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Sammendrag 
Bestilling og bakgrunn 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn kommune i KU-sak 

2/15. Prosjektplanen ble vedtatt i møte 17. mars 2015 i KU-sak 10/15. 

 

Vi har undersøkt følgende problemstilling: 

 I hvilken grad tilbyr kommunen et introduksjonsprogram som tilrettelegger for 

overgang til utdanning eller arbeid?  

 I hvilken grad har Porsgrunn kommune satt i gang tiltak som er egnet til å øke 

sysselsettingen av innvandrere i egen organisasjon? 

 I hvilken grad arbeider kommunen for at frivillige organisasjoner tar del i 

integreringsarbeidet i kommunen?  

Metode og revisjonskriterier er omtalt i vedlegg 2. 

Introduksjonsprogrammet 
Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad at alle får oppstart av introduksjonsprogram 

innen tre måneder slik loven krever. Kommunens sikrer ikke at programmet er helårlig 

og på full tid. Ansvar og arbeidsdeling bør bli tydeligere plassert, og kommunen bør 

sikre at virksomhetene kan tilby gode tiltak i tråd med intensjonen for programmet.  

 

Kommunen sikrer at deltakerne får norskopplæring og opplæring i samfunnskunnskap 

i tråd med de kravene som er satt, men kommunen bør sikre større grad av 

arbeidsretting av tiltakene. Kommunen bør også vektlegge mer arbeidsretting av 

norskopplæringen ved økt bruk av språkpraksis. Deltakerne har individuelle planer og 

de blir i hovedsak fulgt opp, men de kunne vært evaluert oftere. 

 

Kommunen har en lavere bemanning i arbeidet med introduksjonsprogrammet enn 

hva staten anbefaler. Enkelte deltakere får ikke så tett oppfølging som de burde hatt.  

 

Kommunen har betydelig dårligere resultater enn den nasjonale målsettingen om at 55 

% skal ha direkte overgang til arbeid eller utdanning. Vi mener det kan sees i 

sammenheng med de forbedringsområdene vi har påvist. For å få gode resultater 

anbefaler staten klare avtaler for samarbeid mellom voksenopplæringa og NAV, god 

tilgang til kommunale og statlige tiltak for å sikre mer arbeidsretting av programmene 

og arbeidsretting av norskopplæringen.  
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Sysselsetting i egen organisasjon 
Kommunen har gjennom Handlingsplan for likestilling og mangfold 2014 – 2017 

målsettinger om like stor andel innvandrere tilsatt i kommunen som andel innvandrere 

i befolkningen. I årsberetningen for 2014 blir det vist til SSB sine tall fra 2013 som viser 

at målsettingen allerede var oppfylt ved oppstart av planperioden. Det er derfor ikke 

noen årsakssammenheng mellom tiltak og måloppnåelse. 

 

Med unntak av at tilsettingsreglementets prosedyrer for innkalling til intervjuer i noen 

tilfeller ikke er fulgt opp i praksis, mener vi at tiltakene som ellers er beskrevet i planen 

er gjennomførte. 

 

Kommunen bør følge med på om andelen tilsatte med innvandrerbakgrunn holder seg 

stabil.  

 

Både språk- og arbeidspraksisplasser er betraktet som viktig i arbeidet med 

integrering. På bakgrunn av vår spørreundersøkelse blant virksomhetslederne ser vi at 

Porsgrunn kommune har potensiale for å bidra med flere praksisplasser i egen 

organisasjon.  

 

Ansvaret for oppfølging av praksisplassene ligger hos NAV og Voksenopplæringa. Både 

NAV og Voksenopplæringa får tilbakemeldinger fra virksomhetsledere om at denne 

oppfølgingen kan bli bedre. 

 

Bruk av frivillig sektor 
Kommunen har i liten grad eksplisitte målformuleringer som gjelder samarbeid med 

frivillig sektor om arbeid med integrering.   

 

Det finnes en støtteordning som bl.a. er ment å stimulere frivillige lag og 

organisasjoner til å bidra i integreringsarbeidet.  

 

På noen områder har kommunen et samarbeid med frivillige organisasjoner, og dette 

fungere tilfredsstillende. 

Med bakgrunn i spørreundersøkelsen blant virksomhetslederne mener vi det er grunn 

til å si at det er potensiale for økt samarbeid om integreringsarbeid mellom 

virksomheter i kommunen og frivillig sektor. 
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Anbefalinger 
Kommunen bør sikre: 

 

 at deltakere får tilbud om program innen tre måneder, og at det fattes vedtak 

om utsatt oppstart der det er aktuelt, 

 at deltakerne får tilbud om et helårlig program på full tid,  

 tydelig fordeling av ansvar og oppgaver for tiltak i programmet, 

 tettere oppfølging av den enkelte deltaker, 

 mer arbeidsretting av norskopplæringen og bruk av språkpraksis, 

 mer bruk av arbeidsrettede tiltak. 

 

 

 

 

Skien , 26.10.2015 

Telemark kommunerevisjon IKS 
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1 Innledning 
 

1.1 Kontrollutvalgets bestilling 
Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Porsgrunn kommune i KU-sak 

2/15. Prosjektplanen ble vedtatt i møte 17. mars 2015 i KU-sak 10/15. 

 

Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift 

om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.  

 

1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier 
Rapporten handler om følgende problemstillinger: 

 

 I hvilken grad tilbyr kommunen et introduksjonsprogram som 

tilrettelegger for overgang til utdanning eller arbeid?  

 I hvilken grad har Porsgrunn kommune satt i gang tiltak som er 

egnet til å øke sysselsettingen av innvandrere i egen organisasjon? 

 I hvilken grad arbeider kommunen for at frivillige organisasjoner tar 

del i integreringsarbeidet i kommunen?  

Revisjonskriteriene1 i denne forvaltningsrevisjonen er utledet fra introduksjonsloven 

med tilhørende forskrifter og rundskriv, samt statlige anbefalinger på området.  

 

I tillegg er det utarbeidet revisjonskriterier på bakgrunn av Handlingsplan for 

likestilling og mangfold i Porsgrunn kommune 2014 – 2017.  

 

Kriteriene er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten.  

1.3 Begrepsavklaring 
I rapporten bruker vi noen begrep som er nærmere beskrevet her.  

 

Innvandrer. En innvandrer er en person født i utlandet av utenlandsfødte foreldre. 

Begrepet omfatter også arbeidsinnvandrere. 

 

                                                      
1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området 

som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, 

konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller 

svakheter. 
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Flyktning. Med flyktning menes en person som fyller kravene til å få beskyttelse (asyl) i 

Norge (jf. utlendingslova § 28).  

 

Kontaktperson. Kommunen har et ansvar for å koordinere kvalifiseringsprogrammet 

for deltakerne. Det er vanlig at hver deltaker har en person med koordineringsansvar. 

IMDi omtaler denne rollen som programrådgiver. I kommunens egne rutiner omtales 

denne funksjonen som kontaktperson. Vi bruker derfor kontaktperson om denne 

rollen i rapporten. 

 

1.4 Avgrensning 
Siste oppdaterte statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi) er fra 2014. 

 

Vi har ikke undersøkt hvorvidt saksbehandlingen knyttet til enkeltvedtak etter 

introduksjonsloven er i tråd med de lovkrav som er satt. 

 

I rapporten ser vi på kommunens arbeid med integrering slik det har vært fram til nå.  

Vi er kjent med at kommunen arbeider med endringer i organiseringen av 

integreringsarbeidet. Vi har ikke sett på denne prosessen. 

 

1.5 Metode og kvalitetssikring 
I arbeidet med rapporten har vi brukt ulike metoder for å innhente fakta. 

 

Vi har sett på ulike former for skriftlige kilder i NAV/kommunen, bl.a. gjennomgått 

individuelle planer til deltakere i introduksjonsprogrammet. Vi har også intervjuet 

sentrale personer i NAV/kommunen. Det er gjennomført spørreundersøkelser blant 

ansatte i kommunen. 

 

Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt nærmere i vedlegg 3 til 

rapporten. 

 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført av Dag Oftung og Anne Sæterdal, med Kirsti 

Torbjørnson som oppdragsansvarlig. 

 

1.6 Høring 
Rapporten er presentert i et høringsmøte med NAV/administrasjonen i kommunen og 

sendt på høring 2. oktober 2015. Høringen har ført til noen justeringer/endringer i 

samsvar med de kommentarene rådmannen har til selve rapporten. Rådmannens 

høringsuttalelse ligger i vedlegg 1.   
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2 Organisering og bakgrunnstall 
I dette kapitlet sier vi litt om organiseringen av arbeidet med flyktninger i Porsgrunn og 

viser noen aktuelle bakgrunnstall 

 

2.1 Organisering av arbeidet med introduksjonsprogram 
I kommunens delegasjonsreglement er ansvaret for introduksjonsloven lagt til NAV, 

slik at NAV Porsgrunn og Voksenopplæringa i Porsgrunn kommune har hatt ansvar for 

å gi et tilbud etter de krav som er satt i introduksjonsloven. I praksis har NAV hatt 

ansvar for bosetting av flyktninger, kontaktpersoner som skal følge opp deltakerne i 

programmet og for eventuell arbeidspraksis og andre arbeidsrettede tiltak. 

Voksenopplæringa har ansvar for å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap.  

 

Begge virksomheter opplyser at oppgavefordelingen mellom dem ikke har vært klar 

nok. Det er bakgrunnen for at NAV Porsgrunn har fått i oppgave av rådmannen å 

utarbeide et forslag til ny organisering av arbeidet med introduksjonsprogram. 

Forslaget er utarbeidet i samarbeid med voksenopplæringa, men det er NAV som 

legger det frem. Forslaget skal behandles politisk i løpet av høsten. Vi har ikke sett 

nærmere på dette forslaget i denne revisjonen. 

 

NAV Porsgrunn 
De kommunale oppgavene i NAV Porsgrunn er organisert som en egen virksomhet 

direkte underlagt rådmannen. Tidligere var de organisert under kommunalområdet 

helse og velferd. NAV er inndelt i fem avdelinger med egne avdelingsledere.2 I NAV er 

det et eget team (flyktningeteamet) som har ansvar for å bosetting av flyktninger og 

deres familiemedlemmer, som er del av avdeling Veiledningssenter/Flyktninger.  

 

I tillegg har NAV i 2015 ansatt en person i markedsteamet, med spesielt ansvar for å få 

flyktninger ut i arbeid. Dette omfatter både deltakere i programmet, men også 

personer som har avsluttet program og personer som ikke har rett til program, men 

likevel har behov for bistand for å komme ut i arbeid. Bakgrunnen for dette var ønske 

om bedre resultater og tettere oppfølging av innvandrere. Vedkommende jobber også 

med å skaffe arbeidspraksisplasser for deltakerne i introduksjonsprogrammet og følger 

opp deltakerne. Flyktningeteamet har ikke noe samarbeid med markedsteamet om 

tiltak for deltakerne utover samarbeidet med den nytilsatte. 

 

Økonomi- og rådgivningsteamet fatter vedtak knyttet til introduksjonsprogrammet. 

                                                      
2 Økonomi- og rådgivningsteam, markedsteam, veiledningssenter/flyktninger og to oppfølgingsteam. 
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Voksenopplæringa 
Voksenopplæringa er organisert som egen virksomhet under kommunalområdet 

oppvekst. Virksomheten har fire avdelinger med egne avdelingsledere.3 

Norskavdelingen har ansvar for å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap til 

deltakere i introduksjonsprogrammet. Avdelingen har ansvar for all norskopplæring i 

kommunen, også den som gis til asylsøkere og til arbeidsinnvandrere. 

Grunnskoleavdelingen gir tilbud om grunnskoleopplæring til voksne, både til deltakere 

i program og andre med behov. Deltakere i introduksjonsprogrammet utgjør noe over 

¼ av elevene med norskopplæring og noe under halvparten av elevene ved 

grunnskoleavdelingen. 

 

Familiehelsetjenester 
Det er i 2015 tilsatt egen helsesøster ved Familiehelsetjenester.4 Helsesøsteren skal ha 

ansvar for kartlegging av deltakere i introduksjonsprogrammet og søke om tilskudd for 

deltakere med behov for ekstra tiltak grunnet helse- og/eller atferdsproblemer. 

Helsesøster har også ansvar for tjenester til asylmottaket i kommunen og til enslige 

mindreårige flyktninger.5  

 

2.2 Bakgrunnstall 
Flyktninger som har fått opphold i Norge skal bosettes i en kommune. Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ansvaret for å finne en egnet bosettingskommune. 

 

Hvert år anmoder IMDi norske kommuner om å bosette et visst antall flyktninger som 

får oppholdstillatelse i Norge. Anmodningen fra IMDi baseres på et beregnet 

behov som fastsettes av Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting. 

 

I perioden fra 2006 til 2013 har Porsgrunn kommune bosatt i underkant av 300 

flyktninger. Sett i forhold til innbyggertall er dette på nivå med landet ellers, men 

mindre enn Skien og mer enn Sandefjord og Larvik. 

