
1 
 

 

 
 

 

PLAN FOR MANGFOLD OG INTEGRERING 
I FREDRIKSTAD 2011 - 2018 

 
                                 Foto FFK 

 
 

 
HELHETLIG PLAN FOR ARBEIDET MED 

INNVANDRERBEFOLKNINGEN I FREDRIKSTAD 
FREDRIKSTAD KOMMUNE 

2011 
 
 

                                      VEDTATT AV BYSTYRET 8.9.2011, sak 88

 

 
FREDRIKSTAD KOMMUNE   
 

      
 Seksjon for helse og velferd 
 



2 
 

 

Saksnr.: 2010/12438 
Dokumentnr.: 23 
Løpenr.: 68859/2011 
Dato: 8.9.2011 
  
Klassering: 144 

Saksnr.: 2010/12438 
Dokumentnr.: 23 
Løpenr.: 68859/2011 
Dato: 1.6.2011 
  
Klassering: 144 

 



3 
 

INNHOLDSFORTEGNELSE 
1.0 INNLEDNING ................................................................................................... 5 

2.0  BAKGRUNN FOR PLANEN ............................................................................. 6 

2.1  Planens oppbygging ............................................................................................ 7 

3.0 INNVANDRING – FAKTAOPPLYSNINGER .................................................... 8 

3.1 Befolkningsgrupper og begreper .......................................................................... 8 

3.2 Innvandring – globalt, nasjonalt og lokalt ............................................................. 9 

3.3 Asylsøkere ..........................................................................................................12 

3.4 Flyktninger ..........................................................................................................13 

3.5 Familierelatert innvandring ..................................................................................15 

3.6 Innvandring og arbeidsmarkedet .........................................................................15 

4.0 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INNVANDRERBEFOLKNINGEN .... 19 

4.1 Organisering av arbeidet med innvandringerbefolkning på nasjonalt nivå ...........19 

4.2 Organisering av arbeidet med innvandringerbefolkningen på kommunalt nivå ....20 

5.0 TJENESTER TIL INNVANDRERBEFOLKNINGEN ....................................... 21 

5.1 Bosetting og kvalifisering ....................................................................................21 

5.2 Barn og unge ......................................................................................................29 

5.3 Skole og utdanning .............................................................................................39 

5.4 Arbeid og sysselsetting .......................................................................................46 

5.5 Helsevernet og omsorg .......................................................................................48 

6.0 HOVEDUTFORDRINGER – MÅL OG TILTAK .............................................. 51 

6.1      Bosetting og kvalifisering ....................................................................................51 

6.2      Barn og unge ......................................................................................................52 

6.3      Skole og utdanning .............................................................................................53 

6.4      Arbeid og sysselsetting .......................................................................................53 

6.5      Helsevernet og omsorg .......................................................................................54 

7.0 VEDLEGG ...................................................................................................... 55 

7.1 Begrepsforklaringer / ordliste ..............................................................................56 

7.2 Organiseringen av innvandrerarbeidet nasjonalt .................................................59 

7.3 Samarbeidsavtalen .............................................................................................61 

7.4 Befolkningsframskrivning ....................................................................................62 

7.5 Sentrale styringssignaler og litteratur ..................................................................63 

7.6 Barn og unge med innvandrerbakgrunn i grunnskolene i Fredrikstad ..................64 

7.7  Hvem har rett til gratis norskopplæring ...............................................................65 

7.8 Oversikt over mulige tilskudd til kommunene ......................................................66 

7. 9  Regjeringens hovedprioriteringer på flyktning- og migrasjonsområdet ................67 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

HELHETLIG PLAN FOR ARBEIDET MED INNVANDRERBEFOLKNINGEN I 
FREDRIKSTAD KOMMUNE 

1.0 INNLEDNING  
 
Mennesker har forflyttet seg til alle tider og av forskjellige årsaker. Migrasjon – utvandring og 
innvandring er således ikke et nytt fenomen. Årsaken til at mennesker forflytter seg er mange 
og sammensatte. Flukt fra krig, forfølgelse og katastrofer er viktige grunner. De fleste flytter 
for å finne arbeid eller skaffe seg utdanning. Mange søker økonomisk og sosialt et bedre liv. 
Mange ønsker gjenforening med familiemedlemmer som har flyttet før dem. Det er anslått at 
i verden i dag er en fjerdedel av migrantene lovlige arbeidsinnvandrere, en fjerdedel er illegal 
innvandring, en fjerdedel er flyktninger og en fjerdedel er knyttet til familierelatert innvandring 
(Kjeldstadli 2008).1  
 
Frivillig migrasjon er hovedsakelig økonomisk motivert. Ufrivillig migrasjon er først og fremst 
menneskehandel og slaveri. Politisk migrasjon favner flyktninger, statsløse, asylsøkere og 
personer med opphold på humanitært grunnlag. I følge FNs flyktningkonvensjon (1951) er en 
flyktning den som har dratt fra eget land med frykt for forfølging grunnet rase, religion, 
nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller politisk oppfatning. Skillet mellom 
forfølging og økonomisk motivert flukt kan være vanskelig å stadfeste. Familiegjenforening 
med de som allerede har etablert seg gjør at mange kommer fra samme land og område. 
Egne etniske grupper eller samfunn etableres. Miljøene fyller en funksjon og et fellesskap for 
personene - det er her mange finner sin sosiale kapital (Putnam 2000).2 
 
Migrasjon skaper migrasjon. Migrasjon er et sammensatt felt som gir mange utfordringer 
globalt, nasjonalt og lokalt. Utfordringene krever samarbeid. Norske myndigheter deltar i 
internasjonale migrasjonsfora. Regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk er forankret i 
internasjonale forpliktelser, i norske lover og nasjonale styringsdokumenter. Ny utlendingslov 
trådde i kraft i 2010.3 Loven skal gi grunnlag for regulering av og kontroll med inn- og utreise, 
og utlendingers opphold i riket. Lov om introduksjonsordning for innvandrere regulerer 
integreringsarbeidet og styrker den enkeltes muligheter. Loven bidrar til at flyktninger og 
familiegjenforente får grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og 
forberedelse til yrkeslivet. Det finnes ikke et samlet lovverk for integreringsarbeidet. Det er 
Justisdepartementet som har ansvar for innvandringspolitikken, Arbeidsdepartementet har 
ansvar for arbeidsinnvandring og Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har 
ansvar for integrerings- og inkluderingspolitikken.4 Et samfunn preget av åpenhet og 
toleranse er en utfordring for alle. Alle innbyggere skal ha de samme plikter, rettigheter og 
muligheter til å bidra og delta i fellesskapet.  
 
Kommunens ansvar er å tilrettelegge for bosetting og integrering lokalt. Planen skal være et 
verktøy i arbeidet med å gi innvandrere muligheter for deltagelse; opplæring, yrkeserfaring 
og inntektssikring.  Innvandrere er som andre personer – forskjellige! De kommer fra 
forskjellige land og kulturer; og for mange er det behov for særskilt oppfølging. Dette er 
forsøkt ivaretatt i ”Plan for mangfold og integrering for Fredrikstad kommune”.   

                                                
1
 Kjeldstadli, Knut (2008): Sammensatte samfunn, innvandring og inkludering. Oslo: Pax Forlag a/s. 

2
 Putnam, Robert D. (2000): Bowling alone. New York: Simon & Schuster. 

3
 Lov 2008-05-15 nr.35: Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 

4  Vedlegg 2: Organisering av innvandrerarbeidet nasjonalt.  
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2.0  BAKGRUNN FOR PLANEN  
 
Kommunestyret i Fredrikstad vedtok den 21.9.2006, sak 76/06, pkt.1 følgende: 

”Det utarbeides en helhetlig plan for arbeidet med fremmedkulturelle flyktninger og 
innvandrere i Fredrikstad kommune.”  

 
Oppdraget ble utdypet ytterligere i Bystyrets vedtak 04.12.2008, sak 128/08, pkt. 2. Dette ble 
oppfattet som et mandat for arbeidet med å ferdigstille planen.  

”Bystyret ber om at det legges frem en samlet sak om integrering av flyktninger og 
innvandrere i barnehage, skole, videre utdannelse, arbeid og boligmarked. Saken bør 
inneholde både en evaluering av hvordan slik integrering har lykkes for tidligere flyktninger og 
innvandrere i Fredrikstad, gjerne sammenlignet med andre kommuner, og en plan for videre 
integrering på disse samfunnsområdene”. 
 

Planarbeidet startet i 2008 i form av et prosjektarbeid. I prosjektperioden 2007 -2008 ble det 
ansatt ekstern prosjektleder. Prosjektet ble organisert med styringsgruppe bestående av 
seksjonssjef og fagsjefer fra aktuelle fagområder. Prosjektgruppen besto av representanter 
fra de ulike virksomhetene som gir tjenester til innvandrere samt tillitsvalgte. Personer fra 
følgende virksomheter deltok:  
 
Seksjon for utdanning og oppvekst: 

 FRIS – Fredrikstad internasjonale skole 

 Skole, Barnehage 

 Helsevern for barn og unge 

Seksjon for omsorg og sosiale tjenester: 
 Flyktningavdelingen, Plan- og økonomikonsulent.  

