktninger som opplever at overgangen til det norske samfunnet
og Nittedal er stor. I tillegg forteller representanter fra Bibliotekets venner og Turkameratene i DNT
at det er viktig å lage møteplasser der flyktninger blir kjent med folk i bygda og i nærmiljøet. Frivillige
som bidrar på privat initiativ mener at deres innsats dekker behov som kommunen ikke ivaretar. De
forteller slik støtte har stor betydning i enkeltsaker, og at noen av flyktningene ikke har mulighet til å
finne ut av systemet på egenhånd.
Selv om kommunen og frivillige er enige om en generell felles målsetting om å bidra i
integreringsarbeidet, så har de ikke i fellesskap avklart på hvilke områder frivilligheten kan bidra.
Dermed er tjenestetilbudet fra de frivillige hovedsakelig formet og koordinert etter initiativ fra de
frivillige selv.

7.3 Samarbeid mellom kommunen og frivillige organisasjoner
Samarbeidet mellom frivilligheten foregår for det meste gjennom to kanaler, møter og
samarbeidsavtaler.
7.3.1

Møtepunkter mellom kommunen og frivillige organisasjoner

Kontakten mellom flyktningetjenesten og frivillige organisasjoner består i stor grad av sporadiske
møter og kommunikasjon mellom enkeltpersoner. Enhetsleder forteller at flyktningetjenesten har en
dialog med frivillige når det gjelder tiltak, men dialogen er verken systematisk eller fast.
Avdelingsleder forteller videre at lite av kommunikasjonen er formalisert, og videre at
flyktningetjenesten har hatt få faste møtepunkter med frivilligheten siden 2017.
Flyktningetjenesten og frivilligheten har hatt to formelle møter det siste året. Det ene møtet var
arbeidsgruppemøte 13. desember 2018, arrangert av konsulentselskapet Tinkr, som del av
forarbeidet til temaplanen. Ifølge leder for Nittedal Røde Kors flerkultur deltok til sammen ca. 40-50
personer på møtet, med representanter fra flyktningetjenesten, Frivilligsentralen, kirken, Rotary og
Røde Kors. Deltakerne diskuterte områdene skole/arbeid, bolig, helse og frivillig arbeid.
Representanter fra flyktningetjenesten og frivilligheten deltok også på en nettverksmiddag 6.2.2019,
arrangert av Nittedal kirke, i forbindelse med en bispevisitas. Temaet for dette møtet var samarbeid
mellom flyktningetjenesten og frivilligheten. Avdelingsleder forteller at flyktningetjenesten har bidratt
med å starte et tilbud leksehjelp, i samarbeid med Nittedal Røde Kors og Nittedal kirke, etter møtet.
Etter disse møtene har flyktningetjenesten definert en felles målsetting om å legge til rette for at
flyktninger og innvandrer skal ha en meningsfull og aktiv hverdag. De bestemte også strategier for å
nå denne målsettingen. Enhetsleder fortalte videre at flyktningetjenesten ikke hadde satt i gang
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tiltakene i temaplanen ettersom formannskapet avviste planen, men at han ville kalle inn til et møte i
løpet av høsten 2019 for å utvikle samarbeidet videre.
Frivillige forteller at de er frustrerte over manglende handlinger og informasjon fra
flyktningetjenesten. Flere frivillige oppfatter at flyktningetjenesten lover tiltak, men mener at tiltakene
kommer etter unødvendig lang tid. For eksempel forteller representanter fra Rotary og Røde Kors at
workshopen og nettverksmiddagen var gode møter. Samtidig mener de at det er uheldig at
flyktningetjenesten hittil ikke har fulgt opp de foreslåtte tiltakene, eller kalt inn til flere
samarbeidsmøter. De frivillige har heller ikke fått informasjon fra flyktningetjenesten om at
politikerne har avviste temaplanen, eller at en politisk forankring av temaplanen var en forutsetning
for iverksetting av tiltakene. De frivillige forstår derfor ikke hvorfor flyktningetjenesten venter med å
følge opp forslagene.
Rådmannen sier i sitt svarbrev at det i alle møter om temaplanen ble det gjort klart rede for at dette
var en plan som skulle til politisk behandling. Behandling av planen politisk er en offentlig handling
som er tilgjengelig for alle. Han fremhever at administrasjonen må ta konsekvensen av politiske
vedtak også når noe stoppes. Rådmannen mener derfor at det ville vært uheldig å gå ut offentlig og
skylde på politikerne for at tiltak ikke ble iverksatt, men han uttrykker forståelse for at alle de
involverte som hadde deltatt i medvirkningsprosesser synes det er uheldig at deres forslag ikke blir
fulgt opp
7.3.2