 

 

 

 

                                                      
3 Norskavdeling, Grunnskole, Tospråklig avdeling med ansvar for særskilt norskopplæring og tospråklig 

opplæring for elever i grunnskolen og Spesialavdeling som gir særskilt tilrettelagt opplæring til voksne. 
4 Familiehelsetjenester er underlagt kommunalområdet Helse og omsorg. Kommunen slo sammen 

kommunalområdene Helse og velferd og Omsorg til nytt kommunalområde Helse og omsorg, samtidig 

som NAV ble tatt ut av kommunalområdet og lagt direkte under rådmannen. 
5 Det er et asylmottak med 150 plasser i kommunen. Det er ikke kommunen som driver dette 
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Tabell 1 Bosetting av flyktninger i perioden 2006-2013 

 Antall 2006-2013 Bosatt pr 1000 innb 

Landet 41 843 8,3 

Sandefjord 187 4,2 

Larvik 292 6,8 

Porsgrunn 296 8,4 

Skien 690 13,0 
Kilde: IMDi 

 

I 2014 ble Porsgrunn kommune oppfordret til å ta imot 85 flyktninger. Kommunestyret 

vedtok å bosette 50 personer. Det reelle tallet som ble bosatt i kommunen var ifølge 

kommunens årsmelding 51, samt 4 enslige mindreårige og 10 familiegjenforente. Tall 

fra IMDi viser at kommunen bosatte 47 i 2013, mens vedtaket var på 55. Kommunen 

opplyser at boligmangel gjør at de ikke alltid har fått bosatt det antallet som er vedtatt 

det aktuelle året, men at noen har blitt bosatt året etter. Kommunen har i sine planer 

lagt inn bosetting av 50 flyktninger i årene 2015 og 2016. Familiegjenforeninger vil 

komme i tillegg til det antallet kommunen har vedtatt å bosette. 

 

Regjeringen har oppfordret kommunene til å ta imot ekstra flyktninger i 2015 og 

2016.6 I svar fra Porsgrunn sies det at kommunen ikke vil øke antall bosettinger i 

2015.7 Bystyret skal ha ny sak om bosetting i 2016 til behandling høsten 2015.  

 

 

Introduksjonsprogram 
Porsgrunn kommune har de siste fire årene hatt mellom 81 og 90 deltakere i 

introduksjonsprogrammet. Sett i forhold til innbyggertallet har Porsgrunn flere 

deltakere enn Sandefjord, omtrent på nivå med Larvik og færre enn Skien. 

 
Tabell 2 Antall deltakere i introduksjonsprogrammet og antall i prosent av innbyggere i aldersgruppen 18- 55 år 

 Antall I prosent av innbygger 18 – 55 år 
 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Sandefjord 56 61 60 69 2,57 2,77 2,71 3,10 

Larvik 100 102 95 99 4,80 4,89 4,54 4,73 

Porsgrunn 87 83 81 90 4,90 4,66 4,55 5,02 

Skien 264 259 241 218 10,04 9,75 9,01 8,14 

Kilde: SSB 

 
 
 
 
 

                                                      
6 Brev fra Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet (23.04.15) til alle landets ordførere. 
7 Bystyresak 51/15 
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Ressursbruk og økonomi 
Blant de fire kommunene vi har undersøkt er det forskjeller i innrapporterte årsverk 

sett i forhold til mottakere av introduksjonsstønad. Porsgrunn har en relativt lav 

bemanning ut fra tallene rapportert i KOSTRA. Dette er vist i tabellen nedenfor. 

 
Tabell 3 Årsverk introduksjonsprogrammet pr mottaker av introduksjonsstønad 

 2011 2012 2013 2014 

Sandefjord 0,08 0,08 0,12 0,11 

Larvik 0,12 0,13 0,12 0,14 

Porsgrunn 0,05 0,04 0,05 0,04 

Skien 0,06 0,06 0,05 0,09 

Kilde: SSB 

 

Ser vi utgiftene til introduksjonsprogrammet opp mot antall innbyggere totalt i 

kommunen bruker Porsgrunn mindre enn både Larvik og Skien. 

 
Tabell 4 Utgifter til introduksjonsprogrammet - brutto utgifter pr innbygger 

 2011 2012 2013 2014 

Sandefjord 234 230 215 320 

Larvik 497 455 481 478 

Porsgrunn 335 263 283 375 

Skien 678 697 654 570 

Kilde: SSB 

 

Utgiftene kommunen har, vil ha sammenheng med antall deltakere i programmet. 

Nedenfor er brutto utgifter pr deltaker vist (inntektene kommunen får pr deltaker er 

ikke regnet med). Tabellen viser at Porsgrunn kommune bruker betydelig mindre på 

introduksjonsprogrammet enn både Sandefjord og Larvik. Sammenlignet med Skien 

har Porsgrunn brukt mindre, med unntak av i 2014. 

 
Tabell 5 Brutto utgifter til introduksjonsprogrammet pr deltaker 

 2011 2012 2013 2014 

Sandefjord 184 321 168 377 161 500 209 913 

Larvik 213 260 192 510 219 211 210 172 

Porsgrunn 135 655 112 193 124 173 148 889 

Skien 136 636 142 683 145 726 140 564 
Kilde: SSB 

 

Tall fra IMDi viser at Porsgrunn kommune fikk til sammen nesten 34,5 millioner kroner 

i integreringstilskudd i 2013. Av disse utgjør nesten 1,6 millioner kroner tilskudd til 
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enslige mindreårige. I tillegg fikk kommunen nesten 9,4 millioner kroner tilskudd til 

norskopplæring.8  

 

Tall i KOSTRA for 2013 viser at kommunen har utgiftsført 10,1 millioner kroner til drift 

og 8,1 millioner kroner til utbetaling i introduksjonsprogrammet. Disse utgiftene er ført 

på KOSTRA-funksjon 275, Introduksjonsordningen. Funksjonen omfatter 

introduksjonsstønaden, utgifter til organisering, tilrettelegging og oppfølging av 

introduksjonsordningen.  

 

Det som føres på KOSTRA-funksjon 275 omfatter ikke alt av utgiftene som 

statstilskuddet er tenkt å dekke. De øvrige utgiftene knyttet til bosetting av flyktninger 

føres på de respektive fagfunksjoner. Dette vil omfatte bl.a. voksenopplæring, 

sosialtjenesten, eventuelle ekstra utgifter til skole og barnehage for barn som 

bosettes, samt barnevern for bosetting av enslige mindreårige. 

 

  

                                                      
8 IMDi har ikke lagt ut tall for 2014. 
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3 Introduksjonsprogram 
 

3.1 Problemstilling 
I dette kapitlet ser vi på følgende problemstilling: 

 

 I hvilken grad tilbyr kommunen et introduksjonsprogram som 

tilrettelegger for overgang til utdanning eller arbeid?  

3.2 Revisjonskriterier 
Vi har lagt disse kriteriene til grunn for vurderingene: 

  

 Kommunen skal gi tilbud om introduksjonsprogram til personer i målgruppa med 

behov for grunnleggende kvalifisering. Det er krav om: 

o oppstart innen tre måneder, 

o at programmet er helårlig og på fulltid, 

o at det omfatter opplæring i norsk, samfunnskunnskap og tiltak som 

forbereder til deltakelse yrkeslivet, 

o at programmet tilrettelegges for den enkelte og at det utarbeides en 

individuell plan som bygger på en kartlegging av behov og nytte av tiltak 

 Kommunen bør sikre god oppfølging av deltakerne og ha en bemanning i tråd med 

statlige anbefalinger. 

 Kommunens resultater bør ikke ligge langt under de nasjonale målene. 

 

3.3 Tilbud om introduksjonsprogram 
 
Etter introduksjonsloven §2 er målgruppa, altså de som har rett og plikt til 

introduksjonsprogram, definert som personer som har fått: 

 innvilget asyl,  

 opphold som overføringsflyktning etter anmodning fra FN,  

 opphold på humanitært grunnlag eller kollektiv beskyttelse i en 

massefluktsituasjon og 

 familiemedlemmer til de ovennevnte gruppene.9 

                                                      
9 Ektefeller og samboere som har fått opphold gjennom familiegjenforening, kan få fortsatt 

oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag dersom samlivet her opphørt på grunn av dødsfall eller 

mishandling, jf. introduksjonsloven § 2e. 
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3.3.1 Oppstart innen tre måneder 
Kommunen har en plikt til å tilby deltakere med rett og plikt til introduksjonsprogram, 

oppstart så snart som mulig og senest innen tre måneder, jf. introduksjonsloven § 3. 

Hvem som har rett og plikt til å delta i program, er regulert i introduksjonsloven § 2 og 

omtalt i avsnittet ovenfor. 

 

Vi har gjennomgått kommunens oversikt over bosatte som programrådgiverne har 

ansvar for per juni 2015. Det er 96 som har fått dato for oppstart i programmet. Av 

disse har noe over 1/3 oppstart fire måneder eller senere etter bosetting. Blant de som 

har hatt for sen oppstart er det mest vanlig med oppstart rundt et halvt år etter 

bosetting.  

 

Vi har spurt kontaktpersonen om årsak til forsinket oppstart. Årsakene som blir oppgitt 

er sykdom, graviditet/fødsel og manglende barnepass. I enkelte tilfeller har også 

sommerferien ført til forsinket oppstart, fordi voksenopplæringa ikke har ordinær 

opplæring i ferien. Manglende barnehageplass var i noen tilfeller en av flere årsaker til 

forsinket oppstart, men i tre tilfeller var manglende barnehageplass eneste årsak. Fire 

av lærerne har også opplevd at elever har fått forsinket oppstart grunnet manglende 

barnetilsyn.  

 

NAV opplyser at de har et godt samarbeid med barnehagesektoren i kommunen og at 

deltakere i programmet blir prioritert. Men for deltakere som blir bosatt midt i 

barnehageåret, kan det være problemer med å få barnehageplass.  

 

Kommunen har ikke egne barnehageplasser som er forbeholdt deltakere i 

introduksjonsprogrammet, og har ikke som praksis å holde av plasser i påvente av 

mulig bosetting av flyktninger. Ved det årlige barnehageopptaket blir plassene fylt opp 

i størst mulig grad. Kommunen erfarer imidlertid at det er stor bevegelse på plassene 

gjennom året, slik at barn får tildelt plasser gjennom året. 

 

Kontaktpersonene opplyser at det for noen deltakere tar lenger tid enn tre måneder å 

forberede oppstart i program. De opplyser at det er mye informasjon som skal gis, og 

det skal utarbeides en individuell plan før deltaker starter i programmet. 

Kontaktpersonene må gjennom veiledning sikre at deltakeren forstår hva planen er, 

noe som kan ta tid for enkelte deltakere. Dette gjelder overføringsflyktninger.10 I 

tillegg er det to tilfeller der kontaktpersonen hadde problemer med å komme i kontakt 

med deltaker. Når kommunen bosetter overføringsflyktninger er det praksis at disse 

starter i introduksjonsprogrammet senere enn personer som kommer fra asylmottak i 

                                                      
10 En overføringsflyktning kommer direkte til Norge fra en flyktningeleir i regi av FN (Forente Nasjoner).  
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Norge. De ansatte i NAV framholder at det er viktig at deltakeren er godt forberedt, for 

å få best mulig nytte av programmet.  

 

Deltakerne starter med norskopplæring før de starter i programmet. Dette gjøres så 

raskt som mulig etter bosetting. En stikkprøvekontroll blant 12 deltakere viser at det 

var mest vanlig å starte med norskopplæringen etter ca. en måned. Alle var startet i 

god tid før tre måneder var gått, også de som hadde forsinket oppstart i program. 

 

Dersom det er behov for å utsette programmet f.eks. av helsemessige årsaker, skal 

kommunen fatte vedtak om utsatt oppstart og gi deltaker permisjon etter reglene i 

introduksjonsloven. Vi har fått opplyst av flere kontaktpersoner at kommunen ikke har 

fattet vedtak ved forsinket oppstart. Dette er noe vi ikke har undersøkt nærmere.  

 

3.3.2 Revisors vurdering 
Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad at alle får oppstart av introduksjonsprogram 

innen tre måneder slik loven krever. I noen av tilfellene vi har undersøkt er forsinket 

oppstart i tråd med regelverket. Det gjelder bl.a. ved sykdom, fødsel og permisjon. I 

slike tilfeller bør kommunen treffe tiltak for å sikre at det fattes vedtak om utsatt 

oppstart.  

 

Kommunens generelle praksis med forsinket oppstart for overføringsflyktninger er ikke 

i tråd med regelverket. Kommunen har de samme pliktene uavhengig om 

vedkommende kommer til kommunen fra asylmottak i Norge eller som 

overføringsflyktning. Etter en konkret vurdering av forhold hos deltaker kan 

kommunen fatte vedtak om utsatt oppstart.  

 

I noen tilfeller har manglende barnetilsyn ført til forsinket oppstart. Kommunen bør 

sikre at manglende barnetilsyn ikke fører til forsinket oppstart.  

 

3.3.3 Helårlig program på full tid 
Kommunen har en plikt til å tilby et helårlig program på full tid. Helårlig program 

innebærer at deltakeren skal ha opplæring i 47 uker per år og fem uker ferie i tillegg til 

fri på offentlige helligdager. Et program på full tid innebærer 37,5 timer per uke, jf. 

Rundskriv Q-20-2015. Timetallet per uke blir redusert dersom opplæringen omfatter 

egenaktivitet. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i en 

tolkningsavklaring 12. januar 2015, fastlagt at ved undervisning etter læreplan i norsk 

og samfunnskunnskap vil et fulltids program omfatte 30 undervisningstimer a 45 

minutter per uke. For undervisning etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap 
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regnes 45 minutters undervisning som 75 minutter. Ved andre tiltak i 

introduksjonsordningen, regnes time for time.  

  

Deltakerne starter med norskopplæring ved voksenopplæringa, og enkelte deltakere 

vil deretter gå over på grunnskoleopplæring. I tillegg til norskopplæring skal deltakere 

få tilbud om mer arbeidsrettede tiltak som arbeidspraksis eller andre 

arbeidsmarkedstiltak.  

 

Når deltaker har grunnskole- eller norskopplæring er det i praksis voksenopplæringa 

som har hatt ansvar for at programmet er helårlig og på full tid. Voksenopplæringa 

mener at det har vært uklart hvem som egentlig har ansvar for at programmet er 

helårlig og på full tid, siden det er NAV som har et hovedansvar for programmet i 

kommunen.  

