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Spørsmål fra Høyre ved Elia Otero til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2018 – 
2121: 
 
«Jeg ser at vi i Bærum kommune har som mål at 60 % av deltakere på Intro skal oppnå 
mål om arbeid og/eller selvfinansiert utdanning. Så 70 % året etter de slutter, og 90 % 
etter fem år. Siden dette er en del av handlingsplan og har vært der før, lurer jeg på hvor 
jeg kan finne statistikken for disse tall?» 
 
Årsrapport 2016 viser nøkkeltall for Helse og sosial, herunder den måloppnåelse for andel 
flyktninger som er kommet i arbeid eller utdanning rett etter endt introduksjonsprogram. 
 

2014 2015 2016 
49 % 48 % 48 % 

 
I rådmannens forslag til handlingsprogram, under avsnittet «Integrering og mangfold» 
(side 74) redegjøres det for målsettinger i flyktningarbeidet: 

«Rådmannen har satt seg ambisiøse mål når det gjelder flyktningers overgang til 
arbeid og utdanning. 60 prosent skal være i arbeid eller utdanning rett etter 
avsluttet introduksjonsprogram, og 70 prosent ett år etter avsluttet program. Etter 
fem år er målet 90 prosent». 

 
Bakgrunnen for fokus på måloppnåelse, både ved avsluttet program og for årene etter, er 
det analysearbeid som ble utført i utviklingsprosjektene «Et større vi» og kommunens 
deltakelse i KS Effektiviseringsnettverk for introduksjonsprogrammet (2016-2017). Det ble 
i dette arbeidet blant annet foretatt analyser av måloppnåelse etter avsluttet program. 
Rådmannen er klar over at måloppnåelse påvirkes av flere faktorer; introduksjons-
programmet, flyktningens individuelle ressurser (utdanningsnivå, alder, helse- og 
familiesituasjon, landbakgrunn), oppfølging fra andre tjenester i kommunen og 
utviklingen på arbeidsmarkedet. Det vises i denne forbindelse til kapittel 4 i 



tjenesteanalysen.  Tjenesteanalysen var vedlegg til sak 17/16765 Bosetting av flyktninger 
og familiegjenforente 2017 og utviklings- og omstillingsarbeidet – status i hovedutvlag 
Bistand og omsorg 23.08.17. 
 
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har opprettet en egen nettside som 
fungerer som statistikkbank for norske kommuner. Data her bygger på kommunenes 
løpende rapportering på flyktningarbeidet til IMDi via nasjonalt introduksjonsregister 
(NIR). Denne statistikkbanken vil være sentral når kommunen i tiden fremover skal 
innhente data for status for overgang til arbeid og utdanning på ulike tidspunkter. 
 
Rådmannen planlegger en årlig rapportering på resultater 1. halvår hvert år fra og med 
våren 2018, ref. Kommunestyresak 8/17 (25.1.2017).  

«Rådmannen utarbeider en sak om hvordan det går med flyktningene etter 5 år 
samt hvordan det går med enslige mindreårige etter endt utdanning. Saken 
behandles først i Hovedutvalg bistand og omsorg» 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2017128637&dokid=3636926&versjon=1&variant=A&
https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/