Samarbeidsavtaler mellom kommunen og frivillige organisasjoner

Enhetsleder og avdelingsleder forteller at flyktningetjenesten ikke har noen partnerskapsavtaler i
dag. Avdelingsleder legger til at på grunn av omstruktureringer på ledernivå og omorganiseringer i
flyktningarbeidet de siste årene så har flyktningetjenesten hittil ikke prioritert å evaluere tidligere
partnerskapsavtaler, eller inngå nye partnerskapsavtaler. Enhetsleder og avdelingsleder forteller at
flyktningetjenesten i stedet har dialog, samarbeid og felles forståelse med frivilligheten om ulike
aktivitetstilbud og i enkeltsaker. Avdelingsleder trekker frem et tilbud om leksehjelp som eksempel
på at samarbeidet mellom flyktningetjenesten og frivilligheten fungerer bra. Flyktningetjenesten har
utarbeidet hefter med informasjon om tilbudet. Avdelingen delte ut disse ved oppstarten av
prosjektet, og planlegger å dele ut flere hefter i løpet av høsten 2019.
Leder for Nittedal Røde Kors flerkultur forteller at Røde Kors tidligere har hatt to partnerskapsavtaler
med kommunen; flerkultur og nattevandring. Avtalene var gjeldende fra 2009 og fram til 2017.
Partnerskapsavtalen for flerkultur forpliktet Nittedal Røde Kors til å bidra i integreringsarbeidet
gjennom tilbudet om flyktningguide. Til gjengjeld støttet kommunen med et økonomisk tilskudd.
Flyktningetjenesten og Nittedal Røde Kors beskriver flere utfordringer med flyktningguide.
Enhetsleder mener at ordningen ikke fremstod som attraktiv for flyktningene, og derfor stilte
flyktningetjenesten spørsmål til om det var samsvar mellom kostnad og effekt. Avdelingsleder legger
til at kommunen har støttet Nittedal Røde Kors med pengeoverføringer i perioden 2007-2014. Hun
forteller at tidligere enhetsleder og avdelingsleder evaluerte avtalen om flyktningguide i 2015.
Kommunen opplevde det som vanskelig å kontrollere om Røde Kors leverte tjenester i henhold til
kontrakten, og ønsket å vurdere hvorvidt kommunen skulle betale for en slik tjeneste fremover.
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Kommunen og Røde Kors inngikk en ettårig avtale høsten 2015 om en betaling på 5 000 NOK per
kopling mellom flyktningguide og flyktning, og innenfor en totalramme på 80 000 NOK. Etter dette
har ikke kommunen og Røde Kors inngått noen nye kontrakter eller avtaler.
Avdelingsleder forteller at samarbeidet med Røde Kors om flyktningguider var krevende, både når
det gjaldt samarbeidet med organisasjonen og arbeidet med å få til gode koplinger. Hun forteller at
flyktningkrisen i 2015 bidro til at flyktningetjenesten ikke hadde kapasitet til å følge opp avtalen og
sikre god kommunikasjon. Hun beskriver utfordringer med å finne aktuelle flyktninger, flyktninger
som takker ja til tilbudet og flyktninger som tar imot tilbudet hele avtaleperioden.
Også leder for Nittedal Røde Kors flerkultur beskriver utfordringer med å få til et godt samarbeid
med kommunen om flyktningguide. Hun forteller at ifølge avtalen så var det kommunens oppgave å
informere flyktningene om tilbudet, og videre formidle kontaktinformasjon til flyktninger som ønsket
et slikt tilbud til Røde Kors. Lederen for Røde Kors flerkultur mener at kommunen ikke gjorde dette.
Hun forteller videre at de frivillige har lagt ned mye jobb for å prøve å få til koplinger selv, blant
annet ved å orientere deltakerne på Gnisten Kompetansesenter AS. Hun forteller også at selv om
Røde Kors har mange frivillige som ønsker å være flyktningguide, spesielt i etterkant av
flyktningkrisen, så har de fått til få koplinger. Leder for Nittedal Røde Kors flerkultur anslår ca. 30
koplinger siden 2007. Flyktningetjenesten avviser at de ikke har informert om tilbudet, og påpeker at
det var flere flyktninger som takket nei til tilbudet, og ikke ønsket å bli koblet med en flyktningguide.
Leder for Nittedal Røde Kors flerkultur forteller videre at Røde Kors ønsker en ny samarbeidsavtale
med kommunen. Organisasjonen har derimot ikke tatt opp dette med kommunen, ettersom hun har
inntrykk av at kommunen ikke ønsker å inngå forpliktende avtaler med frivillige organisasjoner.

7.4 Flyktningetjenestens kontaktpunkt for frivilligheten
Enhetsleder forteller at ingen av de ansatte hos flyktningetjenesten har funksjon som kontaktperson
for frivillig arbeid. Avdelingsleder forteller at det å holde oversikt og vedlikeholde samarbeid med
frivillighet både generelt og i enkeltsaker er ressurskrevende. Avdelingen har ikke hatt kapasitet til å
prioritere eller dedikere en egen stillingsprosent til dette arbeidet i 2019.
Enhetsleder og avdelingsleder legger til at alle flyktningkonsulentene har ansvar for kontakt med
frivillige organisasjoner på områder som er relevante for deres oppgaver. Avdelingsleder forklarer at
bosettingsteamet har ansvaret for å informere om fritidstilbud og kople nyankomne flyktninger på
aktiviteter allerede i bosettingsfasen. Hun forteller også at en av flyktningkonsulentene i
kvalifiseringsteamet har vært kontaktperson i forbindelse med oppstart av språkkafeen og
oppfølging av mentorordningen.
Flere av organisasjonene opplever det derimot som vanskelig å få kontakt og samarbeide med
kommunen. Leder for Nittedal Røde Kors flerkultur mener det har vært vanskelig for frivillige
organisasjoner å etablere et stabilt samarbeid med kommunen når kommunen kontinuerlig
omorganiserer sine enheter. Dette er spesielt utfordrende siden kommunen ikke informerer om
hvilke enheter og personer som har ansvaret for samarbeidet med frivilligheten til enhver tid. Hun
forteller at hun har tatt opp problemet med ordfører og rådmann ved flere anledninger, spesielt i
perioden 2012-2015. Hun forteller at også biskopen har oppfordret kommunen til å gi frivillige
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organisasjoner mer informasjon. Dette har hittil ikke skjedd, og leder for Røde Kors flerkultur vet
fortsatt ikke hvem som er deres kontaktledd. I stedet funger lokalavisen, politiske dokumenter og
møtereferater samt nettverk som organisasjonens viktigste informasjonskilder.
Flere av de frivillige organisasjonene forteller til revisjonen at de opplever at det er vanskelig å få
kontakt med flyktningetjenesten. Flere frivillige organisasjoner har derfor bedt Gnisten om bistand til
å skape felles møteplasser. De forteller at de verdsetter den innsatsen de frivillige yter i
integreringsarbeidet, men presiserer at Gnisten Kompetansesenter AS ikke har noen formell rolle
som kontaktledd for de frivillige. Koordinering av tjenestetilbudet er det flyktningetjenesten og de
frivillige som gjør selv. Bidraget fra Gnisten Kompetansesenter AS består derfor av å tilrettelegge for
møter, for eksempel ved at frivillige kan informere om aktiviteter i introduksjonstiden samt tilby et
felles møtested for frivillige organisasjoner.
Flyktningetjenesten kjenner seg ikke igjen i denne kritikken, og rådmannen svarer at kommunens
sentralbord er åpent hver dag, og avdelingen opplyser at de følger normalt alltid opp og tar kontakt
med personer som vil ha tak i dem.

7.5 Ønsker for videre samarbeid
Flere av organisasjonene ønsker et bedre og tettere samarbeid med kommunen fremover. En av
rotarianerne forteller at han ønsker regelmessige møter med kommunen, for eksempel hvert halvår,
samt en fast kontaktperson. Videre forteller leder for Røde Kors flerkultur at hun ønsker en felles
møteplass for å utveksle informasjon og diskutere utfordringer. Frivillige ønsker at kommunen
forteller på hvilke områder frivilligheten kan bidra. På den måten kan de tilpasse sitt tjenestetilbud.
Organisasjonene har derimot ulikt syn når det gjelder samarbeidsavtaler. For eksempel ønsker
Rotary at mentorordningen skal fortsette som et frivillig tilbud uten økonomisk støtte, mens Røde
Kors ønsker en ny samarbeidsavtale med kommunen.