 

Deltaker som har norskopplæring, vil i tillegg ha studietimer og informasjonstimer. 

Dette for å ivareta kravet om at opplæringen skal være på full tid. Disse timene er også 

i regi av voksenopplæringa og skjer på skolen. Informasjonstimene gjennomføres av 

lærere, og her blir tema som introduksjonsloven, kosthold og helse, barnevern, 

arbeidsliv i Grenland og Norge tatt opp. I disse timene vil også eksterne bidra. 

Studietimene omfatter dataundervisning, temaundervisning og arbeid med lekser, som 

alle gjennomføres med lærer tilstede. I tillegg er det samtalegrupper med frivillige, 

kvinnegruppe med håndarbeid og fotballtrening for menn.  

 

For skoleåret 2015/16 har deltakerne med norskopplæring samlet undervisning på 6 

timer á 45 minutter per dag. Dette omfatter opplæring i norsk, studietimer og 

informasjonstimer. I forrige skoleår hadde deltakerne undervisning i 5 timer á 60 

minutter per dag. Deltakerne har korter dager ved oppstart av skoleåret. 

 

Deltakere med grunnskole som del av introduksjonsprogrammet har skoleåret 

2015/16 undervisning i totalt 28 timer á 45 minutter, samt to studietimer á 45 

minutter i uka. Det er ikke fast lærer tilstede i studietimene. Noen ganger er 

avdelingsleder tilstede og noen ganger gir rådgiver veiledning knyttet til videre 

opplæring, men elevene kan også ha selvstudium uten at noen fra personalet er 

tilstede.  

 

I deler av sommerferien og i høstferie og vinterferie har deltakerne ved 

voksenopplæringa et eget opplegg utenom ordinær undervisning, med kortere dager. 

Dette gjelder både deltakere som har norskopplæring og grunnskoleopplæring. 

Voksenopplæringa peker på knappe ressurser og utfordringer knyttet til 

arbeidstidsavtaler for lærerne, som årsaker til at en ikke får gitt fulle dager i skolenes 
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ferier. De mener en tydeligere ansvarsdeling vil være nødvendig for å kunne ivareta 

kravet om fulltidsprogram i skolens ferier, og for å sikre et godt tilbud utenom 

norskopplæringen. Voksenopplæringa får i dag ikke ekstra ressurser for å gi tilbud i 

ferier og for tilbudet utenom norsk og samfunnskunnskap. Tidligere fikk 

voksenopplæringa overført ressurser ut fra antall timer opplæring som ble gitt, nå får 

de overført ressurser ut fra antall elever de har. 

 

Deltakere i arbeidspraksis og andre arbeidsmarkedstiltak har minimum program som 

varer 37,5 timer per uke.  

 

Lister over undervisningstid ved voksenopplæringa viser at deltakerne har fri i litt over 

6 uker i tillegg til offentlige høytidsdager og fri i forbindelse med eksamensavvikling. 

Deltakerne har fire ukers sommerferie og fri i forbindelse med jul og påske, samt fri 

fire planleggingsdager og en fridag som skolene i kommunen har.  

 

3.3.4 Revisors vurdering 
Deltakere som har språkopplæring eller grunnskoleopplæring får ikke oppfylt kravet 

om helårlig program på full tid. Deltakerne har både for mange fridager i forhold til 

kravet om program i 47 uker, og de har heller ikke oppfylt kravet om full tid i ukene de 

har program. Det gjelder undervisningen som blir gitt i skolens ferier der elevene har 

kortere undervisningsdager, samt ved skolestart. I tillegg mener vi at det blir feil å 

regne alle timene som blir gitt som studietimer som undervisning. Kravet for at en time 

skal regnes som undervisning er at den er koblet til læreplan for norsk og 

samfunnskunnskap. Dette mener vi ikke er tilfelle for alle timene som blir gitt, f.eks. er 

det timer som ikke er i regi av en lærer.  

 

Når deltakerne er i arbeidspraksis og på AMO-kurs, får de oppfylt kravet til program på 

full tid. Kommunen har hatt få deltakere i arbeidspraksis og på AMO-kurs. Om 

programmet også er helårlig avhenger av at deltakeren ikke får fri mer enn de 

ferieukene de har krav på. 

 

3.3.5 Tiltak i programmet 
Kommunen skal tilby et program som omfatter opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap og tiltak for å forberede til deltakelse i yrkeslivet. 

 

Norsk og samfunnskunnskap 
Norskopplæringen blir gitt i grupper på ulike nivå. Dette omfatter alt fra 

alfabetiseringsgrupper beregnet på dem som ikke kan lese og skrive sitt eget morsmål, 

til elever som har norskopplæring med mål om å bestå norsktest som kreves for å 
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starte utdanning på høyskole/universitet. Norskgruppene blir satt sammen ut fra den 

enkeltes kompetanse, ikke om personene deltar i program eller ikke. Deltakerne i 

introduksjonsprogrammet utgjør ca. ¼ av elevene til norskavdelingen. 

 

Noen deltakere har språkpraksis som del av norskopplæringen. Bruk av språkpraksis gir 

elever en mer praktisk rettet opplæring i tillegg til den teoretiske undervisningen. 

Språkpraksis er anbefalt for å sikre mer arbeidsretting av norskopplæringen. Det er 

anbefalt å sikre arbeidsretting av norskopplæringen for å få bedre resultater av 

språkopplæringen (vox.no). Kommunen har etablert egne språkpraksisgrupper, og det 

er nå fokus på at språkpraksis bør være på en arbeidsplass som er relevant for 

framtidige jobb-planer. Tidligere var det vanlig at alle deltakere hadde språkpraksis en 

dag i uka, uten at plassen var relatert til det de ønsket å jobbe med. Deltakerne har 

praksis tre dager i uka og er på skolen de to siste. Lærer følger opp deltakeren i praksis.  

 

Voksenopplæringa har hatt problemer med å skaffe språkpraksisplasser, noe vi også 

har sett ved gjennomgang av et utvalg individuelle planer. Voksenopplæringa har gitt 

uttrykk for at de hadde ønsket mer bistand fra NAV i arbeidet med å finne 

praksisplasser. De påpeker at det har vært vanskeligere å få praksisplasser hos 

kommunen som arbeidsgiver enn hos private arbeidsgivere. Dette er blitt bedre nå. 

Det er flere virksomheter som er villig til å ha deltakere i språkpraksis, men det er 

påpekt fra ledere ved voksenopplæringa at ikke alle virksomheter er like egnet til 

dette. Deltakeren må kunne få praktisert språk i arbeidet. Både ledelsen og lærere ved 

voksenopplæringa mener at de kunne brukt språkpraksis mer enn de gjør nå. 

Tilbakemeldinger fra lærerne viser også at samarbeidet med enkelte av virksomhetene 

i kommunen om språkpraksis, kan bli bedre.  

 

Deltakerne skal ha oppfølging av lærer i språkpraksis. I undersøkelsen som vi har hatt 

overfor virksomheter i kommunen, som er omtalt under punkt 4.2.3, er det 

virksomheter som oppgir at det ikke har vært slik oppfølging.  

 

Porsgrunn kommune samarbeider med Skien og Bamble om å tilby opplæring i 

samfunnskunnskap på ulike språk. Tilbudet er gratis for deltakere i programmet, mens 

bl.a. arbeidsinnvandrere betaler. Gruppene er inndelt etter språk.  

 

Studietimer og informasjonstimer 
I tillegg til opplæring i norsk og samfunnskunnskap har deltakerne som nevnt 

informasjonstimer og studietimer. Dette er timer som ikke teller som norskopplæring 

og kommer utenom de 50 timene som deltakerne minimum skal ha i 

samfunnskunnskap.  Både lærere og ledere ved voksenopplæringa gir uttrykk for et 

ønske om at NAV kan ha et større ansvar for det innholdet i programmet som ikke er 



Rapport 705 032 Integrering av flyktninger – Porsgrunn kommunene 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS 

14 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det at voksenopplæringa har ansvar for disse 

timene er en praksis som kommunen har hatt, men det ligger ikke klare og tydelige 

avtaler til grunn for denne fordelingen. Ledelsen ved voksenopplæringa har påpekt at 

om de skal ha ansvaret for mer enn norsk og samfunnskunnskap må dette være 

tydeligere definert og de må ha flere ressurser for å kunne få det til. Noen av 

kontaktpersonene opplyser at de har fått tilbakemelding fra deltakerne på at 

studietimene ikke oppleves som så nyttige. 

 

Tiltak som forbereder til deltakelse yrkeslivet 
I programmet skal kommunen ha tiltak som forbereder til deltakelse i yrkeslivet. Loven 

regulerer ikke hvordan dette skal gjennomføres eller hvilken form og omfang slike 

tiltak skal ha, men det er et krav om at det skal være slike tiltak. I rundskrivet (Q 20 – 

2015) er det vist til at kommunen kan inngå avtale om yrkesrettet opplæring med 

fylkeskommunen eller andre tilbydere av slik opplæring, eller bruke 

arbeidsmarkedstiltak i regi av NAV.  

 

Deltakere som tar grunnskoleopplæring får ikke andre tiltak enn opplæring i de fagene 

som er obligatorisk for grunnskole for voksne. 

  

NAV har i egen rutinebeskrivelse lagt opp til at deltakere mot slutten av programmet 

skal ha et eget tiltak, karriereveiledning, for å forberede overgang til arbeid. Dette 

tiltaket har aldri blitt realisert.  

 

Porsgrunn kommune har lagt opp til at deltakerne kan ha arbeidspraksis som del av 

programmet. Formålet med arbeidspraksis er å få opplæring i et yrke/en type arbeid. 

Her er det primært ikke språktrening som er målet. Andre arbeidsrettede tiltak som 

kommunen tilbyr er lønnstilskudd og ulike arbeidsmarkedskurs. Kommunen har som 

mål at deltakere som ønsker å komme rett ut i arbeid, skal ha arbeidspraksis eller 

arbeidsmarkedskurs i siste del av programmet, mens deltakere som har videre 

skolegang som mål kan starte på grunnskoleopplæring hvis de trenger det.  

 

Både NAV og voksenopplæringa opplyser at mange deltakere ikke får tiltak utover de 

tilbudene voksenopplæringa gir. Kommunen har hatt utfordringer med å skaffe 

arbeidspraksisplasser og andre arbeidsrettede tiltak som arbeidsmarkedskurs. En viktig 

årsak som er påpekt fra ledere vi har intervjuet hos NAV, er kutt i statlige tiltaksmidler. 

Kommunen hadde tidligere flere plasser gjennom tiltaket Mangfoldsløft.11 Dette var et 

                                                      
11 Mangfoldsløft var et prosjekt som startet opp i Grenland, som ett av tre nasjonale prosjekt. Den overordnede 

målsettingen var ”å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn til arbeidslivet, med et særskilt fokus på 
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kurs med en kombinasjon av språkopplæring og arbeidspraksis på tre ulike nivå, 

avhengig av deltakernes kompetanse. Alle kontaktpersonene trekker frem dette som 

et veldig godt tiltak, men at deres deltakere ikke lenger får plass.  

 

Gjennom intervjuer har vi fått informasjon om at kommunen tidligere gav kommunale 

lønnstilskudd til virksomheter som kunne tilby arbeidspraksis. Dette gjorde det enklere 

å få deltakerne ut i arbeidspraksis. 

 

I perioden etter at NAV fikk en ansatt med ansvar for å få innvandrere i arbeid, har 10 

deltakere i programmet kommet i arbeidspraksis. I tillegg var det i begynnelsen av 

september to som er i statlig arbeidsmarkedstiltak og tre som har vært i statlig tiltak 

som har avsluttet programmet med overgang til arbeid. Kontaktpersonene mener at 

den nyansatte har bidratt til at det nå er enklere å få deltakere ut i arbeidspraksis. 

 

3.3.6 Revisors vurdering 
Kommunen sikrer at deltakerne får opplæring i norsk og samfunnskunnskap.  

 

Voksenopplæringa påpeker selv behov for en tydeligere avklaring av hvem som skal ha 

ansvar for opplæringen utover norsk og samfunnskunnskap. Det framstår ikke som 

ansvar er fordelt ut fra hvem som best kan sikre kravet om arbeidsretting. Vi mener at 

kommunen bør sikre en tydeligere avklaring av hvem som skal ha ansvar for innholdet i 

programmet utover norsk og samfunnskunnskap. Dette gjelder særlig studietimene. 

Det fremstår ikke som om kommunen utnytter denne delen av programmet godt nok 

til å sikre arbeidsrettede tiltak. Kommunen sikrer heller ikke godt nok at siste del av 

programmet blir arbeidsrettet for alle deltakerne.  

 

Det at NAV nå har fått en ansatt i markedsavdelingen som jobber med deltakerne, kan 

bidra til at kommunen i større grad får sikret arbeidsrettede tiltak i programmet. Det 

framstår ikke som om kommunen tidligere fikk dratt god nok nytte av 

arbeidsmarkedskompetansen som NAV har. Det er viktig at kommunen sikrer at en får 

gjort det i framtiden. 

 

3.3.7  Individuell plan og tilrettelegging 
Det skal utarbeides en individuell plan for deltaker, og programmet skal tilrettelegges 

for den enkelte. Planen skal bygge på en kartlegging av deltakers opplæringsbehov og 

nytte av tiltak. 

                                                      
innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn”. I Grenland starte de første tiltakene opp i desember 2009. Dette var da en 

videreføring av tiltak som ble utviklet i «Grenlands-modellen» (Rambøll 2011). 