I tillegg har det vært innspill fra ulike instanser:  
 Barnevernet, Politiet i Fredrikstad, NAV, FRID - Fredrikstad Idrettsråd, Videregående skole, 

PPT for videregående skole, Frivillige organisasjoner, Brukerombudet i Fredrikstad, 
Fagforening, Kultur og næring. 

 

Etter avsluttet prosjektperiode ble det ikke etablert noen prosjektgruppe rundt arbeidet med å 
samle inn og systematisere data for implementering i planen. Relevante informanter ble 
kontaktet direkte. Planen er ikke lagt fram til politiske behandling etter endt prosjektperiode 
da bystyret i møtet 4.12.2008 utvidet/presiserte mandatet. 

 
Fra Handlingsplan i Fredrikstad 2010 – 2013:  

”Arbeidet med innvandrere og flyktninger beskrives som et strategisk satsingsområde. 
Fredrikstad skal være en innsatskommune for helhetlig arbeid med innvandrere og flyktninger 
i forhold til integrering i samfunnet og i arbeidsmiljøer. Det skal etableres arenaer for dialog og 
informasjon.”  
 

Planens målgruppe: 

Asylsøkere, innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre som er i kontakt med eller har behov 
for støtte og hjelp fra det kommunale tjenestetilbudet.  Arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og 
flyktninger inngår i målgruppen.   

 
Planens hovedmålsetning: 

Planen skal styrker innvandrernes muligheter for deltagelse, integrering og inkludering. Målet er at 
innvandrere lærer norsk så fort som mulig og godt som mulig og at de inkluderes i norsk samfunns- og 
arbeidsliv gjennom tilrettelegging av tilbud. Det er forventninger om aktiv innsats både fra 
innvandrernes side og forvaltningens side.  
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Planen vil bidra til: 

 Innvandrere lærer seg norsk. 

 Barn og unge med innvandrerbakgrunn behersker norsk språk så tidlig som mulig. 

 Alle minoritetsspråklige barn har god språkutvikling og lærer norsk i førskolealder. 

 Antall voksne som gjennomfører og består norskprøve 2 og 3 øker. 

 Voksne innvandrere lærer norsk slik at de kan ta videre utdanning eller arbeid. 

 Innvandrere og deres etterkommere får i økende grad tilknytning til arbeidsmarkedet. 

 Andelen ansatte med innvandrerbakgrunn i kommunen gjenspeiler mangfoldet i kommunen. 

 Helseforskjeller mellom etniske grupper reduseres. 

 Æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse bekjempes.  

 Flerkulturelle arenaer og møteplasser etableres. 

 Integreringsarbeidet i kommunen er koordinert, faglig forankret og effektivt. 

 
Planperioden er fra 2011 – 2018. Det planlegges en rullering av planen i 2014 samt en 
evaluering i forkant av rulleringen.  
 

2.1  Planens oppbygging   
Plan for mangfold og integrering gir en oversikt over situasjonen og utviklingstrekk nasjonalt 
og kommunalt når det gjelder arbeidet med integrering av innvandrere i kommunen. Planen 
gir en oversikt over alle aktørene som bidrar i integreringsarbeidet i kommunen, hvilke 
utfordringer de står ovenfor og hvordan det går med integreringen knyttet i første omgang til 
språkopplæring, utdanning, sysselsetting og arbeid. Hovedutfordringene danner grunnlag for 
det videre arbeidet med integreringen. 
 
Planen er inndelt i 6 kapitler: 
Kapitel 1 - Innledning 
Kapitel 2 - Bakgrunn for planen 
Kapitel 3 - Innvandring og faktaopplysninger 

En nærmere utdyping av målgruppen presenteres. Her beskrives ulike innvandringsgrupper 
og statistikk for innvandringen i Fredrikstad sammenlignet med Sarpsborg, Drammen og 
Kristiansand. Her beskrives Befolkningsgrupper og begreper, Innvandring - globalt, nasjonale 

og lokalt, Asylsøkere, Flyktninger, Familierelatert innvanding, Innvandring og sysselsetting.  
Kapitel 4- Arbeidet med innvandrerbefolkningen  
 Nasjonalt og kommunalt nivå 

Kapitel 5- Tjenester til innvandringsbefolkningen 
Her beskrives områdene for integreringsarbeidet knyttet til ansvar, oppgaver, utfordringer og 
status.   
Områdene omfatter: 
Bosetting og kvalifisering  
Barn og unge 
Skole og utdanning 
Arbeid og sysselsetting 
Helsevernet og omsorg 

Kapitel 6 - Hovedutfordringer – mål og tiltak  
 Oversikt over mål og mulige tiltak knyttet til utfordringer på områdene: 
 Bosetting og kvalifisering  

Barn og unge 
Skole og utdanning 
Arbeid og sysselsetting 
Helsevernet og omsorg 
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3.0 INNVANDRING – FAKTAOPPLYSNINGER 

3.1 Befolkningsgrupper og begreper 
Et inkluderende samfunn forutsetter et inkluderende ordbruk. Det er et uttrykt ønske om at 
samebetegnelsene ”innvandrerbefolkningen” og ”etterkommere” blir avskaffet. Nå heter det 
”innvandrere” og ”norskfødte med innvandrerforeldre”. Begrepene ”vestlig” og ”ikke-vestlig” 
går også ut av bruk. Verden deles ikke lenger i ” vesten og resten” (Høydahl 2009).5  
 
To nye landgrupper erstatter betegnelsen vestlig og ikke vestlig: 
 

1. EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand.  
I EU / EØS (med flere) inngår: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, 
Gibraltar, Hellas, Irland, Island, Italia, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, 
Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia. Slovenia, Spania, Storbritannia, 
Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn og Østerrike, samt Andorra, Færøyene, Grønland, 
Monaco, San Marino og Vatikanstaten. 

2. Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa 
utenom EU/EØS. 
Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, Oseania utenom Australia og New  
Zealand, og europeiske land utenfor EU/EØS. Europeiske land utenom EU/EØS:  
Albania, Bosnia- Hercegovina, Hviterussland, Kosovo, Kroatia, Makedonia, Moldova,  
Montenegro, Russland, Serbia og Ukraina. 

 
Inndeling etter de gamle betegnelsene:  
 

1. Ikke-vestlige land: 
Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og mellom Amerika og Øst-Europa. Øst-Europa omfatter 
følgende land: Albania, Bosnia-Hercegovina, Bulgaria, Estland, Hviterussland, Kroatia, Latvia, 
Litauen, Makedonia, Moldova, Polen, Romania, Russland, Serbia og Montenegro, Slovakia, 
Slovenia, Tsjekkia, Ukraina og Ungarn. 

2. Vestlige land:  
Vest-Europa, Nord- Amerika og Oseania. 

3. Tredje verden: 
Asia med Tyrkia, Afrika, Sør- og Mellom – Amerika. 
 

For ytterligere begrepsforklaringer.6 
 
 
 

Målet for inkluderingspolitikken er at alle som bor i Norge skal delta i samfunnet og ha like muligheter. 
For å nå målet må det legges til rette for at innvandrere raskest mulig lærer det norske språket; slik at 
barn kan følge med i skole og voksne kan bidra med sine ressurser i arbeids- og samfunnsliv. 
Levekårsundersøkelser viser at det utvikler seg et lagdelt samfunn hvor personer med 
innvandrerbakgrunn generelt har dårligere levekår enn befolkningen for øvrig. Kommunene 
tilrettelegger for mulighet til inntektssikring ved språkopplæring, skolegang, tilrettelagte arbeidstiltak og 
arbeid.  

 
 
 
 
 

                                                
5
 Høydahl, Even (2008): Vestlig og ikke vestlig – ord som ble for store og gikk ut på dato. SSB 

www.ssb.no/ssp/utg/200804/15/  
6
 Vedlegg 1 og 2 

http://www.ssb.no/ssp/utg/200804/15/
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3.2 Innvandring – globalt, nasjonalt og lokalt 
Internasjonale konvensjoner, Menneskerettighetskonvensjonen og Flykningkonvensjonen 
forplikter Norge til å beskytte mennesker på flukt. Innreise og innvandring til Norge reguleres 
og kontrolleres i samsvar med Internasjonale forpliktelser og konvensjoner. 7 Norge arbeider 
for at flyktninger skal sikres beskyttelse nær konfliktområdene. Der dette ikke er mulig, skal 
flyktninger få opphold og vern her i landet. 8 Regjeringen iverksetter tiltak for å redusere 
antall asylsøkere som ikke oppfyller vilkårene for beskyttelse. Ifølge Dublinforordningen skal 
asylsøknader behandles i det landet hvor personen først søkte asyl, fikk oppholdstillatelse 
eller Schengen-visum.  I løpet av perioden 2002 – 2009 har Norge fattet mer enn 18 600 
Dublinvedtak.  
 
I januar 2010 var det 552 000 personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Norskfødte med 
innvandrerforeldre utgjorde 93 000 personer. Det er 11.4 prosent av den totale befolkningen. 
Innvandrere kommer som flyktninger, arbeidsinnvandrere, familierelaterte innvandrere, 
studenter og au pair. 
 