7.6 Revisjonens vurderinger
Undersøkelsen legger til grunn at kommunen bør ha et system for å koordinere kontakt og
samarbeid med frivillige aktører.
Undersøkelsen viser at kommunen har et rikt tjenestetilbud fra frivillige. Revisjonen mener at
kommunen kan utnytte tjenestetilbudet enda bedre ved å styrke samarbeidet med frivillige.
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VEDLEGG 1: REVISJONSKRITERIER
Revisjonskriterier er de normer og krav som kan stilles til kommunens virksomhet på det området
som er gjenstand for en forvaltningsrevisjon. Revisjonskriteriene er dermed den målestokken som
kommunens praksis holdes opp mot, og utgjør grunnlaget for revisjonens vurderinger.
Revisjonskriteriene utledes fra lov, rundskriv fra departementer, kommunens egne rutiner og hva
som ansees som god forvaltningsskikk på området.
Denne undersøkelsen bygger på revisjonskriterier fra følgende kilder:
• Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven) 4. juli 2003.
• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 22. juni 2018.
• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 25. sept. 199229.
• Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven) 22. juni 2018.
• Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) 21. april 2017.
• Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) 8. des 2016.
• Fra mottak til arbeidsliv - En effektiv integreringspolitikk. Stortingsmelding, Meld. St. 30
(2015-2016) Oslo: Justis- og beredskapsdepartementet, 2015.
• Fra utenforskap til ny sjanse. Stortingsmelding, Meld. St. 16 (2015-2016) Oslo:
Kunnskapsdepartementet, 2015.
• NOU 2019:5 Ny forvaltningslov — Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning
(forvaltningsloven).
• Rundskriv til lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven). Rundskriv G-01/16, Oslo: Justis og beredskapsdepartementet, 2016.
• Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus. Veileder fra KS 2013.
• «Rettleiar til offentleglova» Justisdepartementet 2009.
• Veileder Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn - ungdom – familier. KS
2019
• Veileder for kontraktoppfølging ved offentlige anskaffelser Difi 2016
• Veileder for arkivering og journalføring i departementene og statlige virksomheter,
Arkivverket 2019
• Frivillighet og mangfold. Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige
organisasjoner. Veileder, Oslo: IMDi, 2014.
• Plikt til kommunal internkontroll med ordningene i introduksjonsloven Q1221B. Veileder,
Oslo: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 2014.

29

Ny kommunelov var vedtatt på undersøkelsestidspunktet, men bare delvis trådt i kraft. Som hovedregel må
administrasjonen derfor holdes ansvarlig ihht den gamle kommuneloven, mens anbefalinger må gis i tråd med
ny kommunelov. På de områdene som berøres av denne revisjonen er det imidlertid ingen vesentlige
substansielle endringer.
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•
•

FAFO 2017 Introduksjonsprogram og norskopplæring - Hva virker – for hvem? Anne Britt
Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Gode grep for boveiledning og veiledning i boligkarriere for flyktninger. Erfaringshefte.
Rambøll (2017).

7.7 Internkontrollsystem
Kommuneloven pålegger kommunene kontroll med egen virksomhet. Egenkontrollen bidrar til å
bygge opp tillit til kommunen, systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid. Kontrollarbeidet
skal legge grunnlaget for læring og forbedring. Kommuneloven regulerer også
administrasjonssjefens ansvar for internkontroll.30
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren:
a)

utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering

b)
c)
d)
e)

ha nødvendige rutiner og prosedyrer
avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

I tillegg presiserer Introduksjonsloven at kommunen skal føre internkontroll (§ 24). I
introduksjonsloven er denne plikten knyttet til oppfølging av introduksjonsprogram,
introduksjonsstønad og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
7.7.1

Klare ansvars- og oppgavefordelinger

Oppgaver internt i kommunen
KS har utarbeidet et hefte som beskriver sentrale prinsipper for internkontroll, Rådmannens
internkontroll. Hvordan få orden i eget hus. KS understreker betydningen av formalisering, noe som
innebærer at internkontrollen er dokumentert. Dette kan for eksempel være beskrivelser av rutiner
eller oppgave- og ansvarsforhold (KS 2013, 34).
Kommunene står fritt til å velge form for organisering og samarbeid ut fra lokale forhold. Klart
definerte ansvarsforhold og gode rapporteringsrutiner legger til rette for et helhetlig og samordnet
introduksjonsprogram. Revisjonen legger derfor til grunn at flyktningetjenesten har en klar ansvarsog oppgavefordeling innad i tjenesten og i samhandlingen med andre aktører. Dette er særlig
aktuelt overfor Gnisten Kompetansesenter AS og frivillige.