Rapport 705 032 Integrering av flyktninger – Porsgrunn kommunene 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS 

16 

Utarbeiding og evaluering av individuell plan 
Kontaktperson hos NAV har etter kommunens rutiner ansvar for at det blir utarbeidet 

en individuell plan for deltaker. Planen skal utarbeides i samarbeid med deltaker og 

lærer, før deltakeren starter i programmet. I tillegg skal voksenopplæringa utarbeide 

en individuell plan i norsk og samfunnskunnskap. Både lærere og kontaktpersoner 

opplyser at de er kjent med innholdet i planene, men at de ikke arkiveres samlet. 

Kontaktpersonene opplyser at de ikke har kjennskap til innholdet i de 50 timene som 

bare omfatter samfunnskunnskap.  

 

Vi har foretatt en stikkprøvekontroll av 21 deltakere, og alle hadde fått utarbeidet 

individuell plan. Av de 21 var det to av deltakerne der vi ikke fant plan i norsk og 

samfunnskunnskap. Det utarbeides ikke en egen plan for de 50 timene som blir gitt i 

samfunnskunnskap, og denne opplæringen var ikke nevnt spesifikt i de planene vi så 

på. Gjennomgangen viser at deltakerne har vært involvert i arbeidet med planene.  

 

Kommunen har rutine på at den individuelle planen skal evalueres halvårlig. Det skal 

være en trekantsamtale mellom deltaker, lærer og kontaktperson, hvor planen blir 

evaluert og eventuelt justert. Gjennomgangen vår viser at dette i blir gjort, med 

unntak av ett tilfelle der planen var utarbeidet for mer enn ett år siden, uten at den var 

evaluert. Leder av norskavdelingen opplyser at IMDi anbefaler hyppigere evaluering av 

planen, men at kommunen ikke har fått dette til. 

 

Kartlegging - kontaktperson 
For å utarbeide individuell plan gjøres det en kartlegging av deltakeren, som 

kontaktpersonen er ansvarlig for å få gjennomført. Kartleggingen og arbeidet med 

individuell plan pågår i perioden fra bosetting til oppstart i program. Porsgrunn 

kommune har et kartleggingsskjema som omfatter de punktene som departementet 

anbefaler at kartleggingen skal omfatte. Dette gjelder bl.a. tidligere utdanning og 

arbeidserfaring, interesser, språk, framtidsplaner, generell livssituasjon og 

helsesituasjon som kan innvirke på kvalifiseringsløpet. 

 

Kartleggingen knyttet til helse er basert på at deltaker skal opplyse om problemer som 

kan ha betydning for opplæringssituasjonen. Ved gjennomgang av planer har vi sett 

eksempler på at slik informasjon ikke blir gitt tidlig, og at kunnskap om helseproblemer 

fremkommer etter at deltaker har gjennomført over halvparten av programmet.  

Departementet har lagt til grunn at kommunene i arbeidet med kartleggingen skal få 

nødvendig informasjon fra IMDi. Kommunen opplyser at de har fått for lite 

informasjon i forkant av bosetting, også i tilfeller der det er forhold som mottaket må 

ha kjent til. 

 



Rapport 705 032 Integrering av flyktninger – Porsgrunn kommunene 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS 

17 

Kartlegging - Voksenopplæringa 
Voksenopplæringa foretar også kartlegging av deltaker. Både leder for norskavdelingen 

og lærerne kartlegger deltakerne. Leder kartlegger for å plassere deltaker i rett 

opplæringsgruppe og lærerne kartlegger deltakernes faglige ferdigheter. Enkelte 

lærere opplyser også at de kartlegger språk, utdanning, arbeidserfaring og mål i 

programmet, slik som leder for avdelingen gjør. 

 

Kontaktpersonene har mindre kontakt med deltakerne når de har opplæring ved 

voksenopplæringa. En av kontaktpersonene påpeker at det er lærer i den perioden 

som best vil kunne avdekke eventuelle problemer. Lærerne opplyser at de melder fra 

om problemer deltakerne måtte ha, men det er litt ulik praksis på hvem de melder det 

til. En av lærerne har kommentert at de ikke har rutine på dette og at det derfor blir 

opp til den enkelte lærer hva som skal meldes og til hvem.  

 

Tilrettelegging for den enkelte 
Kartleggingen gir grunnlag for tilrettelegging. For deltakere med helse- og/eller 

atferdsproblemer, vil kommunen kunne få dekket utgifter til tiltak de fem første årene. 

Kommunen opplyser at de tidligere ikke har hatt et godt nok system for å avdekke 

helse- og/eller atferdsproblemer. Kommunen har nå har en egen helsesøster med 

ansvar både for å avdekke problemer og søke om tilskudd. Kommunen opplyser at det 

også har vært utfordringer i å få gjennomført tiltak de har fått tilskudd til og kunne 

dokumentere tiltakene.  Kommunen må kunne dokumentere at pengene er brukt i 

tråd med søknaden.  

 

Det er ikke utarbeidet stillingsbeskrivelse for helsesøster. Kartleggingsskjemaet som 

kontaktpersonene bruker og rutinene de jobber etter, er ikke justert som følge av at 

helsesøster har startet opp.  

 

For å kunne sikre tilrettelegging må behovene for dette være kjent av dem som har 

opplæring av deltaker, Kontaktpersonene har fast rutine på å be om samtykke fra 

deltaker til å innhente og dele informasjon for ulike virksomheter ved bosetting. 

Deltakeren avgjør selv hvilke virksomheter det gis anledning til å innhente og dele 

informasjon med. Kontaktpersonene oppgir at det er vanlig at deltaker gir samtykke 

slik at informasjon kan bli delt av dem som har behov for det. Lærere ved 

voksenopplæringa er imidlertid delt i synet på om de får den informasjon de trenger 

om egne elever.  

De individuelle planene er relativt standardiserte. Hovedmålet for deltakerne er arbeid 

eller videre utdanning. Dessuten er det satt mål om å lære norsk. I norskopplæringen 

er det satt mål om å oppnå ferdighetsnivå i norsk/bestå norskprøver. I planene er det 

lagt inn delmål og tiltak for å nå målene og satt opp periode for når de skal nås. Noen 
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få planer hadde mål som gikk utover programperioden. Det var tydelig hvilke mål som 

gjaldt programperioden og hvilke som gikk lenger. Eventuelle behov for tilrettelegging 

er i liten grad omtalt i planene. Planene omfatter tiltak i programmet. 

 

Norskopplæringen er organisert med grupper på ulike nivå, i tråd med læreplanen. Det 

er i tillegg et eget opplegg for språkpraksisgruppene. Leder ved voksenopplæringa 

opplyser at de i liten grad bruker spesialundervisning, fordi lærerne er vant til store 

forskjeller blant elevene og det å jobbe med tilrettelegging i klassene. Lærerne mener 

selv at de i hovedsak får tilrettelagt opplæringen. På spørsmål om i hvilken grad de får 

tilrettelagt opplæringen har fem svart i stor grad, fem i litt stor grad og en i litt liten 

grad.  

 

Kontaktpersonene mener at programmet totalt sett er for standardisert og ikke godt 

nok tilrettelagt for den enkelte. 

 

3.3.8 Revisors vurdering 

Utarbeiding og evaluering av individuell plan 
Kommunen utarbeider individuell plan for deltakerne. Planen blir evaluert to ganger i 

året og deltaker er involvert i arbeidet. Et halvt år utgjør ¼ av programmet. Siden tett 

oppfølging er trukket fram som viktig for gode resultater, mener vi kommunen bør 

vurdere om det burde vært flere evalueringssamtaler enn to i året, jf. anbefalinger gitt 

av IMDi. 

 

Vi mener at det ville vært fordelaktig om det hadde vært en samlet plan for deltakeren 

som omfatter norsk og samfunnskunnskap. 

 

Kartlegging 
Porsgrunn kommune har rutiner for å kartlegge deltakernes behov og ferdigheter. 

Rutinen dekker de områdene departementet har gitt føringer om at skal kartlegges. 

Det er mange i kommunen som kartlegger hver enkelt, og kartleggingene for hver 

person er til dels overlappende. Slik sett blir det gjort dobbeltarbeid. Det er ikke 

definert hva som er helsesøsters oppgaver knyttet til kartlegging og hva andre 

kartlegger, og det framstår ikke som om arbeidsdelingen og organiseringen av 

kartleggingsarbeidet er planlagt og systematisk.  

 

Våre undersøkelser viser at helseproblemer i noen tilfeller er avdekket sent. Det at 

kommunen nå har fått en helsesøster med helsefaglig bakgrunn, kan bidra til bedre 

kartlegging.  
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Tilrettelegging 
Det at kommunen ikke har fått avdekket helse og atferdsproblemer tidlig nok, gjør at 

deltakere ikke har fått den tilretteleggingen de har hatt behov for. Det er derfor 

positivt at kommunen har iverksatt tiltak for å bedre dette. Det er også viktig at 

kommunen sikrer at enheter med ansvar for tiltak får fulgt opp disse og dokumentert 

utgiftene slik at kommunen kan få dekket utgiftene. Dersom kommunen siker at det 

blir iverksatt tiltak tidlig, kan det bidra til at tiltakene har større effekt. 

 

Vi har sett at de individuelle planene er standardiserte. De synliggjør i liten grad den 

individuelle tilretteleggingen som deltakeren skal ha. Vi mener at planene kan brukes 

mer aktivt som et redskap for å sikre individuell tilrettelegging. 

 

Kommunen har rutiner for å sikre seg adgang til å dele informasjon om deltakerne 

internt. Det framstår ikke som kommunen utnytter dette handlingsrommet fullt ut. 

Skal f.eks. lærer kunne tilrettelegge undervisningen godt nok, er det et poeng å ha 

kunnskap om kjente problemer. Dersom deltaker har gitt sentrale opplysninger og 

samtykket til at opplysninger kan deles, bør deltaker kunne forutsette at de sentrale 

opplysningene er kjent for andre i tjenesteapparatet. 

 

3.4 Oppfølging og bemanning 
Kommunen skal sikre god oppfølging av deltakerne og ha en bemanning i tråd med 

statlige anbefalinger. 

 

Bemanning 
Tall i KOSTRA viser at Porsgrunn har en lavere bemanning i sosialtjenesten/NAV pr 

mottaker enn dem vi sammenligner med.  

 
Tabell 6 Årsverk i sosialtjenesten til introduksjonsordningen pr mottaker av introduksjonsstønad 

 2011 2012 2013 2014 

Sandefjord 0,08 0,08 0,12 0,11 

Larvik 0,12 0,13 0,12 0,14 

Porsgrunn 0,05 0,04 0,05 0,04 

Skien 0,06 0,06 0,05 0,09 

Kilde: SSB 
 

Kontaktpersonene i Porsgrunn har ansvar for mellom 23 og 30 deltakere, og er ansatt i 

mellom 50 og 100 prosent stilling. IMDi anbefaler rundt 20 deltakere for en 

kontaktperson i full stilling. I intervju er det trukket fram at de nå er færre årsverk som 

skal følge opp flere deltakere. Det er påpekt at kontaktpersonen har begrenset 

kapasitet til å følge opp deltakerne når de går på voksenopplæringa. Da er det lærer 

som har mest kontakt med deltaker.  
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NAV har en ansatt i markedsavdelingen med spesielt ansvar for innvandrere. 

Vedkommende følger opp de deltakerne i introduksjonsprogrammet som er i 

arbeidspraksis. Kontaktpersonen har en mindre rolle knyttet til oppfølging av de som 

er i arbeidsrettede tiltak, og også her har kapasitetsproblemer blitt trukket frem som 

årsak.  

 

God oppfølging 
Kommunen påpeker at en jevn bosetting gjennom året er viktig for å sikre best mulig 

oppfølging av deltakerne. Tidspunkt for bosetting avhenger både av IMDi og 

boligsituasjonen i kommunen. Mangel på bolig gjør at kommunen i en del tilfeller må 

utsette tidspunkt for bosetting. I 2014 var bosettingen ikke jevn: da kom det 17 i 4. 

kvartal, mens bare 3 i første, 8 i andre og 11 i tredje kvartal.12 I 2013 var fordelingen 

noe jevnere gjennom året, mens det i 2012 igjen var en ujevn bosetting. 

 

Kommunen har ikke rutiner eller praksis for faste kontaktpunkt utenom de halvårlige 

samtalene. Kontaktpersonene oppgir at de har tettest oppfølging av deltakerne i 

perioden før de starter opp i introduksjonsprogrammet. Enkelte sier at hvor mye 

kontakt de hadde med deltakerne som går på voksenopplæringa, er avhengig av om 

deltakeren selv tar kontakt.   

 

Ifølge kommunens rutiner har ikke kontaktpersonen ansvar for oppfølging etter endt 

program. Noen kontaktpersoner oppgir at de følger opp i noe tid etter endt program, 

mens andre ikke gjør det.  

 

3.4.1 Revisors vurdering 

Bemanning 
Kontaktpersonene i Porsgrunn har ansvar for flere deltakere enn det IMDi anbefaler. 

Kommunen har også en lavere bemanning i sosialtjenesten (NAV) enn dem vi 

sammenligner med. 

 

God oppfølging 
Oppfølgingen av den enkelte deltaker framstår som fragmentert. Det virker ikke som 

om kontaktpersonen har den sentrale og koordinerende rollen som de er tiltenkt. 

Dette kan ha sammenheng med bemanningssituasjonen. Manglende deling av 

                                                      
12 Tallene omfatter ikke barn. 
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informasjon kombinert med den fragmenterte oppfølgingen kan bidra til at 

oppfølgingen ikke blir optimal.  

 

Ujevn bosetting gjør at kontaktpersonene i perioder har veldig mye å gjøre, og i andre 

perioder mindre. Deltakere som kommer i perioder med høy bosetting får ikke like tett 

oppfølging som de som kommer i perioder med få bosatte.  