Fig. 3.1  Innvandring til Norge, 1990 - 2009 

Grafen viser innvandring til Norge 
for perioden 1990 – 2009. Det 
innvandret 430 387 personer i alt; 
218 169 menn og 202 218 kvinner. 
Menn utgjorde en arbeidsstyrke på 
83 929, mens kvinner utgjorde en 
arbeidsstyrke på 23 838.  
Ser vi på familieinnvandringen er 
det omvendt, med 108 971 kvinner 
og 56 032 menn. Det var 57 862 
menn som i samme periode 
innvandret på grunn av flukt og 
tilsvarende 40 323 kvinner.   
I 2004 ble flere land i Øst-Europa 
medlemmer av EU/EØS, noe som 
ga en friere flyt av arbeidskraften 
og økt innvandring til Norge (SSB). 
 
 
 

Famileinnvandringen som fram til 2004 hadde vært den største gruppen innvandrere, ble nå 
neststørst. Arbeidsinnvandringen steg kraftig fram mot 2008. I 2008 og 2009 ser vi et 
markant fall i arbeid og familieinnvandringen. Nedgangen skyldes et svekket arbeidsmarked, 
nedgang i bygg- og anleggssektoren og nye regler i 2009 angående innvandring for borgere 
fra EU/EØS. Borgerne må ikke lenger søke om arbeids- eller oppholdstillatelse og faller ut av 
statistikken.9 Familieinnvandringer synker også, den følger i stor grad arbeidsinnvandringen. 
I 2002 ser vi en markant nedgang i grafen grunnet flukt (flyktninger). Dette skyldes trolig 
innføringen av økonomisk returstøtte til de som returnerte frivillig. I 2009 økte antallet som 
fikk beskyttelse på grunn av flukt. De fleste kom fra Eritrea og Afghanistan. Oppgangen har 
sammenheng med det store antallet som søkte asyl i 2008 og 2009. Studenter har en svakt 
stigende kurve. Norge er eneste land i Europa hvor høyere utdanning er gratis for alle.  
Universitetene melder i 2011 om stor økning av søknader fra utelanlandske studenter. 
Uoppgitt grunn for innvandring omfatter 3200 personer. De fleste er arbeidsinnvandrere fra 
Polen og Litauen, 60 prosent er i alderen 20-39 år. 

                                                
7
  Vedlegg 9: Regjeringens hovedprioriteringer på flyktning- og migrasjonsområdet i tiden fremover 

8
  Meld. St.9: Norsk flyktning- og migrasjonspolitikk i et europeisk perspektiv (2009-2010) 

9
  http://www.udi.no 

http://www.udi.no/
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     Fig. 3.2                 Fig. 3.3 

         
     Kilde: SSB 

 
Figur 3.2 viser innvandring, utvandring og nettoinnvandring til Norge. Polen representerer størst 
innvandring, men vi ser også at Polske borgere returnerer til hjemlandet. Sverige har en betydelig 
retur til hjemlandet på over 50 prosent. Eritrea og Afghanistan er representert med innvandring, men 
ingen retur da flukt og familiegjennforening oftest er innvandringsgrunn.  
 
Figur 3.3 viser folketilveksten i Norge fra 1987 til 2010. De siste årene ser vi at tilveksten i stor grad 
skyldes innvandring. 

 
 

 Befolkningen i Fredrikstad utgjør 73 668 innbyggere. I 2009 utgjorde innvandrere i Fredrikstad 
7 900 personer, eller 10.9 prosent av alle innbyggere. Første halvår 2010 var andelen på 11.6 
prosent eller 8 554 personer. 

 

 I følge SSB prognoser for befolkningsframskrivning 2010-2030 vil innbyggertallet i Fredrikstad 
øke med 10 000 til 15 000. Prognosen bygger i stor grad på økning i innvandrerbefolkningen. 

 

 Innvandrerbefolkningen i Fredrikstad er relativ ung, noe som gjør at personer i arbeidsfør alder 
vil øke kraftig i årene fremover. Dette understreker viktigheten av et godt integreringsarbeid 
knyttet til språk, utdanning og arbeid. I dag er arbeidsledigheten i innvandrerbefolkningen ca. 
tre ganger høyere enn i befolkningen for øvrig (fig. 3.13). 

 

 Innvandrere i Fredrikstad består hovedsakelig av førstegangsinnvandrere; personene har selv 
innvandret. 

 

 Sysselsettingsnivået for innvandrere i Fredrikstad er lavere enn for landsgjennomsnittet for 
alle grupper unntatt India og Filippinene som ligger på landssnittet. 

10
 

 

 Fredrikstad kommune vedtok å motta 55 voksne flyktninger i 2009. For 2010 var vedtaket på 
40 voksne flyktninger og i tillegg 10 enslige mindreårige.  Familiegjenforente kommer i tillegg. 
IMDi anmoder Fredrikstad kommune om å motta 85 voksne og 10 enslige mindreårige for 

2011. For perioden 2011 - 2013 er anmodningen fra IMDi på 245 flyktninger. 

 

 

                                                
10

  Pettersen, Silje Vatne (2009): Innvandrere I norske kommuner. Demografi, levekår og deltagelse i 
arbeidsstyrken. Rapporter 2009/36, Statistisk sentralbyrå. 
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Fig. 3.4   Innvandrere i Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen og Kristiansand fordelt etter    
      landbakgrunn for perioden 2006-2010 
 

Andelen innvandrere i forhold til 
innbyggere, første halvdel i 2010: 
Drammen  21.6 prosent 
Kristiansand  13.3 prosent 
Sarpsborg  12.5 prosent 
Fredrikstad  11.6 prosent 
 
Antall registrerte innvandrere, 
første halvdel i 2010: 
Drammen -  13 462 personer 
Kristiansand -   10 772 personer 
Fredrikstad -    8 554 personer 
Sarpsborg -    6 515 personer 
 
De tre største innvandrergruppene: 
Fredrikstad 
Irak  1471 personer 
Somalia    717 personer 
Polen                 676 personer 
 
Drammen 
Tyrkia  2169 personer 
Irak  1024 personer 
Polen                942 personer 
 
Kristiansand 
Vietnam   935 personer 
Chile    664 personer 
Polen               640 personer 
                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kilde: SSB *Første halvår 2010 

 
Innvandringsområdene blir ytterligere beskrevet i følgende avsnitt: 
3.3 Asylsøkere 
3.4 Flyktninger 
3.5 Familierelatert innvandring 
3.6 Innvandring og arbeidsmarkedet 
 
 

SARPSBORG 2006 2007 2008 2009 2010* 

Europa unntatt Tyrkia 2392 2658 3007 3406 3647 

Afrika 342 389 459 540 597 

Asia med Tyrkia 1485 1591 1739 1912 2097 

Nord-Amerika 51 49 50 47 42 

Sør- og Mellom-Amerika 101 105 110 123 130 

Oseania 3 3 3 3 2 

Totalt 4374 4795 5368 6031 6515 

Andel av innbyggere (%) 8,7 9,5 10,5 11,7 12,5 

FREDRIKSTAD 2006 2007 2008 2009 2010* 

Europa unntatt Tyrkia 2844 3056 3365 3761 4057 

Afrika 763 814 942 1023 1143 

Asia med Tyrkia 2232 2488 2680 2893 3117 

Nord-Amerika 87 89 91 94 103 

Sør- og Mellom-Amerika 103 107 115 118 123 

Oseania 8 9 11 11 11 

Totalt 6037 6563 7204 7900 8554 

Andel av innbyggere (%) 8,5 9,2 10 10,9 11,6 

DRAMMEN 2006 2007 2008 2009 2010* 

Europa unntatt Tyrkia 3006 3267 3689 4141 4563 

Afrika 811 912 1131 1272 1404 

Asia med Tyrkia 6044 6279 6485 6753 7140 

 Nord-Amerika 74 78 80 76 73 

Sør- og Mellom-Amerika 194 208 224 238 263 

Oseania 7 10 15 13 19 

Totalt 10136 10754 11624 12493 13462 

Andel av innbyggere (%) 17,5 18,3 19,3 20,3 21,5 

KRISTIANSAND 2006 2007 2008 2009 2010* 

Europa unntatt Tyrkia 3269 3456 3913 4324 4610 

Afrika 680 761 822 912 1061 

Asia med Tyrkia 3010 3221 3364 3662 3910 

Nord-Amerika 220 222 240 240 224 

Sør- og Mellom-Amerika 823 854 877 898 936 

Oseania 14 19 21 31 31 

Totalt 8016 8533 9237 10067 10772 

Andel av innbyggere (%) 10,4 11 11,7 12,6 13,3 
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3.3 Asylsøkere  
Asylsøkere er ikke en del av innvandrerbefolkningen.  Etablering av mottak og behandling av 
asylsøknader er et statlig anliggende, men et statlig mottak innebærer forpliktelser for 
kommunen. Beboerne i asylmottaket har rett til helsetjenester, barneverntjenester, 
tolketjenester og fastlege. Oppholder barn seg i Norge lengre enn tre måneder har de rett til 
undervisning på grunnskolenivå. Barna kan også gå i barnehage. Barn av asylsøkere har rett 
til å motta tiltak og tjenester etter barnevernloven. Loven gjelder for alle barn uavhengig av 
asylsøkerstatus og statsborgerskap.11 Asylmottakene i Fredrikstad drives av Norsk 
Folkehjelp. Helsesøster, psykiatrisk sykepleier og lege er knyttet til mottaket. Mens UDI 
behandler søknaden om asyl kan asylsøkere gå på norsk kurs. Personer som får endelig 
avslag på søknad om asyl må forlate landet. Den som returnerer frivillig får i regelen hjelp av 
norske myndigheter. Kommunen får vertskommunetilskudd. Fredrikstad kommune fikk i 2010 
kr. 1.146 000 kroner og i 2009 fikk kommunen kr. 968 788. Dersom søkeren får innvilget asyl 
faller vertskommunetilskuddet bort. 