30

Dette er nedfelt i den gamle kommuneloven (1993) § 23 og i ny kommunelov § 25-1.
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Tjenester som kjøpes av Gnisten Kompetansesenter AS
Nittedal kommune kjøper tjenester fra Gnisten Kompetansesenter AS. Dette er dermed et
avtaleforhold med en kontrakt mellom kommunen og Gnisten Kompetansesenter.
Det er viktig å utarbeide en gjennomtenkt kontrakt før avtaleinngåelse for å unngå problemer og
uenigheter. Kontrakten skal sikre at kommunen overholder sine lovpålagte forpliktelser på området
man kjøper tjenester på. Kontrakten bør beskrive hvilke tjenester som skal leveres, krav og
spesifikasjoner samt hva som inngår i hovedleveransen. Følgende bør som et minimum være
kontraktregulert; beskrivelse av ytelsen (lovkrav, internkontroll m.m.), pris, betaling, varighet,
levering og klausul om lønns- og arbeidsvilkår (Difi 2016, 5). Det kan ofte være behov for å ta inn
flere reguleringer. Kontrakten bør oppdateres ved endringer og behov.
God kontraktsoppfølging forbygger tvister, og bidrar til effektiv ressursbruk for både
oppdragsgiveren, leverandøren og samfunnet. Kontraktsoppfølging er alle forhold og situasjoner
som oppstår fra avtaleinngåelse, det vil si signering, til dens opphør. Det innebærer kontroll av at
tjenesteleverandøren leverer det han skal, når han skal og ellers oppfyller sine avtalefestede plikter.
For tjenester etter introduksjonsloven vil rådmannen særlig måtte følge opp at tjenesten leveres i
henhold til lovkrav, at kvalitetskrav som ev. er beskrevet i kontrakten er ivaretatt og at
internkontrollen er tilfredsstillende. Det kan også dreie seg om at samhandlingen skjer slik det er
forventet, for eksempel møter og informasjonsflyt.
Det bør være klart hvem som har ansvar for å følge opp kontrakten. Den ansvarlige bør sette seg
inn i kontraktsvilkårene, ha kunnskap om hva som skal leveres og følge opp leveransen.
Det er særlig viktig at oppdragsgiveren fører kontroll om leveransen mottas av andre enn
oppdragsgiveren selv, for eksempel ved å kommunisere med brukeren av tjenestene. Brukerne kan
ha en berettiget forventning til tjenesten og/eller et rettskrav på en viss kvalitet. Ved kontraktsbrudd
fra leverandørens side er det brukeren som får kjenne konsekvensen(e), ikke oppdragsgiveren.
I tillegg bør oppdragsgiveren ha etablert internkontroll i form av rutiner og retningslinjer for god
kontraktoppfølging og fakturahåndtering. Form og innhold bør samspille godt mellom kontrakt,
kontraktfunksjonen, innkjøpsfunksjonen, økonomienheten og virksomheten for øvrig. Rutinene og
retningslinjene bør forplikte og forankres på ledernivå samt følges opp av alle for å sikre enhetlig
kontraktpraksis. Videre bør rutinene avklare roller og ansvar (Difi 2016, 14).
Loven for offentlige anskaffelser skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser (jf.
anskaffelsesloven §1). Loven skal også bidra til at det offentlige opptrer med integritet, slik at
allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte (ibid.).
Anskaffelsesloven § 4 fastslår at oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende
prinsipper
om
konkurranse,
likebehandling,
forutberegnelighet,
etterprøvbarhet
og
forholdsmessighet.
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Anskaffelsesforskriften angir flere unntak, herunder utvidet egenregi (jf. § 3-1). Utvidet egenregi
innebærer at oppdragsgiver inngår kontrakter med et annet rettssubjekt som er under
oppdragsgivers kontroll31.
7.7.2

Oversikt over den enkelte sak og tjenestens samlede virksomhet

Kommunal- og regionaldepartementet peker på at kommunene bør tilpasse internkontrollen til lokale
forhold, virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold, samt at dokumentasjonskrav
ikke må føre til unødvendig byråkratisering (KRD 2012). Formålet er blant annet å sikre en forsvarlig
saksbehandling, og internkontrollen må da være tilstrekkelig for formålet.
Offentlige virksomheter har journalføringsplikt. Dette følger av både offentlighetsloven og
arkivforskriften (Arkivverket 2019, s 4). Myndigheter og publikum skal vite at all korrespondanse blir
registrert, og at den dermed kan etterspores og overprøves. For at innsynsretten etter
Offentlighetsloven skal kunne ivaretas, må offentlig journal alltid være oppdatert. Journalføring må
derfor skje kontinuerlig, det vil si daglig.
Informasjon gitt per telefon er mottatt på linje med andre sendemåter (Arkivverket 2019, s 9). Men
muntlig informasjon er flyktig, og telefonsamtalen er ikke i seg selv et saksdokument. I tråd med god
forvaltningsskikk bør man likevel dokumentere telefonsamtaler som inneholder konkrete
saksopplysninger til en pågående sak, eller som utløser en form for saksbehandling eller har verdi
som dokumentasjon. I saker som involverer en part kan forvaltningsloven § 11 d. gi plikt til å skrive
ned opplysninger som er gitt muntlig.
Enkeltopplysninger som kommer inn i form av for eksempel e-post, SMS eller som direktemeldinger
i sosiale medier, må vurderes av saksbehandler på journalføringsplikt og arkivverdighet. Hvis en
saksbehandler for eksempel mottar SMS fra en flyktning med opplysninger i en sak, er dette å anse
som arkivverdige opplysninger. Slike opplysninger skal da journalføres og arkiveres. Generelt kan vi
si at alle henvendelser fra publikum som er å oppfatte som opplysninger eller dokumentasjon i en
sak, og således er arkivverdige, skal journalføres.
Revisjonen legger derfor til grunn at avdelingen må ha en internkontroll som er tilstrekkelig til at
saksbehandlere får oversikt over den enkelte sak, og til at lederne får god oversikt over tjenestens
samlede virksomhet. Internkontrollen må også være tilstrekkelig til å sikre at avdelingens rutiner og

31

(1) Anskaffelsesloven og forskriften gjelder ikke ved utvidet egenregi, det vil si når oppdragsgiveren inngår
kontrakter med et annet rettssubjekt
a)
som oppdragsgiveren utøver en kontroll over som svarer til den kontrollen han utøver over sin egen
virksomhet,
b)
som utfører mer enn 80 prosent av sin aktivitet for oppdragsgiveren eller andre rettssubjekter som
oppdragsgiveren kontrollerer, og
c)
som det ikke er direkte private eierandeler i. (Anskaffelsesforskriften § 3-1).
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retningslinjer følges opp i praksis. For å skaffe og holde en slik oversikt må avdelingen ha et
saksbehandlingssystem og arkivsystem som fungerer hensiktsmessig.
7.7.3

Kontrolltiltak, avvik og evaluering

Det er ikke mulig å hindre at forvaltningen begår feil iblant, selv om opplæring og god internkontroll
kan minimere risikoen. Derfor er det avgjørende at forvaltningen har gode systemer for å fange opp
de feilene som gjøres (KS 2013). Dette innebærer at lederen sjekker om rutiner har blitt fulgt,
oppgaver er utført til rett tid på en riktig måte og lignende. Slike tiltak kan være åpne, der den som
utfører oppgavene kjenner til kontrollen, eller skjult, for eksempel i form av stikkprøver. Det er også
viktig at forvaltningen retter opp feil slik at den ikke får større konsekvenser.
Avvikshåndtering er en hendelsesbasert form for kontroll. KS skriver følgende:
Avvikshåndtering handler ikke direkte om å redusere risiko, men om å lære av sine feil – slik at
risikoen i neste omgang blir mindre. Avvikshåndtering er derfor en viktig del av en levende
internkontroll med oppmerksomhet på læring og forbedring (KS 2013, 59).