 

Deltakere som selv ikke tar aktivt kontakt med egen kontaktperson når de går hos 

voksenopplæringa, får ikke oppfølging utover den halvårlige samtalen. Det kan føre til 

at problemer avdekkes senere enn nødvendig. Risikoen forsterkes av at lærers ansvar 

for å melde fra ikke er tydelig definert. 

 

3.5 Overgang til arbeid eller utdanning 
Det er en nasjonal målsetting at 55 % av deltakerne skal ha direkte overgang til arbeid 

eller utdanning etter endt program. Kommunens resultater bør ikke ligge langt under 

de nasjonale målene. 

 

Porsgrunn kommune har de senere årene hatt en lavere direkte overgang til arbeid 

eller utdanning etter endt introduksjonsprogram enn de vi sammenligner med. Som 

utdanning teller overgang til videregående skole eller høyere utdanning. Andelen har 

vært fallende. Dette er vist i tabell 7.  

 
Tabell 7 Andel deltakere med direkte overgang til arbeid eller utdanning på videregående 
skole/høgskole/universitet og antall sluttet 

 2014 2013 2012 2011 

 Andel 
arb/ 
utd 

Ant.  
sluttet 

avbrutt 

Andel 
arb/ 
utd 

Ant.  
sluttet 

avbrutt 

Andel 
arb/  
utd 

Ant.  
sluttet 

avbrutt 

Andel 
arb/ 
utd 

Ant.  
sluttet 

avbrutt 

Landet 48 % 3189 47 % 3130 47 %  46 %  

Sandefjord 80 % 10 92 % 12 64 % 14  78 % 9 

Larvik 72 % 18 71 % 14 83 % 6 17 % 6 

Skien 24 % 71 34 % 102 36 % 59 47 % 73 

Porsgrunn 16 % 19 21 % 14 26 % 27 32 % 19 
Kilde: IMDi 

 

Tall fra IMDi viser at det i Telemark er en stor andel som har overgang til 

grunnskoleopplæring etter endt program. Dette gjelder også Porsgrunn. Her skiller 

Telemark seg klart ut fra resten av landet, som i større grad har overgang både til 

arbeid og videre utdanning. Tall fra IMDi viser at bl.a. Vestfold har en betydelig høyere 

overgang til videregående opplæring etter endt program. Dermed blir flere deltakere 

kvalifisert til videre utdanning mens de går i programmet. Fra kommunens side blir det 

påpekt at det er litt ulik praksis på registreringer i kommunene, noe som kan gi utslag 
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på resultatstatistikken. Kommunen mener også at ulik praksis for bruk av lønnstilskudd 

rett etter program og forlengelse av program i sommerferien ved oppstart i 

videregående skole, kan ha betydning for om en får overgang til arbeid/utdanning eller 

ikke. 

 

Kommunen har ikke selv god statistikk på hvordan det går med deltakerne over tid. 

Dette må gjøres manuelt og er arbeidskrevende. SSB har kartlagt deltakere som har 

sluttet i perioden 2007 - 2011 ett og to år etter. SSB har i sin oversikt med personer det 

året de faktisk sluttet. En deltaker som har avbrutt programmet, men startet igjen i 

løpet av året etter blir ikke regnet som sluttet i SSB sine tall I tabell 7 er også avbrudd 

tatt med.  

 
Tabell 8 Status på arbeidsmarkedet i november ett og to år etter at deltakeren sluttet i introduksjonsprogrammet 
2007 – 2011, programkommune. 

 Etter ett år Etter to år 

 Arbeid/utd Ant.  sluttet Arbeid/utd Ant.  sluttet 

Alle 63 13 715 64 13 570 

Sandefjord 53 47 49 47 

Larvik 53 116 54 116 

Skien 64 246 67 245 

Porsgrunn 69 35 54 35 
Kilde:SSB  

 
Tabellen over viser at Porsgrunn kommune har gode resultater etter ett år etter endt 

program. Etter to år ligger kommunen lavere enn landsgjennomsnittet, men resultatet 

er likevel betydelig bedre enn rett etter avsluttet program. Tallene i tabellen viser et 

snitt for alle som sluttet i de fem årene fra 2007 til 2011. Tall for de som sluttet i både 

2010 og 2011 er bedre enn snittet for hele perioden. Blant de åtte som er registrert 

sluttet i 2011 var 88 % i arbeid eller utdanning i Porsgrunn. Kommunen har altså hatt 

en positiv utvikling i perioden. Vi har ikke tall som viser den videre utviklingen.  

 

Forhold på arbeidsmarkedet kan ha betydning for om deltakerne både får og blir 

værende i jobb. I 2014 hadde Telemark den høyeste ledigheten på 10 år og andelen 

langtidsledige har vært økende. NAV Telemark meldte om høy ledighet blant 

innvandrere i april 2015, og over halvparten var innvandrere fra land utenom OECD 

(nav.no/telemark). Vi har ikke ledighetstall for Porsgrunn. Tall fra SSB viser imidlertid 

at andelen innvandrere fra land utenom OECD i Porsgrunn som er i arbeid (sysselsatt) 

har vært relativt stabil de foregående årene.13 Vi har ikke tall for 2015. 

                                                      
13 SSB definerer sysselsatt som en person som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet 

i en gitt uke, eller skulle ha gjort det men hadde fravær grunnet permisjon, sykdom, ferie el, samt 



Rapport 705 032 Integrering av flyktninger – Porsgrunn kommunene 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS 

23 

Kommunens egne tall viser at det er flere flyktninger som mottar sosialhjelp, både 

flyktninger som ikke er i program og flyktninger før/under og etter program, i perioden 

etter 2011 enn i 2011. Men økningen er mindre enn økningen i antall bosatte 

flyktninger (Årsberetning fra virksomhetene 2014).  

  

Deltakerne i introduksjonsprogrammet skal ha en avsluttende prøve i norsk.14 Elevene 

prøves i muntlig, lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling. Resultater av 

norskopplæring i 2014 viser at Porsgrunn generelt har flere som får laveste resultat på 

norskprøvene enn det landsgjennomsnittet har, med unntak av på muntlig og skriftlig 

siste prøve i 2014. Kommunen har også færre som oppnår det resultatet som gjør at 

deltaker ikke lenger har krav på videre norskopplæring fra kommunen. Unntaket her er 

prøven i muntlig i desember i 2014, der Porsgrunn hadde bedre resultater enn 

landsgjennomsnittet (Porsgrunn kommune/vox.no). Leder for norskavdelingen 

opplyser om at de har fokus på resultater av opplæringa og kvalitetsutvikling. 

Kommunen er plukket ut som Telemarks fokusvirksomhet i NAFO (Nasjonalt senter for 

flerkulturell opplæring). En fokusvirksomhet må bl.a. ha vist at de satser på 

kompetanseutvikling. I Porsgrunn skal alle lærere ved voksenopplæringa ha eller 

gjennomføre tilleggsutdanning i norsk for fremmedspråklige. 

 

Deltakerne skal også ha en avsluttende prøve i samfunnskunnskap. Etter siste 

gjennomførte opplæring i samfunnskunnskap i juni var det rundt 90 prosent som 

bestod prøven. De som går opp til prøven er ifølge leder for norskavdelingen i 

hovedsak deltakere i introduksjonsprogram eller andre deltakere med rett og plikt til 

norskopplæring. Det vil kunne være personer fra de to andre samarbeidskommunene, 

Skien og Bamble.  

 

Grunnskoleavdelingen har de senere årene hatt svake eksamensresultater. Vi har her 

ikke resultater fra andre å sammenligne med. I 2014 var resultatet på norsk skriftlig 

eksamen på 1,5, mens elevene i 2015 hadde eksamen i matematikk med et resultat på 

2.  Begge årene lå den gjennomsnittlige standpunktkarakteren i landet høyere, norsk 

2,4 og matematikk 3,2. Kommunen har i egen tilstandsrapport behandlet våren 2015 

opplyst at det vil bli igangsatt tiltak for å bedre resultatene i norsk. Voksenopplæringa 

opplyser at de har fokus på dette, og har satt krav om at lærere skal ha fordypning i 

norsk som andrespråk. 

 

                                                      
personer i førstegangs militær- eller siviltjeneste og personer på sysselsettingstiltak med lønn fra 

arbeidsgiver. 

14 Tidspunkt for oppmelding vil variere. Leder av norskavdelingen opplyser at de må jobbe med at 

deltakerne kun meldes opp til avsluttende prøve. Da mener hun resultatene ville vært bedre. 
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3.5.1 Revisors vurdering 
Porsgrunn ligger langt under det nasjonale målet om at 55 % av deltakerne skal ha 

direkte overgang til videre utdanning eller arbeid. Noe av forskjellen kan skyldes ulik 

registreringspraksis mellom kommunene. Vi har ikke informasjon om at 

registreringspraksisen er endret i Porsgrunn, og de siste årenes nedgang i direkte 

overgang til videre utdanning eller arbeid viser at kommunen har fått dårligere 

resultater.  

 

Statistikken viser at kommunen tidligere har hatt bedre resultater på sikt. Dette kan 

være en indikasjon på at arbeidet i programmet likevel bidrar til å nå målet om 

overgang til arbeid eller videre utdanning. Her har vi imidlertid ikke oppdaterte tall. 

Men vi vet med sikkerhet at resultatene rett etter endt program er blitt dårligere enn 

det var før. 

 

Resultatene fra både norskopplæring og grunnskoleopplæringen viser at kommunen 

kan bli bedre. Når det gjelder norskopplæring hadde kommunen en positiv utvikling på 

resultatene i 2014. Vi har ikke har noe sammenligningsgrunnlag for grunnskolen, men 

de svake eksamensresultatene viser at elevene har et dårlig utgangspunkt både for å 

komme inn på og å fullføre videregående opplæring. Det er i den sammenheng positivt 

at voksenopplæringa har satt fokus på å jobbe for å bedre eksamensresultatene i 

Norsk.  
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4 Sysselsetting i egen organisasjon 
 

4.1 Problemstilling 
I dette kapitlet ser vi på problemstillingen: 

 

 I hvilken grad har Porsgrunn kommune satt i gang tiltak som er 

egnet til å øke sysselsettingen av innvandrere i egen organisasjon? 

 

Med følgende underproblemstillinger:  

 

1. Porsgrunn kommune har en målsetting om en like stor andel medarbeidere med 

innvandrerbakgrunn som i befolkningen for øvrig. I hvilken grad er tiltakene for 

å nå målet fulgt opp?  

 

2. I hvilken grad bruker kommunen språk- og arbeidspraksisplasser knyttet til 

introduksjonsprogrammet?  

 

4.2 Revisjonskriterier 
 
1. Vi legger disse kriteriene til grunn i vår vurdering underproblemstilling nummer en: 
 

 Kommunen skal kartlegge andelen av ansatte som har innvandrerbakgrunn. 

 

 Der det er kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn til stillinger som lyses ut 

skal minst en av disse bli innkalt til intervju.   

 

 Ufaglærte ansatte med innvandrerbakgrunn skal få tilbud om fagutdanning. 

 
2. Problemstillingen som gjelder bruk av praksisplasser er uten revisjonskriterier.  
 

4.2.1 Fakta om Handlingsplan for likestilling og mangfold 
 

I kommunens handlingsprogram for 2015 – 2018 blir det vist til den vedtatte 

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Porsgrunn kommune 2014 – 2017 med de 

målsettinger og konkrete tiltak som ligger i den.  

 

Hovedmålsetting i planene er at kommunen skal ha en andel medarbeidere med 

innvandrerbakgrunn som i tverrsnittet av befolkningen i Porsgrunn. 
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Vi har spurt virksomhetsledere i kommunen om i hvilken grad de kjenner til 

målsettingen i handlingsplanen og de konkrete tiltakene knyttet til målsettingen.  

 
Figur 1 I hvilken grad kjenner du til målsettingen i som gjelder mangfold i Handlingsplan for likestilling og 
mangfold 2014 – 2017 

 
Kilde: egen questback 

 
Et stort flertall av virksomhetslederne kjenner til målsettingen i plan for likestilling og 

mangfoldig.  Av de 52 som har svart oppgir 44 personer at de i noen grad, i stor grad 

eller i svært stor grad kjenner til målsettingen i planen. Det er seks som svarer i liten 

grad og to som svarer i svært liten grad. 

 

Handlingsplanen skisserer fire tiltak for å nå målsettingen. 

 
 Første tiltak er å gi en presis definisjon av begrepet innvandrer. Dette skulle 

gjøres av en partssammensatt gruppe høsten 2014. 
 

 Tiltak nummer to var å gjennomføre en spørreundersøkelse blant egne ansatte 
for å finne andelen innvandrer i forhold til etnisk norske. Gjennomføring skulle 
skje høsten 2014. 

 
 Tiltak nummer tre er løpende og gjelder oppfølging av personalreglementet 

som sier at:  
…. Hvis det er kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn, skal minst en 
av disse innkalles til intervju.  

 
 Tiltak fire er å gi tilbud om fagutdanning til ufaglærte ansatte med 

innvandrerbakgrunn.   
 
På spørsmål om virksomhetslederne kjenner til tiltakene som gjelder mangfold i 

handlingsplanen får vi dette resultatet: 
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Figur 2 I hvilken grad kjenner du til tiltakene som gjelder mangfold i Handlingsplan for likestilling og mangfold 
2014 - 2017? 

 
Kilde: egen questback 

 
Også når det gjelder tiltakene i handlingsplanen kjenner et stort flertall av 

virksomhetslederne til disse.  Av de 52 som har svart oppgir 41 at de i noen grad, i stor 

grad eller i svært stor grad kjenner til tiltakene i planen. Det er åtte som svarer i liten 

grad og tre som svarer i svært liten grad. 