 
Norge mottok 17 226 asylsøknader i 2009 og 
10 064 asylsøknader i 2010, en nedgang på 42 
prosent. UDI behandlet ca. 16 455 asylvedtak i 
2010; 5290 fikk opphold etter søknad om 
beskyttelse, 7673 fikk avslag og 2429 fikk 
saken sin behandlet i et annet land ifølge 
Dublinsamarbeidet. Menn utgjør om lag 70 – 80 
prosent av de voksne asylsøkerne. De siste 
årene har andelen kvinner som fikk beskyttelse 
økt.    
 

             
Fig. 3.5 Innvilgesprosent                         Fig. 3.6 Asylsøknader til Norge  

                  
                                                   
Kilde: UDI 
 

Figur 3.5 viser innvilgesprosenten av asylsøknader fra 2002 til 2009. Andelen som fikk 
innvilget asyl økte fra 27 prosent i 2002 til 58 prosent i 2007. Fra 2008 er innvilgelses- 
prosenten på ca. 40 prosent. Grafen viser også bakgrunn for innvilgelse av søknadene.     
Figur 3.6 viser de tre største gruppene som søkte asyl i Norge i perioden 2002 til 2009. Det 
er en markant økning i asylsøkere fra Irak fra 2007 og en markant nedgang året etter. 
Asylsøkere fra Afghanistan økte fra 2007 til 2009. Nyere tall viser imidlertid nedgang for 
denne gruppen med 75 prosent i 2010. Det er samtidig økning i asylsøkere fra Somalia fram 
til 2009. Fra 2010 er det reduksjon i asylsøknader fra alle land.   
 

                                                
11

  Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets rundskriv Q-06/2010. 
 

Antall asylsøkere til Norge i 2009 og 2010 

Statsborgerskap  2010 Endring fra 2009 2009 

Eritrea 1 711 -36 %  2 667 

Somalia 1 397 -27 % 1 901 

Afghanistan 979 -75 % 3 871 

 Russland 628 -28 % 867 

 Etiopia 505 -28 % 706 

Andre land 4 844 -33 % 7 214 

Totalt 10 064 -42 % 17 226 
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Enslige mindreårige asylsøkere – EMA 
Barn og unge under 18 år som søker asyl uten å være i følge med foreldre eller foresatte 
tilhører gruppen enslige mindreårige asylsøkere. Enslige mindreårige som får 
oppholdstillatelse skal bosettes i en norsk kommune.   

Enslige mindreårige asylsøkere utgjorde 2500 i 
2009 og 892 i 2010. De fleste var fra Afghanistan.  
Norge hadde i 2009, etter Storbritannia, det 
høyeste antall søknader fra enslige mindreårige 
blant IGC-landene. 12  I 2010 var det en nedgang i 
gruppen på 64 prosent fra året før. Nærmere 90 
prosent er gutter. 75 prosent opplyser å ha 
opplevd krig på nært hold.13   

 
 
Fig. 3.7  Mottakssystemt for EMA 
 

 
Kilde: Justis og politidepartementet  

Når asylsøkere opplyser å være enslig mindreårig blir de bosatt på et mottak eller 
omsorgssenter. Det blir foretatt helseundersøkelse, asylintervju og aldersvurdering før saken 
behandles i UDI. Blir søknaden innvilget anmoder IMDi om bosetting i en kommune.  IMDi 
har ansvaret for å skaffe plasser i kommunene for samtlige enslige mindreårige som skal 
bosettes. BUF etat har ansvar for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år inntil bosetting 
eller retur. Det er anslått at det vil være behov for å bosette 750 enslige mindreårige i 2011.  

3.4 Flyktninger 
Basert på FNs flyktningkonvensjon og norsk lov gir Norge beskyttelse til personer som frykter 
forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe, 
eller på grunn av politisk forfølgelse. Brudd på menneskerettighetene eller andre alvorlige 
overgrep regnes som forfølgelse. Personer som får innvilget asyl får status som flyktning. 
Begrepet ”flyktning” omfatter overføringsflyktninger, også kalt FN-flyktninger eller 
kvoteflyktninger, og asylsøkere som har fått innvilget asyl. Overføringsflyktninger kommer til 
Norge vanligvis i samarbeid med FNs høgkommissær for flyktninger (UNHCR). Stortinget 
fastsetter hvert år kvote for antall overføringsflyktninger Norge kan ta imot. For 2011 er 
kvoten satt til 1200 personer; i hovedsak forbeholdt eritreere, afghanere, burmesere og 
bhutanesere.  Personene kommer i stor grad fra land som er preget av krig og konflikt. Færre 
søkte beskyttelse i Norge i 2010 enn de foregående år. Medvirkende årsaker kan være 
meget høyt antall asylsøkere foregående år, situasjonen i landene og Norges 
innvandringspolitikk.  

 

                                                
12

  Intergovernmental consultations on migration, asylum and refugees. Samarbeid mellom 17 land. 
13

  Milde, Svein H. (2009) Enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Bufetat  

Størst nedgang for enslige mindreårige: 

Statsborgerskap 2010 Endring  2009 

Afghanistan 376 -78 % 1 719 

Somalia 119 -52 % 246 

Eritrea   89 -38 % 144 

Andre land 308 -21 % 391 

Totalt 892 -64 % 2 500 



14 
 

Fig. 3.8   Flyktninger med botid under 5 år i Fredrikstad 
 

Figur 3.8 omhandler antall flyktninger 
med botid under 5 år, som er bosatt i 
Fredrikstad av flyktningavdelingen. I 
2010 utgjorde denne gruppen 337 
personer. Det er flest fra Irak og 
Somalia med henholdsvis 88 og 106 
personer. Størst er gruppen mellom 19 
og 40 år, som utgjør 161 personer. 
Tendensen nå er at det kommer flere 
enslige voksne og enslige mindreårige. 
Kommunen får tilskudd over 
statsbudsjettet i fem år. Antall med 
botid over 5 år skal i prinsippet være 
selvhjulpne og fjernes fortløpende fra 
statistikken. Flest fikk opphold av 
humanitær grunn, dernest familie-
forente og overføringsflyktninger (FN). 
Introduksjonsprogrammet er toårig, 
men det er mange som trenger tre år 
for å fullføre. De som ble bosatt i 2010 
vil da trolig avslutte i 2013.  
 

Kilde: Flyktningavdelingen 

 
 
 
Fig. 3.9  Bosatte flyktninger i Østfoldkommuner 2008 og 2009 – 
                 og anmoding om bosetting for 2010 0g 2011.   
 2008 2009 2010 2011 

Kommune bosatt bosatt EM* anmodet 
av IMDi 

EM* anmodet 
av IMDi 

 EM* 

Halden 0 0 0 35 10 20 2 

Moss 35 29 0 55 15 45 5 

Sarpsborg 27 34 1 80 15 55 5 

Fredrikstad 42 52 0 100 20 85 10 

Hvaler 0 15 9 25 5 10 5 

Aremark 0 0 0 15 0 5 0 

Marker 1 2 0 15 0 10 0 

Trøgstad 0 5 0 15 5 10 2 

Spydeberg 7 5 0 25 0 10 0 

Askim 16 10 0 35 10 20 5 

Eidsberg 13 11 0 35 10 20 0 

Skiptvet 0 6 0 20 0 10 5 

Rakkestad 10 11 0 25 0 10 2 

Råde 12 6 0 20 0 10 0 

Rygge 0 10 10 25 5 10 0 

Våler 0 0 0 20 0 0 0 

Hobøl 0 0 0 15 0 0 0 

Østfold 163 196 24 525 85 330 43 
Kilde: IMDi 2010 
*EM: Enslige mindreårige/ under 18 år. Gruppen er inkludert i tallene for bosatte og anmodet. 
 