Avdelingen kan også lære gjennom systematisk evaluering. I økonomiregelverket for staten er det
krav om at «Alle virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon
om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor hele eller deler av virksomhetens
ansvarsområde og aktiviteter». Dette er ifølge Difi allmenne prinsipper som også ofte forventes av
rådmannen i kommuner (Difi.no).
7.7.4

Taushetsplikt og samtykke

Taushetsplikt dreier seg om en plikt til å ikke dele taushetsbelagte opplysninger med andre, og
aktivt hindre at andre får kjennskap til opplysningene. Taushetsplikt er særlig viktig av hensyn til
tilliten til forvaltningen slik at innbyggerne skal være fortrolig med å dele personlige opplysninger
med myndighetene. Dette er videre en forutsetning for at myndighetene skal kunne yte nødvendig
hjelp.
Forvaltningsloven § 13 slår fast som hovedregel at:
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang
eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: 1) noens personlige
forhold …

Dette omfatter for eksempel opplysninger om private forhold som det er vanlig å ville holde for seg
selv, som opplysninger om fysisk eller psykisk helse, seksuell legning, følelsesliv, visse
opplysninger knyttet til familie og hjem og opplysninger om politisk eller religiøs overbevisning. Også
opplysninger om at en person har søkt en bestemt ytelse kan være omfattet av taushetsplikt
(Justisdepartementet 2009:79-82).
Ansatte i flyktningetjenesten har taushetsplikt. Det er i utgangspunktet forbudt å dele informasjon
om personlige forhold, for eksempel til andre kommunale etater, statlige aktører eller tjenesteytere
som for eksempel Gnisten. Det er fire unntak fra denne hovedregelen:
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1. Etter deltakerens eget samtykke (fvl § 13 a nr 1).
2. I anonymisert form, for eksempel som statistisk rapportering (fvl § 13 a nr. 2).
3. Når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig (fvl 13 a nr 3). Dette gjelder for
eksempel når opplysningene allerede er allment kjent.
4. Særlover kan gi avvikende spesifiseringer.
I tillegg er taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13 b første ledd ikke til hinder for at
opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for. Bl.a. kan opplysningene
brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og
kontroll. Dermed er det adgang til å dele opplysninger med andre forvaltningsorganer for å oppnå
det formål opplysningen er innhentet for32.
Dersom informasjon om personlige forhold som omfattes av taushetsplikt skal deles med andre uten
hjemmel i særlov, kreves altså samtykke fra den det gjelder. Hensikten med et samtykke er at den
personen opplysningene handler om, selv skal få bestemme om det er hensiktsmessig eller
ønskelig å dele opplysninger. Når opplysninger gis etter samtykke fra den de gjelder, er
forutsetningen for taushetsplikten bortfalt. Hovedbegrunnelsen for taushetsplikten om at de som
opplysningene angår vanligvis ikke vil at de skal nå fram til andre, er da ikke lenger til stede. At
taushetsplikten faller bort ved samtykke, følger av forvaltningsloven § 13 a nr 1.
Et samtykke bør som hovedregel være skriftlig av hensyn til senere dokumentasjonsbehov. Muntlig
samtykke er også gyldig og kan unntaksvis benyttes, særlig i situasjoner der det er nødvendig å
handle raskt.
Men samtykket må givast under omstende som sikrar at det skjer friviljugt, etter ei forsvarleg
vurdering og med best mogleg oversikt over konsekvensane. – NOU 2019:5.

Det er altså flere vesentlige hensyn å ta når det gjelder samtykke. En veileder fra KS oppsummerer
noen viktige hensyn33.
Tjenestemottakeren, det vil si den personen som opplysningene handler om, skal selv godkjenne
hvem som kan motta opplysningene. Veilederen presiserer at tjenesteyter ikke bør be om tillatelse
til å dele opplysninger med flere aktører enn nødvendig. For eksempel bør ikke tjenesteyter be om
samtykke til å dele opplysninger med skole fra personer som ikke har barn i skolealder, ettersom
dette ikke er aktuelt.

32

Se NOU 2019:5 side274 for en oppsummering av reglene på feltet.
KS har utarbeidet en veileder for Taushetsplikt og samhandling i kommunalt arbeid for barn - ungdom –
familier (KS 2019). Veilederen er sektorovergripende, det vil si at den blant annet dekker flyktningarbeidet.
Selv om den er innrettet mot arbeid med barn og unge er de fleste reglene like, og overføringsverdien derfor
stor. De neste avsnittene er i hovedsak basert på denne veilederen.
33
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Mottaker bestemmer om samtykket gjelder opplysninger generelt, eller om det gjelder enkelte
opplysninger. Dersom mottaker ikke uttrykker noen begrensninger, taler dette for en adgang til å gi
opplysninger generelt. Omstendighetene rundt den enkelte tjenestemottaker kan likevel tilsi at
tjenesteyter må sikre seg en særskilt avklaring av dette.
Samtykket må være informert. Det betyr at tjenesteyter må sikre at mottaker kjenner til videre bruk
av opplysningene, og hvilke konsekvenser dette kan få. En slik vurdering bygger på skjønn.
Veilederen presiserer at plikten likevel går langt i å pålegge forvaltningen å informere om mulige
konsekvenser, både ønskelige og uønskede. For eksempel bør foresatte som samtykker i at
flyktningetjenesten gir opplysninger til barnevernet34 være kjent med at dette kan føre til at
barnevernet utreder saken videre, og eventuelt setter inn tiltak.
Det er flyktningetjenestens ansvar å sikre at samtykket er informert, og at flyktningen har forstått
hva det innebærer.
I praksis innebærer disse kravene til samtykket at tjenesteyter må ha gode rutiner og bruke mye tid
når det innhentes samtykke. Ikke bare skal det drøftes med tjenestemottaker hvem som skal bli
delaktig i opplysningene, og formidles hva som kan være følgene av samtykke, men det må også
skje på en slik måte at tjenestemottakeren har skjønt hva det innebærer/kan innebære for seg. – En
måte å sjekke ut at tjenestemottaker har forstått dette, kan være å be han gjenfortelle det som er
formidlet (KS 2019).

Dette forsterkes ytterligere fordi nyankomne flyktninger i utgangspunktet kan mangle kjennskap til
de etatene eller institusjonene det er aktuelt å dele opplysninger med. Det er også
flyktningetjenestens ansvar å sikre at flyktningen forstår sin rett til å bestemme over egne
opplysninger, og konsekvensene av å dele opplysninger. Dette kan være en langt høyere terskel for
en nyankommen flyktning enn for en som har bodd i Norge lenge. Veilederen presiserer videre:
Et samtykke må være frivillig. Det kan ikke være en følge av noen form for press. Samtykket må
også følge av overveielse. Den som skal samtykke må derfor vanligvis ha fått en viss tid til å områ
seg på før samtykket gis.