 

Status på tiltakene i handlingsplanen som gjelder mangfold er slik: 

 

Tiltak 1 

I Årsberetning for 2014 er det rapportert på tiltakene i handlingsplanen. Når det 

gjelder tiltak 1 henviser arbeidsgruppen til annen offentlig statistikk der en innvandrer 

defineres som en person som er født i utlandet og har utenlandsfødte foreldre. 

Arbeidsgruppen vil legge denne definisjonen til grunn i sitt arbeid. 

 

 

Tiltak 2 

Spørreundersøkelsen blant ansatte ble ikke iverksatt fordi kommunen fikk tall fra 

Statistisk sentralbyrå (SSB) som sier noe om andel av ansatte med 

innvandrerbakgrunn. 

 

SSB operer med opplysninger som dekker aldersgruppa 15-74 år (gjelder både bosatte 

og sysselsatte) og registreringen ble foretatt i uke 47 i 2013.  

 

Med dette som utgangspunkt blir det i årsberetningen brukt et noe annet måltall for 

andel ansatte med innvandrerbakgrunn enn det som opprinnelig er beskrevet i 
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handlingsplanen. Det nye måltallet relaterer seg til andelen i en viss aldersgruppe og 

ikke til hele befolkningen. 

 

I den aktuelle aldersgruppen var det 26 781 innbyggere i kommunen. Av disse var 

2 961 innvandrere, dvs. 11 % av innbyggertallet i aldersgruppen.  

 

På samme tidspunkt var det totalt 3 298 ansatte i kommunen. Av disse var 349 

innvandrere, dvs. at andelen var 10,6 %.  

 

De 349 innvandrerne fordelte seg slik på todelt landgruppering:  

 EØS-landene, Nord-Amerika og Oseania: 105 

 Resten av verden: 244 

 

I tallene andel sysselsatte er det ikke korrigert for stillingsprosenter. I følge SSB har 

tilsatte med innvandrerbakgrunn i gjennomsnitt noe lavere stillingsprosenter enn 

ansatte for øvrig. 

 

Kommunen har pr. i dag ingen oversikt hvordan ansatte med innvandrerbakgrunn 

fordeler seg på de ulike virksomhetene/enhetene i kommunen.  

 

 

Tiltak 3 

Det er i årsberetningen for 2014 ikke rapportert noe på i hvilken grad 

personalreglementets krav om å innkalle kvalifiserte innvandrere til intervju følges ved 

tilsettinger. 

 

Ved utlysing av ledige stillinger i kommunen brukes en standard tekst som oppfordrer 

personer med ulik bakgrunn om å søke: 

 
Porsgrunn kommune ønsker å være representativ for mangfoldet i 

befolkningen, og vil derfor oppfordre alle kvalifiserte kandidater til å søke hos 

oss uansett alder, kjønn, seksuell orientering, funksjonshemning, nasjonal eller 

etnisk bakgrunn. 

 
Stikkprøver av stillingsutlysninger på kommunens hjemmesider på to utvalgte dager i 

august og september 2015 viser at dette følges opp i praksis. Fra HR-avdelingen får vi 

også bekreftet at teksten brukes ved alle utlysninger. 

 

HR-avdelingens inntrykk er at regelen om å ta inn kvalifiserte innvandrere til intervju i 

stor grad blir fulgt opp. Det er imidlertid ingen direkte kontroll av dette.  

 



Rapport 705 032 Integrering av flyktninger – Porsgrunn kommunene 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS 

29 

HR-avdelingen arbeider for tiden med en sjekkliste til bruk i kommunens 

rekrutteringsverktøy Webcruiter. Ett av punktene i listen gjelder oppfølging av 

tilsettingsreglementets punkt om å ta inn kvalifiserte personer med 

innvandrerbakgrunn til intervju. Dersom en ikke kvitterer ut på spørsmålene i 

sjekklisten vil en ikke komme videre i ansettelsesprosessen. 

 

Vi har spurt virksomhetsledere om praksis rundt tilsettinger. 

 

Av 29 virksomhetsledere som hadde tilsatt noen i løpet av se siste 12 måneder svarte   

20 at de hadde hatt innvandrere til intervju. For sju av virksomhetslederne var det ikke 

aktuelt med intervju fordi det ikke var innvandrere/kvalifiserte innvandrere på 

søkerlistene. To virksomhetslederne svarte at vedkommende hadde hatt kvalifisert(e) 

søker(e) med innvandrerbakgrunn uten at de ble tatt inn til intervju.  

 
20 av 31 virksomhetsledere som hadde tilsatt noen siste 12 måneder hadde tilsatt 

innvandrere i sin virksomhet. 

 

Tiltak 4 

Porsgrunn kommune startet i 2012 et prosjekt med målsetting om å øke 

fagkompetansen blant egne ansatte, «fra ufaglært til faglært».  

 

Totalt var det 37 ansatte som ble med i prosjektet og det var syv deltakere med 

innvandrerbakgrunn. Pr 31.12.2014 hadde seks av de syv med innvandrerbakgrunn 

fullført fagutdanningen. 

 

Prosjektet «fra ufaglært til faglært» er nå avsluttet.  

 

4.2.2 Revisors vurdering  
Etter vår vurdering har kommunen i all hovedsak fulgt opp tiltakene i den delen som 

gjelder mangfold i Handlingsplan for likestilling og mangfold 2014 – 2017.  

 

Det opereres i årsberetningen med et noe annet måltall for andel ansatte med 

innvandrerbakgrunn enn det som opprinnelig er beskrevet i handlingsplanen. Etter vår 

vurdering er tallene fra SSB som det er rapportert på i årsberetningen relevante i 

denne sammenheng.  

 

Spørreundersøkelsen blant virksomhetsledere viser at det er enkelttilfeller der 

prosedyrene for intervjuer ved tilsettinger ikke følges. Etter vår vurdering bør det være 

slik at alle følger den aktuelle prosedyren som ligger i personalreglementet. 
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Prosjektet fra ufaglært til faglært var et prosjekt og er nå avsluttet. Det forelå ingen 

måltall for andel med innvandrerbakgrunn som skulle tas inn i prosjektet. Med 7 av 37 

deltakere med innvandrerbakgrunn som har fullført mener vi det er rimelig å si at tiltak 

nummer fire i handlingsplanen er gjennomført i tråd med intensjonene. 

 

Spørreundersøkelsen viser at det er en stor majoritet som kjenner til både målsetting 

og tiltak i handlingsplanen, men etter vår vurdering bør alle ledere på dette nivået 

kjenne planen og tiltakene i den.  

 

4.2.3 Praksisplasser 
Tilsatte i både NAV og voksenopplæringa har sagt at de har behov for flere 
praksisplasser i arbeidet med integrering. Fra begge instanser er det sagt at egen 
organisasjon, dvs. kommunen, i større grad bør kunne bidra.  
 
Kommunen har ingen uttalt målsetting eller måltall for hvor mange språk- eller 
arbeidspraksisplasser knyttet til introduksjonsprogrammet kommunen skal ha.  
 
Det har fram til nå vært opp til hver og en virksomhetsleder å opprette/tilby 
praksisplasser. Vi får opplyst at HR-avdelingen framover vil være mer involvert i arbeid 
som gjelder praksisplasser. 
 
Vi har spurt virksomhetslederne i kommunen om noen forhold rundt bruken av 
praksisplasser i egen virksomhet.  
 
Av de 52 som svarte hadde 25 fått henvendelse om arbeidspraksisplass og 23 om 
språkpraksisplass. 19 svarte de ikke hadde fått henvendelse fra NAV og/eller 
voksenopplæringa om å bidra med slike praksisplasser. To virksomhetsleder visste ikke 
om slik henvendelse hadde funnet sted. 
 
På spørsmål om virksomheten hadde hatt slike praksisplasser svarte 16 at de hadde 
hatt arbeidspraksisplass, mens antallet som hadde hatt språkpraksisplass var 15. Det 
var 29 som svarte de ikke hadde hatt praksisplass og en visste ikke om virksomheten 
hadde hatt slik plass. 
 
Når vi spør de som har hatt praksisplasser om det er aktuelt å tilby flere slike plasser 
innenfor egen virksomhet svarer 17 av 22 at det er aktuelt. Resterende 5 svarer det 
ikke er aktuelt.  
 
Til de virksomhetslederne som ikke hadde fått henvendelse om å bidra med 
praksisplasser spurte vi om de vil kunne bidra med slike plasser ved behov. Her svarer 
16 av 20 at de vil kunne bidra med plasser, mens 4 svarer at de ikke vil kunne bidra. 
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Vi stilte virksomhetslederne spørsmål om i hvilken grad oppfølgingen om 
praksisplasser har fungert. I tabellene nedenfor er resultatene for henholdsvis NAV og 
voksenopplæringa vist: 
 
Figur 3 I hvilken grad har oppfølgingen fra NAV om arbeidspraksisplassen fungert? 

 
Kilde: egen questback 

 
og 
 
Figur 4 I hvilken grad har oppfølgingen fra Voksenopplæringa om språkpraksisplassen fungert? 

 
Kilde: egen questback 
 
 

4.2.4 Praksisplasser - oppsummering 
Både språk- og arbeidspraksisplasser er betraktet som viktig i arbeidet med 

integrering. På bakgrunn av vår spørreundersøkelse blant virksomhetslederne ser vi at 

Porsgrunn kommune har potensiale for å bidra med flere praksisplasser i egen 

organisasjon.  
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Ansvaret for oppfølging av praksisplassene ligger hos NAV og Voksenopplæringa. Både 

NAV og Voksenopplæringa får tilbakemeldinger fra virksomhetsledere om at denne 

oppfølgingen kan bli bedre. 
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5 Frivillighet og integrering 
 

5.1 Problemstilling 
I dette kapitlet er det følgende problemstilling vi vil belyse: 

 

 I hvilken grad arbeider kommunen for at frivillige organisasjoner tar 

del i integreringsarbeidet i kommunen?  

 

5.2 Bakgrunn 
Det er en allmenn faglig oppfatning at deltakelse i frivillig arbeid og organisasjonsliv 

generelt er positivt. I litteraturen er det videre pekt på at frivillig sektor kan være en 

viktig arena for integrering og inkludering. Nettverksbygging, tilhørighet og sosial tillit 

er stikkord som blir brukt. 

 

IMDi har gitt ut en veileder der de peker på viktigheten av at kommunene samarbeider 

med frivillig sektor for å få til et best mulig integreringsarbeid. I veilederen pekes det 

på at: 

deltakelse i frivillige organisasjoner kan gi verdifull kompetanse og nettverk som 

kan være et springbrett ut i arbeidslivet og i samfunnslivet.   

 

Fra det nasjonale fagorganet for kompetansepolitikk, Vox, blir det pekt på at 

kommunene bør samarbeide om bruk av frivillige ressurser fordi dette er viktig for å få 

til best mulig språkopplæring.15 

 

Det foreligger ikke noe lovverk, bestemmelser eller retningslinjer på dette området. 

Kommunen har heller ikke truffet vedtak eller satt målsetninger for slike tiltak. Med 

bakgrunn i dette er dette kapitlet beskrivende og uten revisjonskriterier. 

 

5.3 Fakta om bruk av frivillig sektor  
Vi har sett på kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 20125. Her finner vi noen 

generelle strategier for et åpent og inkluderende lokaldemokrati: 

 

Sikre likestilling og inkludering og motvirke diskriminering på alle 

samfunnsarenaer ved å benytte mangfoldet som en unik mulighet 

og 

                                                      
15 Direktør i Vox, Gina Lund, leserinnlegg i Varden 22.09.2015 



Rapport 705 032 Integrering av flyktninger – Porsgrunn kommunene 

 

 
 

 
Telemark kommunerevisjon IKS 

34 

Se alle innbyggere i alle aldre som en ressurs i viktige samfunnsoppgaver og 

legge til rette for at flere deltar i frivillig arbeid 

 

En gjennomgang av kommunens handlingsprogram 2015 – 2018 viser ingen 

målformuleringer som spesielt handler om å bruke frivillig sektor i arbeidet med 

integrering. 

 

Kommunen har en frivillighetsmelding fra 2009. Meldingen tar for seg kommunens 

arbeid for og med frivillig sektor og gir noen anbefalinger. I meldingen er det pekt på at 

en bør: 

 

…..bidra til at frivillighet og fritid blir en del av introduksjonsprogrammet for 

innvandrere og flyktninger…  

 

Meldingen ble behandlet i bystyret våren 200916 og ble tatt til orientering. Videre ble 

det gjort vedtak om at tiltak i meldingen skulle utredes nærmere og søkes innarbeidet i 

handlingsprogram for kommende år.  

 

Det er ingen tilskuddsordninger som retter seg spesielt mot innvandrerorganisasjoner i 

kommunen. IMDi hadde fram til 2015 en tilskuddsordning rettet mot drift og aktivitet i 

innvandrerorganisasjoner. Ordningen ble forvaltet av fylkeskommunene, men er nå 

tatt bort.  

 

Porsgrunn kommune, kulturavdelingen, har en ordning med tilskudd til lavterskeltilbud 

og folkehelsetiltak. Målsettingen med ordningen er bl.a. å få med personer som ikke 

automatisk finner seg til rette i organisasjonslivet, eller som av annen grunn har liten 

tilknytning til frivillig sektor. I inneværende år har fire organisasjoner mottatt midler 

fra tilskuddsordningen (fra kr 15.000 til kr 108.000 i 2015) med den begrunnelse at de 

vil gi tilbud til personer med innvandrerbakgrunn. Alle tiltaka har vært 

trenings/fotballtiltak.  