 
 
 

 
 

Flyktninger med botid under 5 år 2007 2008 2009 2010 

Antall bosatte flyktninger 513 473 297 337 

Bosatte flyktninger via IMDi 63 42 51 43 

Bosatte overføringsflyktninger       7 

Familiegjenforente m/ tilskudd 21 26 13 14 

Introduksjonsdeltagere 120 114 133 144 

Mottar introduksjonsstønad des.     94 104 

Bosatt voksne 
 

32 40 45 

Barn 
 

10 11 5 

Avsluttet introduksjonsprogrammet – status: 

Til arbeid 
 

4 4 4 

Til utdanning 
 

6 8 7 

Til NAV – arbeid/tiltak 
 

9 5 6 

Behov for sosialhjelp 
 

12 9 8 

Årsverk Flyktningavdelingen 
 

15.5 15.5 12.5 

Beløp i millioner kroner 

Sosialhjelp til flyktninger 12,5 10 11,4 7,2 

Statstilskudd til flyktninger 38,9 39,9 42,0 43,5 

Introduksjonsstønad 8,5 9,1 11,5 13,7 
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Fig. 3.10 
                                                                                  
Figur 3.10 
viser personer med flyktningbakgrunn i 
Norge i 2000, 2005 og 2010. Begrepet 
”personer med flyktningbakgrunn ” brukes 
her om flyktninger og familieinnvandrede 
til disse. Ved inngangen til 2010 bodde 
151 000 med flyktningbakgrunn i Norge. 
Flyktninger fra Irak og Somalia utgjorde 
de største gruppene, med henholdsvis 
19 800 og 17 700 personer.  
 

Kilde: SSB 
 

3.5 Familierelatert innvandring   
Familierelatert innvandring innvilges til personer som er eller skal bli nært familiemedlem av 
en norsk borger eller en utenlands statsborger med lovlig opphold i Norge. Under 
familierelatert innvandring hører familiegjennforening og familieetablering (ekteskap). 
Familierelatert innvandringen har vært økende fram til 2008. Fra 1.10.2009 trenger 
familiemedlemmer fra EU / EØS land ikke lenger å søke om opphold i Norge. Dette slår ut på 
statistikken som da ikke lenger synliggjør denne gruppen. Flest kvinner og barn søker 
familiegjenforening. Flere menn enn kvinner gifter seg med en som bor utenfor Norge. 
Kvinner fra Russland, Thailand og Filippinene gifter seg ofte med norske menn. Innvandrere 
fra Pakistan, Tyrkia og Marokko gifter seg ofte med en person som ikke er bosatt i Norge. 
Familieinnvandring har over tid utgjort en betydelig gruppe.  De blir boende i landet i større 
grad enn arbeids- og utdanningsinnvandrere. Ifølge ny Utlendingslov (2010)14 blir 
betingelsene for familieinnvandringen for personer utenfor EU/EØS strengere. Kravet om 
økonomisk evne til å forsørge familien skjerpes. Borgere fra Polen har størst 
familieinnvandring, noe som henger sammen med høyt antall arbeidsinnvandrere i tiden etter 
at polen ble EU-medlem i 2004.  
 
Fig. 3.11 
 

 
 
Kilde: SSB 

 

3.6 Innvandring og arbeidsmarkedet 
Innvandrere deltar i høy grad på arbeidsmarkedet i Norge. Det ble i 2009 gitt 23.202 nye 
arbeidstillatelser. Med fornyelser av arbeidstillatelser kommer vi opp i over 56 000 tillatelser.  
Å integrere flere med innvandrerbakgrunn i arbeidslivet er et viktig mål. Det vil medføre store 
sosiale utfordringer for den enkelte og for samfunnet dersom grupper av innvandrere forblir 
utenfor arbeidslivet. Mange sliter for å komme inn på arbeidsmarkedet, noe som kan skyldes 

                                                
14

 Lov 2008-05-15 nr.35: Lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her. 

Familieinnvandring / år 2008 2009 2010 

Polen 4423 2773 58 

Tyskland 1630 835 23 

Thailand 1214 1248 989 

Somalia 1179 1027 685 

Afghanistan 445 391 358 

Irak 654 762 554 

Eritrea 142 237 430 

Filippinene 580 703 766 

Totalt innvilgelser 21000 18000 9988 
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både språkproblemer og kulturforskjeller. Arbeidsinnvandrere er i jobb ved ankomst eller kort 
tid etter. Svært få innvandrere med politisk asyl og opphold på humanitært grunnlag er i jobb 
før det har gått noen år. Også innvandrere som ankommer som følge av familiegjenforening 
eller familieetablering trenger tid på å skaffe seg et fotfeste i det norske arbeidsmarkedet. 
Forskning viser at enkelte flyktninggrupper faller ut av arbeidsmarkedet etter 10 – 15 år og 
går over på varige eksporterbare trygdeytelser. 
 

 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet opplyser at hele 
arbeidsstyrken i Norge i 2008 var på 2,5 millioner. 
Landene i EU/EØS områdene utgjør samlet en 
arbeidsstyrke på 240 millioner. Av de som innvandret til 
Norge i 1990 – 2009 utgjorde menn en arbeidsstyrke på 
83 929, mens kvinner utgjorde en arbeidsstyrke på 23 838. 
Færre innvandrer kom til Norge i 2009 på grunn av arbeid, 
men arbeid er fortsatt den vanligste innvandringsgrunnen 
for EU/ EØS-borgere. To tredeler kom fra EU-landene i 
Øst-Europa og halvparten av disse kom fra Polen.   

 
 

Det er nødvendigvis ikke en klar 
sammenheng mellom lang botid og 
høy andel i arbeidsstyrken. 
Afghanere har kortere botid enn 
både somaliere og irakere, men 
flere tilhører arbeidsstyrken. Både 
afghanere, irakere og somaliere 
har lav grad av økonomisk 
selvhjulpenhet og en betydelig 

andel av inntekten består av offentlig overføring. Afrikanske innvandrere har i mange år hatt 
det høyeste ledighetsnivå uavhengig av konjunkturene på arbeidsmarkedet. Av innvandrere i 
Norge som deltok på arbeidsmarkedstiltak i 2010 hadde 66 prosent bakgrunn fra Asia eller 
Afrika. 
 
 
I rapporten, ”Innvandrere i norske kommuner. Demografi, levekår og deltagelse i 
arbeidsstyrken”, analyserer  Silje Vatne Pettersen data fra 17 norske kommuner. 15  
 

Hun finner at Somaliere i Fredrikstad 
har høyest andel arbeidsledige av de 
17 kommunene som sammenlignes. 
Nyere data bekrefter at innvandrere i 
Fredrikstad fra Asia, Afrika, (gruppe 2) 
fremdeles har høy arbeidsledighet og 
lav sysselsetting.  
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                
15

 Pettersen, Silje Vatne (2009):Innvandrere i norske kommuner. Demografi, levekår og deltagelse i 

arbeidsstyrken. Rapport 2009/36, Statistisk sentralbyrå. 

Innvandring /år 1990 -2009 2008 2009 

Innvandring i alt 420 387 48 410 43 762 

Arbeidsinnvandring 107 767 23 205 16 513 

Gruppe2/Afrika, Asia m.m.  

Innvandring i alt 248 137 18 278 19 613 

Arbeidsinnvandring 11 153 2 148 1 746 

EU- land i Øst-Europa  

Innvandring i alt 85 559 20 565 16 658 

Arbeidsinnvandring 55 881 15 476 10 988 
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Fig. 3.12 Arbeidsledige i Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen og  

    Kristiansand i 2010 
Registrert helt arbeidsledige innvandrere og deltakere 
på tiltak, aldersgruppe 15 -74 år. Tall fra første halvår 2010 

SAR FRE DRA KRI 

Arbeidsledige 900 1379 1087 1192 

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak 246 323 395 331 

Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 1146 1702 1482 1523 

Arbeidsledige av bosatte (prosent) 2,3 2,5 2,3 2 

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent) 0,6 0,6 0,8 0,5 

Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak  
av bosatte (prosent) 2,9 3,1 3,1 2,5 

 Befolkningen eksklusive innvandrere: SAR FRE DRA KRI 

Arbeidsledige 595 935 587 796 

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak 135 176 187 213 

Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 730 1111 774 1009 

Arbeidsledige av bosatte (prosent) 1,7 1,9 1,5 1,5 

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent) 0,4 0,4 0,5 0,4 

Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 
av bosatte (prosent) 2,1 2,3 2 1,9 

 Innvandrere i alt: SAR FRE DRA KRI 

Arbeidsledige 305 444 500 396 

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak 111 147 208 118 

Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 416 591 708 514 

Arbeidsledige av bosatte (prosent) 6,3 7 5,4 4,9 

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent) 2,3 2,3 2,3 1,5 

Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 
av bosatte (prosent) 8,7 9,3 7,7 6,3 

 Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand SAR FRE DRA KRI 

Arbeidsledige 98 125 125 120 

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak 19 17 20 18 

Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 117 142 145 138 

Arbeidsledige av bosatte (prosent) 6 5,7 4,9 4,5 

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent) 1,2 0,8 0,8 0,7 

Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak  
av bosatte (prosent) 7,1 6,4 5,6 5,2 

 Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin Amerika, Europa utenom  
EU/EFTA, Oseania utenom Australia SAR FRE DRA KRI 

Arbeidsledige 207 319 375 276 

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak 92 130 188 100 

Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 299 449 563 376 

Arbeidsledige av bosatte (prosent) 6,5 7,7 5,6 5,1 

Deltakere på arbeidsmarkedstiltak av bosatte (prosent) 2,9 3,1 2,8 1,8 

Arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak 
 av bosatte (prosent) 9,5 10,8 8,5 6,9 

 
Figur 3.12 viser arbeidsledige innvandrere og de på tiltak, dvs. brutto arbeidsledige i 2010. Sarpsborg, 
Fredrikstad, Drammen og Kristiansand sammenlignes. Fredrikstad har høyest andel bruttoledighet 
med 9.3 prosent når vi ser på alle innvandrere. Lavest andel har Kristiansand med 6.3 prosent. 
Fredrikstad har høyest andel med 10.8 prosent i gruppe 2.  Lavest andel har Kristiansand med 6.9 
prosent. Den aldersgruppen SSB bruker representerer ikke arbeidsstyrken, men befolkningen 15-74 
år.  
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Fig. 3.13 Registrerte arbeidsledige og på tiltak I Fredrikstad 

Figur 3.13 viser brutto arbeidsledige i 
Fredrikstad i aldersgruppen 22 – 67 år. 
Den aldersgruppen har relevans til 
arbeidsstyrken. Antall arbeidsledige og 
antall på arbeidstiltak utgjør samlet 
bruttoledigheten. For befolkningen i alt 
var andelen arbeidsledige på 3.3 
prosent, en økning fra 2009.  
Arbeidsledigheten for gruppe 2 øker fra 
10 prosent i 2009 til 11.4 prosent i 
2010.  