Veilederen foreslår at tjenesteyterne kan utforme et standardisert samtykkeskjema for å hente inn
og/eller formidle informasjon. Et slikt skjema bør ifølge veilederen inneholde:
•
•
•

Informasjon om bakgrunnen for at samtykke blir innhentet.
Hva slags informasjon det er aktuelt å innhente eller gi fra seg.
Hvem opplysninger kan innhentes fra eller gis til.

Veilederen forklarer videre:

34

Utover bekymringsmelding, som uansett kan sendes til barnevernet uten samtykke, jf Integreringsloven §
26.
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Når det gjelder det siste punktet, kan det rent praktisk være aktuelt å lage et skjema hvor det krysses
av. Et blankoskjema i barnevernet hvor det f eks bare sies at ”Jeg gir barnevernet tillatelse til å
innhente opplysninger om mitt barn”, eventuelt med avkrysning av hvem opplysninger kan innhentes
fra, vil vanligvis ikke tilfredsstille kravet til at tjenestemottaker har gitt informert samtykke. Da må
tjenesteyter formidle mer informasjon skriftlig eller muntlig, jf ovenfor om de mange sidene ved det
informerte samtykket (KS 2019).

Revisjonen legger derfor til grunn at flyktningetjenesten bør ha god kunnskap om regelverket slik at
de vet når de kan dele opplysninger med andre instanser uten samtykke, og at flyktningetjenesten
bør ha et forsvarlig system som sikrer at samtykket er informert før ansatte deler informasjon med
andre instanser uten spesiell hjemmel i lov.
Til problemstillingen er det utledet følgende kriterier:
Problemstilling 1

Revisjonskriterier

I hvilken grad har kommunen et internkontrollsystem
som sikrer et samordnet og helhetlig tilbud til
flyktningene?

Flyktningetjenesten bør ha systemer og rutiner som
bidrar til å sikre:
• En klar ansvars- og oppgavefordeling innad
i tjenesten og i samhandlingen med andre
aktører i kommunen.
•

Oversikt over den enkelte sak og tjenestens
samlede virksomhet.

•

Iverksetting av nødvendige kontrolltiltak.

•

Rutiner og praksis for å melde og håndtere
avvik.

•

En jevnlig evaluering av tjenesten.

•

Tilfredsstillende
taushetsplikt.

ivaretakelse

av

7.8 Kvalifiserende introduksjonsprogram
7.8.1

Individuelt tilpasset program

Kommunen har etter introduksjonsloven ansvaret for å tilby et introduksjonsprogram for nyankomne
innvandrere. Hensikten er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for å delta i yrkes- og
samfunnslivet samt deres økonomiske selvstendighet (Introduksjonsloven § 1). Aktivitetene i
introduksjonsprogrammet skal være individuelt tilpasset, og legge til rette for overgang til arbeid
eller utdanning.
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7.8.2

Individuell plan

Introduksjonsloven pålegger kommunen å utarbeide en individuell plan for hver deltaker (§ 6). Den
individuelle planen skal bygge på en kartlegging av den enkeltes behov, ressurser og realistiske
fremtidsplaner. Planen skal beskrive mål og delmål35, og den skal minst angi programmets start,
tidsfaser og tiltak. Planen skal også begrunne valg av arbeids- eller utdanningsrettede tiltak, samt
hvordan disse vil styrke muligheter for videre arbeid. Deltakeren skal medvirke i utarbeidelsen av
planen36. Den skal senest foreligge innen tre måneder etter bosetting i kommunen, eller etter
fremsatt krav om deltakelse i introduksjonsprogram.
Kommunen skal vurdere planen jevnlig, og alltid ved vesentlige endringer i den enkeltes
livssituasjon og ved forlengelse av introduksjonsprogrammet. I praksis bør kommunen vurdere
planen minst en gang i halvåret (Justis og beredskapsdepartementet 2016). Jevnlige vurderinger
sikrer kommunen oversikt over fremdriften, og danner grunnlag for å vurdere om tiltak og
målsettinger til enhver tid er realistiske og aktuelle.
Opplæringen i norsk og samfunnskunnskap skal være tilrettelagt den enkeltes forutsetninger og
behov (jf. læreplanen og introduksjonsloven § 19). Kommunen skal også utarbeide en individuell
plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap (introduksjonsloven § 19). Den individuelle planen
i introduksjonsprogrammet skal videre samsvare med den individuelle planen i
introduksjonsprogrammet, for eksempel ved at planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap
inngår som en del av den individuelle planen i introduksjonsprogrammet.
Problemstilling 2a

Revisjonskriterier

I hvilken grad får deltakerne en individuell plan i
henhold til lovkrav?

Flyktningetjenesten bør sørge for at:
• Hver deltaker i introduksjonsprogrammet har
en individuell plan som deltakeren har
godkjent.
• Planen bygger på en kartlegging av den
enkeltes opplæringsbehov, og den angir
relevante tiltak.
• Individuell plan for introduksjonsprogrammet
samsvarer med individuell plan for opplæring
i norsk og samfunnskunnskap.

35

Hovedmål kan beskrive ett ønsket yrke, mens det å lære norsk og få innsikt i norske samfunnsforhold, ta
språkprøver, få godkjent utdanning fra hjemlandet, arbeids- og språkpraksis etc. kan være relevante delmål
36 Signatur kan være en måte å sikre brukermedvirkning.
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7.8.3

Individuelt tilrettelagte kvalifiseringstiltak

De tre obligatoriske elementene i introduksjonsprogrammet er opplæring i norsk og
samfunnskunnskap samt tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til arbeidslivet
(introduksjonsloven § 4).
Kommunen kan tilby ulike kvalifiseringstiltak. Fra skoleåret 2016/2017 kan deltakere med liten eller
ingen utdannelse ta grunnskole- og videregående opplæring i introduksjonsprogrammet. Loven
åpner også for å tilby praksisbrevordning for deltakere som ønsker fagbrev. Andre mulige tiltak er å
tilby kurs som bygger på kompetanse og utdanning fra hjemlandet eller ordinær utdanning i Norge.
For mange deltakere kan det være aktuelt å delta på arbeidsmarkedstiltak i regi av Nav, for
eksempel arbeidstrening. Det kan også være aktuelt å inkludere lønnet arbeid som del av
introduksjonsprogrammet for å støtte deltakeren i overgangen fra praksis til ordinært arbeid.
Introduksjonsloven § 5 fastsetter introduksjonsprogrammets varighet til to år. Kommunen kan
forlenge programtiden til inntil tre år når det styrker den enkeltes mulighet for videre arbeid,
utdanning, eller målsettinger i individuell plan. En slik forlengelse kalles utvidet introduksjonstid.
Nyere forskning viser at introduksjonsprogrammet bør differensieres, både med hensyn på innhold
og lengde (FAFO 2017). Spesielt peker forskerne på et større behov for utdanning som leder fram til
fagkompetanse. De understreker videre at et toårig introduksjonsprogram ikke er tilstrekkelig for
mange deltakere.
Problemstilling 2b
I hvilken grad får deltakerne kvalifiseringstiltak i tråd
med individuelt opplæringsbehov?