 

En del typer frivillige organisasjoner danner fellesråd som fungerer som et 

interessefellesskap for den aktuelle organisasjonstype. Eksempler på slike råd er sang- 

og musikkråd eller idrettsråd. Kommunene bruker disse som samarbeidsorgan og 

kontaktledd. Det er få kommuner som har innvandrerråd, og det er heller ikke noe slikt 

råd i Porsgrunn. Bamble kommune er eksempel på en kommune som har slikt råd. 

 

                                                      
16 Arkivsak 09/1324-1   
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Kommunen har et flerkulturelt kontaktutvalg som ble opprettet i 2008. Utvalget er 

sammensatt av både politikere og representanter fra aktuelle instanser. 

Administrasjonen er sekretariat. Mandatet for arbeidet er å: 

 

1. gi kommunen råd for å fremme det flerkulturelle perspektivet  

2. skape møtested for dialog og brubygging mellom befolkningen i Porsgrunn 

kommune, uansett kultur, religion og etnisk bakgrunn 

 

 

Voksenopplæringa har oppgitt at de har samarbeid med frivillig sektor om arbeidet 

med integrering. De aktuelle instansene er Telemark Røde Kors, Kristent interkulturelt 

arbeid (KIA) og Norsk Folkehjelp, som bl.a. driver frivilligsentralen i Porsgrunn. 

 

Telemark Røde Kors har en formell samarbeidsavtale med kommunen (NAV og 

Voksenopplæringa) om flyktningeguider og flerkulturelle besøksvenner. 

Organisasjonen mottar et årlig drifts og aktivitetstilskudd på kr 75.000. Røde Kors 

opplyser at organisasjonen kunne bidratt med noe mer, også med andre aktiviteter, 

men er i tilfelle avhengige av noe mer økonomisk støtte fa kommunen. Vi får opplyst at 

organisasjonen synes samarbeidet med kommunen fungerer godt. 

 

Kristent interkulturelt arbeid (KIA) samarbeider med Helsesøster for flyktninger og 

voksenopplæringa om bl.a. internasjonal kvinnegruppe, internasjonale middager, «gå 

på tur». KIA kan bruke kommunens lokaler, men mottar ingen økonomisk støtte ut 

over det. KIA sier de har et flott samarbeid med voksenopplæringa.  

 

Frivilligsentralen (eid av Norsk Folkehjelp) har aktiviteter rettet mot flyktninger og 

innvandrere med bl.a. vintersportsdag, aktivitetskvelder, fotballag/serie, språktrening 

og sommerfest. Frivilligsentralen er finansiert av statstilskudd og en kommunal 

egenandel. Ønsker å bidra mer, men må sikre eksisterende aktiviteter før en 

ekspanderer. Frivilligsentralen har samarbeidet mest med voksenopplæringa og er 

fornøyde med samarbeidet. 

 

Det er vedtatt at kommunen skal overta eierskapet til Frivilligsentralen. I 

saksframlegget17 som gjelder overtakelsen blir det bl.a. pekt på at det ligger et 

potensiale for arbeid med integrering i regi av sentralen.  

 

Vi har spurt virksomhetsledere om det er aktuelt å samarbeide med frivillig sektor om 

integrering i deres virksomhet.  

                                                      
17 Bystyresak 27/15, arkivsak 15/00852-3 
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Figur 5 Er samarbeid med frivillig sektor om integrering aktuelt for din virksomhet? 

 
Kilde: egen questback 

 
Av de 52 virksomhetslederne som har svart er det 30 personer (ca. 57 %) som sier 
dette kan være aktuelt. Det er 22 personer (ca. 43 %) som sier det ikke er aktuelt å 
samarbeide med frivillig sektor om integrering.  
 
Det er mest aktuelt innenfor oppvekstsektoren der 73 % svarer det er aktuelt med 
samarbeid. I Helse og omsorg svarer 43 % at det er aktuelt. I sektorene Administrasjon 
og støtte og By og kulturutvikling er det 40 % som svarer det er aktuelt med 
samarbeid.  
 
Når vi spør lederne som sier det er aktuelt med samarbeid med frivillige om de faktisk 
har slikt samarbeid ser vi følgende: 
 
Figur 6 Har din virksomhet samarbeid med frivillig sektor arbeid med integrering av innvandrere og flyktninger? 

 
Kilde: egen questback 
 

Av de 30 lederne som svarer at det er aktuelt med samarbeid svarer 7 at de har slikt 
samarbeid og 23 at de ikke har det. 
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5.4 Bruk av frivillig sektor - oppsummering 
Kommunen har i liten grad eksplisitte målformuleringer som gjelder samarbeid med 

frivillig sektor om arbeid med integrering.   

 

Det finnes en støtteordning som bl.a. er ment å stimulere frivillige lag og 

organisasjoner til å bidra i integreringsarbeidet.  

 

På noen områder har kommunen et samarbeid med frivillige organisasjoner, og dette 

fungere tilfredsstillende. 

 

Med bakgrunn i spørreundersøkelsen blant virksomhetslederne mener vi det er grunn 

til å si at det er potensiale for økt samarbeid om integreringsarbeid mellom 

virksomheter i kommunen og frivillig sektor. 
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6 Konklusjoner og anbefalinger 
6.1 Konklusjoner 

6.1.1 Introduksjonsprogram 

 I hvilken grad tilbyr kommunen et introduksjonsprogram som 

tilrettelegger for overgang til utdanning eller arbeid?  

Kommunen sikrer ikke i tilstrekkelig grad at alle får oppstart av introduksjonsprogram 

innen tre måneder slik loven krever. Kommunens sikrer ikke at programmet er helårlig 

og på full tid. Ansvar og arbeidsdeling bør bli tydeligere plassert, og kommunen bør 

sikre at virksomhetene kan tilby gode tiltak i tråd med intensjonen for programmet.  

 

Kommunen sikrer at deltakerne får norskopplæring og opplæring i samfunnskunnskap 

i tråd med de kravene som er satt, men kommunen bør sikre større grad av 

arbeidsretting av tiltakene. Kommunen bør også vektlegge mer arbeidsretting av 

norskopplæringen ved økt bruk av språkpraksis. Deltakerne har individuelle planer og 

de blir i hovedsak fulgt opp, selv om de sammenliknet med statlige anbefalinger kunne 

vært evaluert oftere. 

 

Kommunen har en lavere bemanning i arbeidet med introduksjonsprogrammet enn 

hva staten anbefaler. Enkelte deltakere får ikke en så tett oppfølging som de etter 

intensjonen med programmet burde hatt.  

 

Kommunen har betydelig dårligere resultater enn den nasjonale målsettingen om at 55 

% skal ha direkte overgang til arbeid eller utdanning. Vi mener det kan sees i 

sammenheng med de forbedringsområdene vi har påvist. Staten anbefaler klare 

avtaler for samarbeid mellom voksenopplæringa og NAV, god tilgang til kommunale og 

statlige tiltak for å sikre mer arbeidsretting av programmene og arbeidsretting av 

norskopplæringen, for å få gode resultater.  

 

  

6.1.2 Tiltak for økt sysselsetting i egen organisasjon 

 I hvilken grad har Porsgrunn kommune satt i gang tiltak som er 
egnet til å øke sysselsettingen av innvandrere i egen organisasjon? 

 

Kommunen har gjennom Handlingsplan for likestilling og mangfold 2014 – 2017 

målsettinger om like stor andel innvandrere tilsatt i kommunen som andel innvandrere 

i befolkningen.  
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I årsberetningen for 2014 blir det vist til SSB sine tall fra 2013 som viser at 

målsettingen allerede var oppfylt ved oppstart av planperioden. Det er derfor ikke 

noen årsakssammenheng mellom tiltak og måloppnåelse. 

 

Med unntak av at tilsettingsreglementets prosedyrer for innkalling til intervjuer i noen 

tilfeller ikke er ikke er fulgt opp i praksis, mener vi at tiltakene som ellers er beskrevet i 

planen er gjennomførte. 

 

Kommunen bør følge med på om andelen tilsatte med innvandrerbakgrunn holder seg 

stabil.  

 

6.2 Anbefalinger 
 

Kommunen bør sikre: 

 

 at deltakere får tilbud om program innen tre måneder, og at det fattes vedtak 

om utsatt oppstart der det er aktuelt, 

 at deltakerne får tilbud om et helårlig program på full tid,  

 tydelig fordeling av ansvar og oppgaver for tiltak i programmet, 

 tettere oppfølging av den enkelte deltaker, 

 mer arbeidsretting av norskopplæringen og bruk av språkpraksis, 

 mer bruk av arbeidsrettede tiltak. 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 
 

Tilbud om introduksjonsprogram 
Den første problemstillingen vi ser på er dette: 
 

 I hvilken grad tilbyr kommunen et introduksjonsprogram som 

tilrettelegger for overgang til utdanning eller arbeid?  

Kommunene skal tilby introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere, senest 

innen tre måneder etter bosetting, jf. introduksjonsloven § 3.18 Programmet skal tilbys 

personer med behov for grunnleggende kvalifisering og skal gi grunnleggende 

ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv og forberede for 

deltakelse i yrkeslivet. Programmet må minst inneholde opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap og tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til 

yrkeslivet, jf. introduksjonsloven § 4.  

 

Målsettingen om overgang til arbeidslivet må være retningsgivende for utformingen av 

introduksjonsprogrammet, uavhengig om veien går via videre utdanning og 

kvalifisering eller rett over i ordinært arbeid. Grunnskoleopplæring regnes som 

grunnleggende kvalifisering og kan inngå i introduksjonsprogrammet. Men det er 

presisert i rundskriv Q-20/2015 at også for dem som tar grunnskoleopplæring som del 

av programmet, skal det inneholde tiltak som forbereder til deltakelse i arbeidslivet. 

 

Formålet med introduksjonsprogrammet er å legge til rette for at deltakerne kommer 

seg raskt i arbeid eller utdanning. Et introduksjonsprogram som ikke inneholder 

elementer som kvalifiserer for arbeid eller utdanning, er ikke i tråd med lovens 

formålsbestemmelse. Tiltak som forbereder til samfunnsdeltakelse mer generelt kan 

inngå i introduksjonsprogrammet, men det kan ikke utgjøre hoveddelen av innholdet 

(Q-20/2015 s 13). 

 

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

her at det skal være program i 47 uker pr år, slik at deltakerne får fem uker ferie i løpet 

av et år. Kommunen kan fastsette når ferie skal avvikles. Deltakerne har i tillegg rett til 

fri på alle bevegelige hellig- og fridager, samt opp til to virkedager i forbindelse med 

religiøse høytider for deltakere som ikke tilhører Den norske kirke. Full tid tilsvarer 

37,5 timer pr uke dersom programmet ikke krever for- og/eller etterarbeid. Program 

                                                      
18 Dette gjelder utledninger som har fått opphold etter utlendingsloven §§ 28, 34, 35, 38 og 53, og 

familiemedlemmer til dem som får opphold etter utlendingsloven §§ 28, 34, 35 og 38. 
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blir redusert ved krav til egenaktivitet. Her har det tidligere vært opp til kommunene å 

vurdere skjønnsmessig hva som tilsvarer full tid i spennet mellom 30 og 37,5 timer (Q-

20/2015). De skjønnsmessige vurderingene er nå erstattet med en mer automatisert 

beregning av tiden. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har i en 

tolkningsavklaring 12. januar 2015, fastlagt at ved undervisning etter læreplan i norsk 

og samfunnskunnskap regnes 45 minutters undervisning som 75 minutter. Ved andre 

tiltak i introduksjonsordningen, regnes time for time.  

 

Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige 

grunner taler for det, kan programmet vare inntil tre år, jf. introduksjonsloven § 5. 

 

Den enkelte deltaker skal ha en individuell plan som utarbeides på bakgrunn av 

kartlegging av den enkeltes opplæringsbehov og hvilke tiltak vedkommende kan 

nyttiggjøre seg av. Den skal minst inneholde programmets start, varighet og en 

angivelse av tiltakene i programmet. Den skal utarbeides i samråd med vedkommende 

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

vedkommendes livssituasjon, jf. introduksjonsloven § 6.  

 

Planen skal omfatte hovedmål og delmål og må skille mellom langsiktige og kortsiktige 

mål. Planen bør skille mellom de mål som er innenfor og utenfor rammen av 

introduksjonsprogrammet. Kartleggingen skal ta utgangspunkt i forhold som er 

relevante for deltakerens kvalifisering. Opplysninger som allerede er kartlagt og 

registrert i statlige mottak eller i flyktningleire, overføres fra IMDi til 

bosettingskommunen. Disse opplysningene danner grunnlag for den kartleggingen 

kommunen gjør ved utarbeiding av individuell plan (Q-20/2015).  

 

Det at programmet skal være individuelt tilpasset medfører både en pedagogisk og 

faglig tilrettelegging av opplæringen ut fra deltakerens bakgrunn og forutsetninger, og 

en praktisk tilrettelegging ut fra eventuelle utfordringer i forbindelse med deltakerens 

helse eller omsorgssituasjon. Tilrettelegging av program for deltakere med store 

omsorgsoppgaver og/eller helseproblemer eller graviditet, innebærer både praktisk 

tilrettelegging slik at vedkommende deltakeren faktisk kan delta, og innholdsmessig 

(Q-20/2015). 

 

Introduksjonsprogrammet skal omfatte 600 timer opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap. Av de 600 timene skal 50 timer være opplæring i 

samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår. Det skal lages en egen plan for 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap som inngår i deltakerens individuelle plan (Q-

20/2015). Omfanget av opplæringen ble utvidet fra 300 timer til 600 timer med 

virkning fra 1. januar 2012. 
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Det er fra 1. september 2013 satt krav om en obligatorisk avsluttende prøve i norsk og 

samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 19 2. ledd. Tidligere var det frivillig å gå 

opp til avsluttende prøve i norsk og det var ikke noen avsluttende prøve i 

samfunnskunnskap. Bakgrunnen for at avsluttende prøve nå er gjort obligatorisk, er å 

sikre at deltakerne får godt tilpasset undervisning i norsk og samfunnskunnskap og å få 

god dokumentasjon på resultatene av gjennomført opplæring. Kravet gjelder de som 

har fått vedtak om opphold etter 1. september 2013 (Prop. 79 L (2010 – 2011)).  