 
 
 
Fig. 3.14 Sysselsatte personer i Fredrikstad 2009 – aldersgruppen 15-74 år 
 
 

 
 
Antall 

% 
Andel 

Hele befolkningen 34 975 64,4 

Befolkningen eksklusive innvandrere 31 830 66,0 

Alle innvandrere 3 145 51,7 

Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand 1 444 68,0 

Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania 
utenom Australia  

1 701 43,0 

MENN 

Hele befolkningen 18 119 66,9 

Befolkningen eksklusive innvandrere 16 395 68,3 

Alle innvandrere 1 724 55,6 

Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand 867 73,1 

Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania 
utenom Australia  

857 44,8 

KVINNER 

Hele befolkningen 16 856 61,9 

Befolkningen eksklusive innvandrere 15 435 63,6 

Alle innvandrere 1 421 47,6 

Gruppe 1: EU/EFTA, Nord-Amerika, Australia og New Zealand 577 61,6 

Gruppe 2: Asia, Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika, Europa utenom EU/EFTA, Oseania 
utenom Australia  

844 41,2 

Kilde:SSB. 
 

Figur 3.14 gir en oversikt over antall og andel personer som er sysselsatte i Fredrikstad i 
2009. Matrisen viser sysselsettingssituasjonen for menn og kvinner. Flyktningen (gruppe 2) 
har lav sysselsetting både for menn og kvinner. Økt sysselsettingen for denne gruppen er en 
utfordring; ofte på grunn av språket, men også tidligere arbeidserfaring og utdanning har 
betydning. Gruppe 1 omfatter blant annet EU/EØS borgere. For menn er 
sysselsettingsprosenten på 73.1. Det er høyere andel sysselsatte enn andelen for alle 
sysselsatte i Fredrikstad. Innvandrerbefolkningen i Fredrikstad er en sammensatt gruppe ut 
fra nasjonalitet eller etnisk opprinnelse og innvandringsgrunn. Derfor vil også strategiene for 
å oppnå integrering være forskjellige. Det som imidlertid er et felles mål for alle 
innvandrergrupper er at de skal få muligheter til å delta aktivt i yrkes- og samfunnslivet. 
 
 
 

 Aldersgruppe 22 - 67 år 

2009* 2010* 

antall andel antall andel 

Befolkningen i alt 1368 3.1 % 1475 3.3 % 

Eksklusiv innvandrere 957 2.5 % 958 2.5 % 

Innvandrere 411 8.2 % 517 9.4 % 

Gruppe 1 93 5.1 % 123 6.1 % 

Gruppe 2 318 10.0 % 394 11.4 % 

Kilde:SSB.*Data fra tredje kvartal 2009 og 2010 
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4.0 ORGANISERING AV ARBEIDET MED INNVANDRERBEFOLKNINGEN  
 
Innvandringspolitikken nasjonalt har innvirkning lokalt. Nasjonale mål og styringssignaler 
innvirker på hvordan en kommune etablerer og organiserer integreringsarbeidet. Arbeidet 
med innvandring angår flere departementer og direktorater. Lokalt krever det stor grad av 
samhandling fra flere virksomheter. Fram til 2004 fantes ingen lovgivning som fremmet 
integreringen. Introduksjonsprogrammet og introduksjonsstønad til nyankomne innvandrere 
ble innført som obligatorisk ordning for kommunene gjennom introduksjonsloven fra og med 
1. september 2004. Introduksjonsprogrammet ble et lovfestet tiltak i integreringspolitikken. 
Loven pålegger kommunene å iverksette ordninger som gir personene opplæring, 
yrkeserfaring og inntektssikring. Kommunen yter tjenester til alle med lovlig innvandring. 
Tjenesteytingen omfatter blant annet bosetting og boligsosialt arbeid, språkopplæring, 
helsevern, barnehage, utdanning, arbeid og omsorg etter behov. Det er i kommunen 
utfordringene må løses. Integrering er ikke en passiv prosess. Integrering er en tosidig 
prosess – det kreves tilpasninger både fra minoritet og majoritet.  Det handler om å tilpasse 
seg hverandre og tilrettelegge. Det handler om å tilpasse seg det samfunnet en flytter til, det 
handler om å mestre hverdagen, beherske det norske språket, ta udanning og arbeid. 
Samtidig skal den enkelte ivareta sin identitet og kultur.  

4.1 Organisering av arbeidet med innvandringerbefolkning på nasjonalt nivå 
Stortinget fastsetter rammene for flyktning-, innvandrings- og integreringspolitikken og legger 
rammene for kommunens integreringsarbeid gjennom introduksjonsloven og fastsettelse av 
størrelsen på integreringstilskuddet kommunen mottar for å bosette flyktninger.16  Det er 
Justis- og politidepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) 
som har det overordnede ansvaret for utlendings- og integreringsforvaltningen. Justis – og 
politidepartementet styrer Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). Barne-, 
likestillings-, og inkluderingsdepartementet styrer Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi). Barne, ungdoms – og familiedirektoratet (BUFDIR) følger opp BUF etats virksomhet. 
Departementene styrer sine respektive etater blant annet gjennom lover, forskrifter, 
budsjetter og tildelingsbrev. Satsningen i arbeidet ovenfor innvandrere fremstilles i 
”Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen 2007-2010”. 
Regjeringens overordnede mål er en samfunnstjenelig og styrt innvandring. Forvaltningen 
består av mange aktører.17 Her nevnes noen utvalgte:  
 
AID – Arbeids- og inkluderingsdepartementet 

AID har et overordnet ansvar for flyktning-, innvandrings- og integreringspolitikken.  

IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  
IMDI skal iverksette integrerings- og mangfoldspolitikken på AIDs område, være et 
kompetansesenter for integrering og mangfold og være pådriver for kommuners arbeid. 
Sentrale oppgaver er å bosette flyktninger som får opphold i Norge, bidra til at nyankomne 
kommer raskere i arbeid eller utdanning, øke sysselsettingen blant innvandrere og deres 
etterkommere, sikre likeverdig offentlig tjenesteyting og være nasjonal fagmyndighet på 
tolkefeltet.   

UDI – Utlendingsdirektoratet 
UDI er en av flere aktører som samarbeider om å forvalte flyktning- og innvandringspolitikken 
til regjeringen. UDI sørger for regulert innvandring gjennom behandling av søknader om ulike 
typer oppholdstillatelser. Mye av arbeidet består i tilrettelegging og kontroll – legge til rette for 
lovlig innvandring og hindre ulovlig innvandring.  

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees.  
FNs høykommissær for flyktninger (United Nations High Commissioner for Refugees) ble 
etablert i 1950 og har hovedkvarter i Sveits. UNHCR beskytter og støtter flyktninger. En 
økende migrasjon krever globale løsninger.  

 

                                                
16

    Faktahefte om innvandrere og integrering 2010, IMDi 
17

    Vedlegg 2 Organisering av innvandrerarbeidet nasjonalt  
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4.2 Organisering av arbeidet med innvandringerbefolkningen på kommunalt nivå  
Kommunens ansvar og innsats når det gjelder spørsmål om integrering og inkludering av 
innvandrere følger i stor grad tjenestesteds ansvarsområde. Seksjon for oppvekst og omsorg 
ble i 2009 delt i to seksjoner – Seksjon for utdanning og oppvekst og Seksjon for omsorg og 
sosiale tjenester. Begge seksjonene har oppgaver og ansvar knyttet til arbeidet med 
flyktninger og andre innvandrere. Det krever stor grad av samhandling for å få til en helhetlig 
innsats ovenfor målgruppen. Det er vedtatt at introduksjonsordningen skal legges til NAV.18 
Tjenestene ovenfor innvandrere skal være godt koordinerte, helhetlige, effektive og 
brukerorienterte. En samarbeidsavtale danner grunnlag for samarbeidet mellom Fredrikstad 
kommune og NAV.19 Et koordinert og samhandlende tiltaksapparat er en forutsetning for å 
lykkes med integreringen. Statlige mål og signaler innvirker på organiseringen av arbeidet.20 
Lov om introduksjonsordning for innvandrere er en regulerende norm. Tilskudd til prosjekter 
påvirker arbeidet på prioriterte områder. Økonomiske tilskudd og overføringer fra staten 
styrker integreringsarbeidet. Følgende virksomheter / avdelinger har et særlig ansvar og 
oppgaver i forhold til innvandrere og integreringsarbeidet i Fredrikstad: 
 
Seksjon for omsorg og sosiale tjenester  
Flyktningavdelingen 

Flyktningavdelingen har ansvaret for flyktninger med botid under fem år. I samarbeid med 
IMDi bosetter avdelingen flyktninger. Introduksjonsordningen med introduksjonsprogram og 
introduksjonsstønad er et viktig ansvarsområde. De ansatte samarbeider med NAV og FRIS.  
Samtidig har de ansvar for tolketjenesten. 