Revisjonskriterier
•
•

7.8.4

Tiltakene bør bygge på individuelle
opplæringsbehov.
Tiltakene bør legge til rette for videre arbeid
eller utdanning.

Helårlig og fulltidsprogram

Introduksjonsprogrammet skal være helårlig og på full tid (introduksjonsloven § 4). Et helårlig tilbud
innebærer at programmet følger ferielovens alminnelige ferietid, det vil si ferie i opptil 25 virkedager
hvert kalenderår (Justis og beredskapsdepartementet 2016). Kommunen må derfor tilby deltakerne
arbeidsrettede aktiviteter, opplæring og/eller veiledning i skoleferien.
Introduksjonsprogrammet skal videre være på full tid. Dette tilsvarer gjennomsnittlig 37,5 timer per
uke, eller 30 timer per uke for program som stiller betydelige krav til egenaktivitet. Fra og med
skoleåret 2015/2016 teller hver undervisningstime på 45 minutter som 75 minutter, det vil si at tid til
egenaktivitet og pauser iberegnes automatisk.
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Problemstilling 2c
I hvilken grad får flyktningene et opplæringstilbud
som er helårlig og på full tid?

Revisjonskriterier
•
•

Antall feriedager bør ikke overstige fem uker i
året.
Opplæringstilbudet bør fylle 37,5 timer i
uken.

7.9 Boveiledning
Boveiledning og veiledning i boligkarriere gir flyktninger en bedre forståelse for norske boforhold,
herunder renhold, ventilasjon, kildesortering, strøm og naboskap (Rambøll 2017). Veiledning i
boligkarriere støtter flyktningene til å bli selvstendige på boligmarkedet ved å informere om spare-,
låne- og støtteordninger samt kontraktsinngåelse (ibid.). Kommunen kan tilby boveiledning og
veiledning i boligkarriere som en del av introduksjonsprogrammet (ibid.).
Flyktningene har svært ulike behov for boveiledning og veiledning i boligkarriere. Revisjonen legger
til grunn at veiledningen er individuelt tilpasset.
Problemstilling 3
I hvilken grad får flyktningene boveiledning som
dekker deres behov?

Revisjonskriterier
•

Kommunen bør ha rutiner og systemer som
sikrer at flyktningene får boveiledning som er
individuelt tilpasset.

7.10 Administrasjonens rapportering
Det er grunnleggende for demokratiet at politikerne har det øverste ansvaret og fatter beslutninger.
Slike beslutninger må bygge på et solid faktagrunnlag. Et riktig bilde av administrasjonens
virksomhet er et viktig bakteppe for de mange enkeltsaker som legges frem for politisk nivå.
Kommuneloven37 fastslår at administrasjonssjefen skal sikre at saker som legges frem for
folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Dette forutsetter en formålstjenlig kartleggingspraksis og
korrekt, pålitelig informasjon. God styringsinformasjon er også viktig for å kunne følge opp
flyktningene med tiltak som ivaretar deres behov.
Revisjonen legger derfor til grunn at informasjonen flyktningetjenesten presenterer for politikerne
bør være riktig.

37

I gammel kommunelov finnes denne bestemmelsen i § 23, i ny kommunelov finnes den i § 13-1. Det er
ingen substansielle endringer i denne bestemmelsen.
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Problemstilling 4
I hvilken grad gir rapporteringen til politisk nivå et
riktig bilde av mål- og resultatoppnåelse for
introduksjonsprogrammet?

Revisjonskriterier
•

Administrasjonens rapportering bør være
riktig.

7.11 Samarbeid med frivillige organisasjoner
Frivillige organisasjoner tilbyr aktiviteter som supplerer kommunale tiltak, og de spiller en viktig rolle
for
integrering
og
inkludering
(Justisog
beredskapsdepartementet
2015),
(Kunnskapsdepartementet 2015). Kommuner som har et godt samarbeid med frivillig sektor har
bedre resultater for deltakerne i introduksjonsprogrammet, spesielt når det gjelder utvikling av
sosialt nettverk og kopling til arbeidsmarkedet (Espegren m.fl. 2019:18). Myndighetene oppfordrer
derfor kommunene til å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner (Kunnskapsdepartementet
2015).
IMDi har laget en veileder for hvordan kommunen og frivillige organisasjoner kan samarbeide for å
fremme integrering (IMDi 2014). Veilederen anbefaler kommuner og frivillige organisasjoner å
definere felles mål. Det er kommunens ansvar å hindre utenforskap og løse offentlige oppgaver.
Organisasjoner bidrar til et inkluderende samfunn og kan løse enkelte offentlige oppgaver på vegne
av kommunen. Et godt samarbeid er en vinn-vinnsituasjon der aktiviteter i lokalsamfunnet gjør
kommunen attraktiv og medlemsstyrte aktiviteter driver organisasjoner.
Veilederen råder kommunen til å ta rollen som tilrettelegger, arenabygger og samhandlingspartner.
Problemstilling 5
I hvilken grad samarbeider Nittedal kommune med
frivillige
organisasjoner
på
flyktningog
integreringsområdet?
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Revisjonskriterier
•

Kommunen bør ha et system for å koordinere
kontakt og samarbeid med frivillige aktører.
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VEDLEGG 2: KILDER OG METODE
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til RSK 001- Standard for forvaltningsrevisjon38 som er
fastsatt i styret i Norges Kommunerevisorforbund. Standarden definerer hva som er god
revisjonsskikk innen kommunal forvaltningsrevisjon.
Under følger en gjennomgang av metodene som er brukt og en vurdering av undersøkelsenes
pålitelighet og gyldighet.