 

Deltakerne i programmet har en rett til opplæring i norsk. Denne retten innebærer at 

de skal kunne få ferdigheter i norsk på nivå B2 hvis dette nivået kan nås innenfor de 

pliktfestede 600 timene. Alternativt har de rett til norskopplæring med et tillegg på 

2 400 timer, om det er behov for det, jf. introduksjonsloven § 18 annet ledd. Behov er 

her definert som norskferdigheter på nivå B1, hvis dette nivået kan nås innen en total 

ramme på 3000 timer. Kommunens plikt til å gi opplæring gjelder i fem år fra det 

tidspunktet rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap inntrer. 

Deltakeren må selv søke om opplæring utover de 600 timene. Deltakere vil kunne få 

norskopplæring utover de 550 timene de skal ha i introduksjonsprogrammet, mens de 

fortsatt er i programmet (Q-20/2015).  

 

Dersom en deltaker vil ta høyere utdanning i Norge, er kravet å ha norskferdigheter på 

nivå B2. De obligatoriske prøvene viser resultat etter oppnådd språknivå B1, A2 og A1 

som det laveste nivå. Prøvene vil også vise om resultatet er under A1, som er det 

laveste resultatet (vox.no). 

  

Kommunen står fritt til å velge organisering av introduksjonsprogrammet. Kommunens 

hovedansvar innebærer å samordne et individuelt tilrettelagt program for den enkelte 

og lage målrettede ordninger og tiltak for kvalifisering av målgruppen. Kommunen har 

et særskilt koordineringsansvar og har også et forvaltningsansvar for 

introduksjonsloven (Q-20/2015). 

 

En praktisk forutsetning for deltakelse vil ofte være at det kan tilbys et forsvarlig 

barnetilsyn. Tilbud om individuell rett til barnetilsyn er ikke regulert i 

introduksjonsloven. Det er kommunene selv som er best egnet til å vurdere behovet 

og legge til rette for barnehagetilbud for nyankomne innvandrere som deltar i 

introduksjonsprogram. Personer med rett og plikt til introduksjonsordning bør være en 

prioritert gruppe både for å få barnehageplass til sine barn og for å ha mulighet til 

redusert foreldrebetaling. Disse representerer en stor gruppe innvandrere som staten 

og kommunene har et særskilt integreringsansvar for. Dersom intensjonen med loven 
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skal nås, forutsetter dette at kommunene sikrer barnehageplass til barna i disse 

familiene (Q-20/2015 s 163/164). 

 

På oppdrag for Mangfolds og integreringsdirektoratet er det foretatt en analyse av 

resultater av introduksjonsprogrammet (Rambøll 2011). I analysen er et av forholdene 

som er trukket fram for å gå gode resultater at den enkelte programrådgiver/ 

kontaktperson i kommunen ikke bør ha for mange deltakere hun/han har ansvar for. 

Dette for å sikre en god og tett oppfølging av den enkelte. Tett oppfølging av deltakere 

øker sannsynligheten for gode resultater. På nettsidene til IMDi er det vist til denne 

rapporten og en anbefaling om at en programrådgiver ikke har ansvar for mer enn ca. 

20 deltakere.  

 

I tillegg til denne anbefalingen er det utarbeidet flere tips/anbefalinger for hvordan en 

kan oppnå gode resultater av introduksjonsprogrammet (www.IMDi.no). Bakgrunnen 

for anbefalingene er analyser utført av Rambøll (2011). Her er det satt fokus på det å 

utarbeidet samarbeidsavtaler for å få til godt samarbeid mellom voksenopplæringa, 

NAV og andre enheter i kommunen. En annen anbefaling er å sikre god ledelse og 

ledelsesforankring og ha fokus på mål og resultatstyring for å få flere deltakere til å få 

overgang til arbeid eller utdanning etter avsluttet program. Det er også viktig med god 

tilgang til kommunale og statlige tiltak for å sikre mer arbeidsretting av programmene. 

God kvalitet på norskopplæringen og at den er tilstrekkelig arbeidsrettet, er en annen 

faktor som er viktig for gode resultater.  

 

Staten har som målsetting at 55 % av deltakerne skal gå direkte over i arbeid eller 

utdanning etter endt program. Som utdanning regnes videregående skole eller høyere 

utdanning (www.IMDi.no).  

 

Vi vil på denne bakgrunn vurdere arbeidet i kommunen opp mot følgende kriterier: 
 

 Kommunen skal gi tilbud om introduksjonsprogram til personer i målgruppa med 

behov for grunnleggende kvalifisering. Det er krav om: 

o oppstart innen tre måneder, 

o at programmet er helårlig og på fulltid. 

o at det omfatter opplæring i norsk, samfunnskunnskap og tiltak som 

forbereder til deltakelse yrkeslivet 

o at programmet tilrettelegges for den enkelte og at det utarbeides en 

individuell plan som bygger på en kartlegging av behov og nytte av tiltak 

 Kommunen bør ha en bemanning i tråd med statlige anbefalinger. 

 Kommunens resultater bør ikke ligge langt under de nasjonale målene. 
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Sysselsetting av innvandrere i kommunens organisasjon 
Problemstilling nummer 2 er følgende: 
 

 I hvilken grad har Porsgrunn kommune satt i gang tiltak som er 
egnet til å øke sysselsettingen av innvandrere i egen organisasjon? 

 
Vi ser først på denne underproblemstillingen: 

 
 Porsgrunn kommune har en målsetting om en like stor andel medarbeidere med 

innvandrerbakgrunn som i befolkningen for øvrig. I hvilken grad er tiltakene for 
å nå målene fulgt opp?  

 
Porsgrunn kommune har en «Handlingsplan for likestilling og mangfold i Porsgrunn 
kommune 2014 – 2017». Handlingsplanen er et vedlegg til kommunens 
handlingsprogram for samme periode og ble vedtatt sammen med dette i 13. 
desember 2012.19 
 
I handlingsplanene er det uttrykt en målsetting om at kommunen skal ha en andel 
medarbeidere med innvandrerbakgrunn som tilsvarer andelen av innvandrere i 
kommunens befolkningen for øvrig.  
 
I handlingsplanene er det (foruten å definere begrepet innvandrer) satt opp tre tiltak 
som skal bidra til å nå målsettingen innvandrerandelen blant de sysselsatte i 
kommunen. Gjennom en spørreundersøkelse skal det kartlegges hvor stor andel av de 
ansatte som har innvandrerbakgrunn. Videre skal personalreglementet brukes aktiv for 
å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn. Til slutt er det pekt på at ufaglærte 
medarbeider med minoritetsbakgrunn bør gis tilbud om fagutdanning.  
 
Våre vurderinger er målt opp mot disse kriteriene som tar utgangspunkt i kommunens 
egne tiltak: 
 

 Kommunen skal kartlegge andelen av ansatte som har innvandrerbakgrunn. 
 

 Der det er kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn til stillinger som lyses ut skal 

minst en av disse bli innkalt til intervju.   

 

 Ufaglærte ansatte med innvandrerbakgrunn skal få tilbud om fagutdanning. 

 
 
 
 
 

                                                      
19 Bystyresak 110/12 
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Underproblemstilling nummer 2 er som følger: 
 

 I hvilken grad bruker kommunen språk- og arbeidspraksisplasser knyttet til 
introduksjonsprogrammet?  

 
Det er ikke satt opp revisjonskriterier for denne problemstillingen. 
 

Frivillige organisasjoner i integreringsarbeidet 
Siste problemstilling er: 
 

 I hvilken grad arbeider kommunen for at frivillige organisasjoner tar del 
i integreringsarbeidet i kommunen 

 
Denne siste problemstillingen er beskrivende og har ikke revisjonskriterier. 
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Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring 
Den praktiske gjennomføringen 
Forvaltningsrevisjonsprosjektet startet opp ved oppstartbrev til Porsgrunn kommune 

20. mars 2015. Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 29. mai 2015. Leder for 

NAV Porsgrunn og en avdelingsleder, samt leder av Porsgrunn voksenopplæringssenter 

deltok. 

 

Datainnsamling, bearbeiding av data og rapportskriving har foregått i perioden fra juni 

til oktober 2015. 

 

Oppsummeringsmøte med kommunen ble gjennomført 28. september 2015 og 

rapporten sendt på høring den 2. oktober 2015. 

 

Innsamling og bearbeiding av data 
Vi har gjennomgått kommunens rutiner og sjekklister knyttet til bosetting av 

flyktninger og oppfølging i introduksjonsprogram. Videre har vi gjennomgått lister over 

bosettingsdato og oppstartsdato for deltakere i programmet de siste tre årene, samt 

oversikter over deltakere som har sluttet etter 2010.  

 

Det er gjort et tilfeldig utvalg av individuelle planer fra lister over deltakere som 

kontaktpersonene har ansvar for. Vi har sett på 21 slike individuelle planer for 

deltakere i introduksjonsprogrammet med tilhørende planer for norsk og 

samfunnskunnskap. Blant disse 21 deltakerne foretok vi også en stikkprøvekontroll 

blant 12 tilfeldig valgt, på tidspunkt for oppstart av norskopplæring. 

 

Vi har gjennomgått tilgjengelig statistikk og rapporter utarbeidet av SSB og IMDi 

knyttet til resultater for introduksjonsprogrammet for Telemark og Porsgrunn. 

 

Vi har intervjuet leder av NAV Porsgrunn og leder av Porsgrunn voksenopplærings-

senter, samt avdelingsleder for Veiledingssenter og flyktninger ved NAV Porsgrunn og 

avdelingslederne for norskavdelingen og grunnskoleavdelingen. Videre har vi 

intervjuet boveileder og kontaktpersoner for deltakerne i introduksjonsprogrammet, 

en representant fra kulturavdelingen og en representanter fra HR-avdelingen.  

 

Representanter fra HR- avdelingen og kulturavdelingen er intervjuet i forbindelse med 

problemstillingene to og tre. 

 

Til alle intervjuer er det utarbeidet intervjuguider. Det er skrevet referat som er 

verifisert av dem som er intervjuet.  
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I forbindelse med sjekk av tekst om mangfold i stillingsannonser har vi foretatt 

stikkprøver på alle stillingsannonser kommunen hadde ute på sine hjemmesider to 

tilfeldige dager i august og september. 

  

Det er foretatt flere spørreundersøkelser i forbindelse med rapporten. 

Via questback har vi gjennomført en spørreundersøkelse blant alle virksomhetsledere i 

kommunen. Av de 55 virksomhetslederne som fikk det elektroniske spørreskjemaet 

svarte 52 personer. Det gir en svarprosent på 94 %.  

 

Alle lærerne ved voksenopplæringa som har hatt elever fra introduksjonsprogrammet 

har mottatt en spørreundersøkelse om tilbudet til elevene i introduksjonsprogrammet 

og samarbeidet internt i kommunen. Undersøkelsen ble sendt til 15 lærere og vi har 

fått 12 svar. Det gir en svarprosent på 80 %. 

 

Tre frivillige organisasjoner som har kontakt med kommunen om integreringsarbeid 

har fylt ut et spørsmålskjema om deres forhold til kommunen på dette området. 

 

Pålitelighet og relevans 
Forvaltningsrevisjonsprosjekter skal gjennomføres på en måte som sikrer at 

informasjonen i rapporten er relevant og pålitelig. Det betyr at data som er samlet inn 

skal være relevante for de forhold som problemstillingene skal avklare 

(gyldige/relevante) og at innsamling av data skal skje så nøyaktig som mulig 

(pålitelighet).  

 

Vi har flere tiltak for å sikre pålitelig og relevant informasjon. Vi har utarbeidet 

intervjuguider som er delvis strukturerte. Det vil si at vi har utarbeidet intervjuguider 

som definerer hvilke tema og hovedspørsmål som skal tas opp. Samtidig er det også 

mulig å stille tilleggs- og oppfølgingsspørsmål. En viss sturkutr er viktig for at 

informasjonen skal være mulig å sammenligne. Strukturen er også til hjelp for å 

demme opp for skjevheter i materialet gjennom spørsmål som ikke er nøytrale, 

selektive notater og andre forhold som reduserer dataene pålitelighet og relevans. Det 

er skrevet referat fra intervjuene som er verifisert av dem som er intervjuet. 

 

Vi har brukt triangulering både på metode og datagrunnlag, dvs. at vi har brukt ulike 

metoder og har henta data fra ulike kilder. Når det er samsvar mellom data innhentet 

på ulike måter, styrker dette datagrunnlaget vårt. 
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God kommunal revisjonsskikk - kvalitetssikring 
Forvaltningsrevisjon skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal 

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, jf. forskrift om 

revisjon § 7. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon20. 

 

RSK 001 krever at forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres. Kvalitetssikring skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre skal det 

sikres at det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, 

vurderinger og konklusjoner. 

  

Telemark kommunerevisjon IKS har utarbeidet et system for kvalitetskontroll som er i 

samsvar med den internasjonale standarden for kvalitetskontroll – ISQC 1 

Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utfører revisjon og begrenset revisjon av 

regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og beslektede tjenester. Denne 

forvaltningsrevisjonen er kvalitetssikret i samsvar med vårt kvalitetskontrollsystem og i 

samsvar med kravene i RSK 001. 

                                                      
20 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1 februar 

2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og 

internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit 

Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA).  
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