Omsorgstjenester 
Arbeid med institusjonstjenester i sykehjem, hjemmesykepleie, praktisk bistand som 
boveiledningstjeneste og hjemmehjelp, dagtilbud for eldre, omsorgslønn, brukerstyrt personlig 
assistent, kjøkkentjenester og trygghetsalarmer. 

 

Seksjon for utdanning og oppvekst 
Barnehagene 

Kommunale barnehager, private barnehager, åpne barnehager, språkopplæring for 
minoritetsspråklige, familiesamarbeid. Språkprosjekter. Tilsynsmyndighet for 80 barnehager. 

Barnevernet 
Barneverneverntjenesten, barnevernsvakten og utekontakten utgjør barnevernet. Barnevernet 
skal sikre at barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg. Ansvaret for bosetting av enslige 

mindreårige ligger hos barnevernet.  
Helsevern for barn og unge 

Helsestasjonene, helsesøster på asylmottak, skolehelsetjenesten, familiesenter-ordning og 
familieveiledning. 

Grunnskolen 
Barneskolene og ungdomsskolene. Fire skoler har innføringsklasser.  FRIS – Fredrikstad 
internasjonale skole organiserer fordelingen av de tospråklige lærerne til skolene.  

Voksenopplæring 
Fredrikstad internasjonale skole har ansvaret for opplæring i norsk med samfunnsfag til 
flyktninger og asylsøkere. Skolen samarbeider med Flyktningavdelingen og NAV om 
introduksjonsordningen. Skolen har åpen barnehage for minoritetsspråklige barn. Fris gir 
grunnskoleopplæring for voksne norske og innvandrere etter opplæringslovens § 4-A1. 

 
NAV -  den nye arbeids- og velferdsetaten  

NAV Fredrikstad er en ny virksomhet i 2009 og et partnerskap med det statlige NAV Østfold. 
NAV består av tidligere trygdeetat og A-etat samt sosialtjenester som utbetaling av økonomisk 
sosialhjelp, utvikling og drift av kvalifiseringsprogrammet, tiltak, sysselsetting, 
gjeldsrådgivning, informasjon, råd og veiledning.  
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   Bystyrevedtak av 14.06.07/90 
19  Vedlegg 3. Samarbeidsavtale mellom NAV Fredrikstad Arbeid og Fredrikstad kommune 2007.  
20

   Vedlegg 5. Sentrale styringssignaler og litteratur.  
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5.0 TJENESTER TIL INNVANDRERBEFOLKNINGEN 
 
For kommunen har det betydning hvor mange flyktninger og andre innvandrere som bor i 
Fredrikstad. Andelen innvandrere i Fredrikstad er i dag 11.8 prosent. Det er over 
landsgjennomsnittet. Av befolkningsveksten i Fredrikstad det siste tiåret utgjorde 
hovedvekten innvandrere. Andelen fra gruppe 1 utgjorde 31 prosent og andelen fra gruppe 2 
utgjorde 69 prosent. Prognosene for videre befolkningsvekst er i vesentlig grad basert på økt 
tilflyting. Dette perspektivet gir utfordringer på de fleste samfunnsområder. De aller fleste er i 
behov av tjenester. Det kan være plass i barnehage, SFO og skole. Det kan være plass i 
innføringsklasser, tilbud om tolk eller tospråklig fagopplæring /morsmålsopplæring. Det kan 
være behov for full sosialhjelp eller supplerende sosialhjelp, tiltak i forhold til arbeid og bolig, 
samt universelle ytelser fra NAV. Det kan være behov for helsetjenester og 
omsorgstjenester. Det er en utfordring å legge til rette for at flyktninger og andre innvandrere 
kan bidra med sine ressurser i arbeidslivet og samfunnslivet for øvrig. Fredrikstad kommune 
ønsker å ha fokus på tjenester som kan fremme integreringen. En viktig indikator på 
kvalifisering og integrering er kunnskap i det norske språket - gode språkkunnskaper 
muliggjør skolegang og arbeid. Det er derfor nødvendig at tjenestene og tiltakene til 
innvandrerbefolkningen er tilpasset brukeren og i trå med overordnede mål for 
integreringsarbeidet i Fredrikstad kommune.  
 
Planen legger til grunn utfordringer på følgende områder: 

 5.1 Bosetting og kvalifisering  

 5.2 Barn og unge 

 5.3 Skole og utdanning 

 5.4 Arbeid og sysselsetting 

 5.5 Helsevernet og omsorg 

 

5.1 Bosetting og kvalifisering  
Bosetting 
Flyktninger som får innvilget beskyttelse skal bosettes i en kommune. IMDi gjør avtaler med 
kommuner som vil ta imot flyktninger. For 2011 ventes det at 5300 flyktninger i Norge trenger 
en kommune å flytte til; 750 er enslige mindreårige. For perioden 2011-2013 anmoder IMDi 
Fredrikstad kommune om å bosette 245 flyktninger. For 2011 anmodes det om å bosette 85 
voksne og 10 enslig mindreårige. I tillegg kommer familiegjenforente. Flykningavdelingen har 
ansvaret for voksne flyktninger og deres familiemedlemmer. Barnevernet har ansvaret for 
enslige mindreårige flyktninger under 18 år.  
 
Mangel på boliger hindrer bosetting. Den høye andelen av innvandrere i leiesektoren gir 
kommunen utfordringer med å tilby kommunale boliger og å bistå med kontakt til det private 
leiemarkedet. Flyktningavdelingen og Boligavdelingen samarbeider om det boligsosiale 
arbeidet. Ofte er familiene store og det kan være en utfordring å finne egnede boliger. I 
senere tid er tendensen at de som kommer er enslige. Etter hvert eier flere sin egen bolig. 
For flyktninger fra Somalia og Irak holder andelen som leier seg på henholdsvis 84 og 72 
prosent. 21 I samarbeid med Husbanken kan flyktninger få hjelp til å eie bolig ved hjelp av 
Startlån. Lånet fungerer som en toppfinansiering i tillegg til et lån i banken. Startlån betinger 
betjeningsevne, noe svært mange vanskeligstilte ikke har. Andre støtteordninger er bostøtte 
og boligtilskudd. 
  
Bosetting handler om mer enn et sted å bo. Det handler om boevne og bistand til å bo, samt 
kvalifiseringstiltak knyttet til skole, utdanning og arbeid. Flyktningavdelingen har ansvaret for 
etablering og oppfølging i boligen for bosatte flyktninger innen en ramme på 5 år.  
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 Søholt, Sussanne (2010): Etniske minoriteter og boligmarkedet; integrert, marginalisert, segregert. 

    Forskningsrådet (IMER). 
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Bomiljøer 
Å sikre tilstrekkelig tilgang på kommunale boliger til flyktninger og innvandrere innenfor et 
spredt geografisk område byr på utfordringer. For å motvirke overrepresentasjon må 
kommunen tilby boliger i områder fordelt i hele kommunen. Innvandrere har i stor grad 
etablert seg i deler av Sentrum, på Sellebakk, Kjølberg og Lisleby. Denne konsentrasjonen 
har innvirkning på boområdet og skolekretsen. Boligprisene påvirkes, noe som gir en 
selvforsterkende effekt. Leiemarkedet har ”sorteringsmekanismer” som bidrar til at etniske 
grupper bor i enkelte områder – basert på prisnivået og / eller tilhørighet til en gruppe. Det er 
på leiemarkedet det finnes flest vanskeligstilte noe som påvirker boligmarkedet og 
bomiljøene. Kunnskap om sosiale, kulturelle og fysiske strukturer må legges til grunn for valg 
av politikk vedrørende boliger, bosetting og bomiljøer.  I følge bystyrevedtak 2008/24 skal det 
utarbeides en sak med forslag til prosjektorganisering og finansiering av et prosjekt 
vedrørende fremmedkulturell innvandring og bomiljøer.22 Prosjektet settes i gang som en 
naturlig forlengelse av arbeidet med mangfold og integreringsplanen for Fredrikstad 
kommune, og sees i sammenheng med boligplanen som nå er under utarbeidelse: 
”Strategier for boligsosial plan i Fredrikstad 2011 -2014. 
 
  
Flyktningavdelingens primære tjenesteområder for denne gruppen er: 

 Bosetting av nyankomne voksne flyktninger; etablering, oppfølging og koordinering for de 
med botid under 5 år. 

 Samarbeider med boligkontoret og Husbanken om Husbankens boligfinansieringsordninger / 
bostøtte.  