7.12 Datagrunnlag og datainnsamling
Det er et omfattende datagrunnlag som ligger til grunn for undersøkelsen. Revisjonen mener dette
har vært nødvendig for å kartlegge kommunens systemer og for å få frem både tjenesteyteres og
flyktningenes erfaringer. Undersøkelsen bygger på dokumentanalyse, intervjuer, fokusgrupper,
møteobservasjon, saksgjennomgang og statistisk analyse.
Dokumentanalyse
Revisjonen har analysert om lag 300 dokumenter fra flyktningetjenesten, Gnisten
Kompetansesenter AS og frivillige organisasjoner. Dokumentene omfatter blant annet instrukser,
kompetanseoversikt, maler, planer, resultatrapportering, rollebeskrivelser, referater, rutiner,
undervisningsplaner og årsmeldinger.
Intervjuer og fokusgrupper
Revisjonen har gjennomført til sammen 46 intervjuer med 40 personer. Revisjonen har intervjuet
enhetsleder for Bolig og tilflytting, avdelingsleder for Bosetting og integrering (BI), saksbehandlere i
flyktningetjenesten, kommuneoverlegen, avdelingsleder for helsestasjonen og helsesykepleiere. I
tillegg har revisjonen intervjuet daglig leder, avdelingsleder norsk og lærere hos Gnisten
Kompetansesenter AS samt frivillige, styrer i borettslag og 13 deltakere på
introduksjonsprogrammet.
Noen av intervjuene med deltakere på introduksjonsprogrammet har foregått med oppmøtetolk. På
den måten har revisjonen fått informasjon fra deltakere med ulikt norsknivå.
Revisjonen har også gjennomført to av intervjuene som fokusgruppeintervjuer. Dette gjelder et
intervju med lærere fra Gnisten Kompetansesenter AS og et intervju med noen av
introduksjonsdeltakerne. Fokusgrupper legger opp til at gruppedeltakerne får diskutere temaer som
revisjonen bestemmer seg imellom. Hensikten er å få frem ulike meninger og erfaringer.

38

Standarden bygger på internasjonalt anerkjente standarder og prinsipper vedtatt av International
Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og The Institute of Internal Auditors (IIA).
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Revisjonen har gjennomført delvis strukturerte intervjuer. Det vil si at intervjuene har tatt
utgangspunkt i intervjuguider, men med mulighet for å tilpasse spørsmålsformuleringene underveis i
intervjuet. Revisjonen har også mottatt skriftlige svar på spørsmål sendt på epost.
Møteobservasjon
Revisjonen har gjennomført to møteobservasjoner. Det ene møtet var et samarbeidsmøte med
deltakere fra flyktningetjenesten, Gnisten Kompetansesenter AS og en deltaker på
introduksjonsprogrammet. Det andre møtet var et møte med representanter fra flere frivillige
organisasjoner.
Saksgjennomgang
Revisjonen har gått gjennom registreringer i saksbehandlingssystemet Socio og saksmapper for 15
deltakere. Revisjonen har valgt ut saker etter en kombinasjon av informasjon fra intervjuene og
stikkprøver.
Statistisk analyse
Revisjonen har videre hentet statistikk fra nettsidene til Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet
(IMDi) og Statistisk sentralbyrå (SSB). Formålet med den statistiske analysen er hovedsakelig å
undersøke i hvilken grad kommunens rapportering av nøkkeltall gir politikerne informasjon som er
korrekt, utfyllende og balansert.
Datainnsamling
Revisjonen har gjennomført mye av datainnsamlingen i kommunen. Revisjonen har gjennomført
intervjuer og møteobservasjon i kommunen, i tillegg har også et papirbasert arkivsystem og tilgang
til Socio krevd tilstedeværelse hos flyktningetjenesten.

1.2 Dataenes pålitelighet og gyldighet
Pålitelige data sikres ved å være nøyaktig under innsamling og analyse av data. Kravet til gyldighet
innebærer at dataene skal være relevante for å besvare problemstillingene i undersøkelsen.
I forvaltningsrevisjon vil alle intervjuer som hovedregel verifiseres. Det betyr at den som ble
intervjuet vil få se referatet og bli bedt om å bekrefte at det som står der stemmer og gir et riktig
inntrykk av det som ble sagt. Ofte gjør informanten endringer, tilføyelser og presiseringer av ulike
typer. For revisjonen er dette en viktig kvalitetssikring.
Fokusgrupper skiller seg fra vanlige intervjuer ved at utsagn som føres i referatet ikke kan
tilbakeføres til en bestemt deltaker. Det referatføres at noe kom frem i diskusjonen, men ikke hvem
som sa det. Dermed er det umulig å be en informant om å verifisere at det er riktig oppfattet. Denne
metoden har altså mye til felles med observasjon. For å sikre at alt er riktig oppfattet stilte revisjonen
derfor med to revisorer, der den ene ledet diskusjonen, mens den andre kunne konsentrere seg om
å ta gode notater.
I denne revisjonen har det vært vanskelig å verifisere alle intervjuene. Revisjonen har fått verifisert
alle intervjuene som er foretatt med ansatte i Nittedal kommune på vanlig måte, men i tillegg har vi
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intervjuet frivillige og flyktninger. Noen av disse intervjuene er også verifisert, men ikke alle. Det er
særlig intervjuer med flyktninger som ikke er verifisert. Dette skyldes for det første at mange av
intervjuene ble foretatt med hjelp av tolk. Dessuten er mange av flyktningene langt vanskeligere
tilgjengelig enn ansatte i kommunen, som vanligvis kan verifisere et referat på epost. Flyktningene
ble bare spurt om egne erfaringer, og revisjonen sikret ved oppfølgingsspørsmål at dette ble riktig
forstått. Også her valgte revisjonen å stille med to revisorer.
Intervjudata er anvendt med forsiktighet i rapporten. Ingen hovedpoenger i rapporten er basert
utelukkende på intervjuer som ikke er verifisert, og revisjonen har i størst mulig grad undersøkt de
opplysningene som fremkom i intervjuer med flyktninger og frivillige gjennom andre kilder som
saksmapper og andre dokumenter. De påstandene som har fremkommet i intervjuer med
flyktningene har også blitt tatt opp i intervjuer med avdelingsleder og enhetsleder for å få deres
respons.
Revisjonen mener dataene denne rapporten bygger på samlet sett er pålitelige og gyldige og derfor
gir et forsvarlig grunnlag for revisjonens vurderinger og konklusjoner.
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VEDLEGG 4: RÅDMANNENS HØRINGSSVAR
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