 Administrering, etablering og oppfølging av flyktninger i introduksjonsprogrammet. 

 Kartlegger fysikk og psykisk helse. Opplevelser og fluktsituasjoner kan gi økt sårbarhet. 

 Kartlegger utdanning og arbeidserfaring / utarbeide mål og ønsker i en individuell plan. 

 Tolketjeneste. 

 Vaktmester / miljøarbeidertjeneste ovenfor flyktningfamilier. 

 Tverrfaglig samarbeid. For de voksne er flyktningavdelingen, Fredrikstad internasjonale skole 
og NAV et viktig trekløver. 

 Forvalter integreringstilskuddet og introduksjonsstønaden. 

 
Flyktningavdelingen er en aktiv medspiller i kommunens inkluderingsarbeid og bidrar med 
kompetanse internt og eksternt. Ansatte ved avdelingen arbeider med et forskningsprosjekt i 
samarbeid med Høgskolen i Østfold angående familiereetablering. Videre leder ansatte en 
gruppe for hjemmeværende innvandrerkvinner med lav utdannelse. 
 
Kvalifisering - Introduksjonsordningen 
Økonomisk sosialhjelp var opprinnelig inntektssikringen for bosatte innvandrere. Lov om 
introduksjonsordning for nyankomne innvandrere ble vedtatt i 2003 og var en sosialpolitisk 
reform.23 Det ble obligatorisk for alle kommuner å tilby introduksjonsprogrammet fra 2004. 
Fra 2005 innføres retten til å delta i 250 timer opplæring i det norske språket og 50 timer i 
samfunnskunnskap.24 . Har deltageren behov for ytterligere norskopplæring kan dette utvides 
innen en ramme på 2700 timer. Programmet skal som hovedregel gjennomføres i løpet av to 
år.25 Deltagere i programmet får introduksjonsstønad lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. 
Stønaden utgjorde i snitt 144 000 kroner i 2009. Inntekten er finansiert av staten og er 
skattepliktig.26 Ved full deltagelse i introduksjonsprogrammet medfører ikke arbeidsinntekt, 
barnetrygd, barnebidrag eller kontantstøtte trekk i stønaden. Formålet med innføringen av 
introduksjonsordningen var å unngå sosialhjelp og å styrke de nyankomnes kvalifisering for 
deltagelse i yrkes- og arbeidsliv.  
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 Prosjektidé – Bystyrets vedtak 2008/24, utarbeidelse av forslag til prosjektorganisering og finansiering. 
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 St.meld.nr.17(1996-97) Om innvandring og det flerkulturelle Norge. 
24

 Rundskriv H20/05 
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 Mathisen, Bjørn (2008): Monitor for introduksjonsordningen. SSB 
26

 Henriksen, Kristin. Kari Kraakenes(2010): Monitor for introduksjonsordningen 2009. SSB  
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Drammen kommune tilbyr opplæring i samfunnskunnskap via videokonferanse. Kurs kan bestilles på 
25 språk. Videokonferanse er et verktøy for å spare tid og penger. Deltakerne / læreren er geografisk 
atskilt, men kan likevel se og kommunisere med hverandre.  Videokonferanse kan benyttes mellom 
flere studioer slik at flere kommuner kan få opplæring i 50-timers samfunnskunnskap på samme tid. 

 
Introduksjonsordningen består av introduksjonsprogrammet og introduksjonsstønaden. Alle 
mellom 18 og 55 år som har flyktningstatus og deres familiemedlemmer har ”rett og plikt” til 
å delta. Deltakeren må ha behov for grunnleggende kvalifisering, bosettingen må ha skjedd i 
løpet av de to siste årene og være et samarbeid med IMDi.  Voksne innvandrere med 
opphold som danner grunnlag for bosettingstillatelse, har rett og plikt til å gjennomføre 
programløpet. Hovedelementene i programmet er opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
samt tiltak som fører til utdanning og / eller arbeid og økonomisk selvstendighet. Målet er at 
introduksjonsordningen skal bidra til en lettere og raskere integrering til det norske 
samfunnet. Programmet tilpasses den enkeltes erfaringsbakgrunn og kvalifiseringsbehov. 
Introduksjonsprogrammet kan også inneholde grunnskole for voksne minoritetsspråklige, 
arbeidspraksis i regi av NAV, yrkesutprøving og helsefremmende tiltak som psykologhjelp 
og fysioterapi. Fredrikstad Internasjonale skole FRIS og Flyktningavdelingen samarbeider 
om introduksjonsprogrammet, hvor FRIS har ansvaret for 20 timer i uken med 
norskundervisning og Flyktningavdelingen har ansvar for programmet som utgjør 17,5 timer 
i uken over to år. 27 Terskelen for å komme inn på arbeidsmarkedet skaper problemer for 
mange med lave kvalifikasjoner. Norge er det OECD-landet som har færrest stillinger hvor 
det ikke er krav til utdanning.  
 

For deltagere med arbeid som hovedmål kan programmet se slik ut: 
I II III 

NORSKOPPLÆRING  NORSKOPPLÆRING  NAV ARBEIDSPRAKSIS / 
INTRODUKSJONSPROGRAM 

INTRODUKSJONSPROGRAM SPRÅKPRAKSISPLASS  NAV INDIVIDSTØNAD 
(KURS) 

  HELSENORSK    

INTRODUKSJONSPROGRAM 

 
For deltagere med utdanning som hovedmål kan programmet se slik ut: 
I II III 

NORSKOPPLÆRING  FORBEREDENDE 
GRUNNSKOLE 

GRUNNSKOLE  

INTRODUKSJONSPROGRAM INTRODUKSJONSPROGRAM INTRODUKSJONSPROGRAM 

 
 
 Programmet kan omfatte følgende tema:  

 Om Introduksjonsordningen. Kursrekken går over 12 uker. Det utarbeides individuell plan. 

 Grunnleggende dataopplæring. Skrive cv og jobbsøknad. 

 Trening. Bedre fysisk og psykisk helse. 

 Samfunnsliv. Foreldrerollen i Norge. Samfunnets oppbygging. Barns rettigheter. Vold i 
familien. Likestilling m.m. 

 Arbeidsliv. Råd og veiledning knyttet til utdanning og arbeid. Normer, regler og forventninger 
på en arbeidsplass. 

 Fredagsgrupper for kvinner og menn 

 Helse. Psykiske helse. Kosthold. Livskvalitet. 
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Fig. 5.1 Deltagelse i introduksjonsprogrammet 2007 – 2009 
  

På landsbasis deltok 10 021 personer 
i introduksjonsprogrammet i 2009. 
Andelen menn var 48 prosent og 
andelen kvinner var 52 prosent. 
 
I Sarpsborg deltok 82 personer 
I Fredrikstad deltok 133 personer 
I Drammen deltok 158 personer 
I Kristiansand deltok 263 personer  
 
Deltagelse i 2010 for Fredrikstad var 
144 personer. Da 40 personer 
avsluttet var det 104 deltagere ved 
utgangen av året. 
 
Et nasjonalt mål er at 65 prosent av de 
som avslutter introduksjonsordningen 
skal gå direkte over i arbeid eller 
utdanning. I Fredrikstad oppnådde 
man 48 prosent, noe som er et godt 
resultat på landsbasis.  
 
 
 
 
 

Kilde: SSB 

 
 

Resultater for deltagerne i introduksjonsprogrammet 2008 2009 2010 

Antall deltagere som avsluttet 22 31 40 

Antall som gikk ut i arbeid eller utdanning 10 15 25 
Kilde: Flyktningavdelingen 

 
Fig. 5.2 

Resultater av språkprøver i norsk ved Fredrikstad internasjonale skole 2008 – 2010 
Deltagere på introduksjonsordning og andre innvandrere: 
Alle deltakere Muntlig Skriftlig Resultattilskudd* 

Avla prøve Bestått Avla prøve Bestått 

FRIS 2008 725 000 

Norskprøve 2 125 119 134 77  

Norskprøve 3 63 40 48 22 

FRIS 2009 531 000 

Norskprøve 2 91 83 112 62  

Norskprøve 3 86 71 66 39 

FRIS 2010 1 072 500 

Norskprøve 2 138 126 166 107  

Norskprøve 3 87 74 76 41 
Kilde: Fredrikstad internasjonale skole – FRIS.  
* Antall beståtte prøver får kommunene resultattilskudd for.  
En elev kan avlegge flere prøver - i prinsippet fire. Avlagte prøver er derfor ikke synonymt med antall deltakere 
som avla prøve. 

 
 
Fig. 5.3 Resultater av språkprøver i norsk  

Antall deltagere i introduksjonsprogrammet, 
 etter kommune og kjønn, 2007 - 2009 

 

   antall kjønn prosentandel 

KOMMUNE i alt menn kvinner menn kvinner 

HELE LANDET           

2009 10 021 4 812 5 209 48 52 

2008 8 706 4 056 4 650 47 53 

2007 8 290 3 920 4 370 47 53 

SARPSBORG           

2009 82 42 40 51 49 

2008 61 26 35 43 57 

2007 52 24 28 46 54 

FREDRIKSTAD           

2009 133 66 67 50 50 

2008 115 53 62 46 54 

2007 112 41 71 37 63 

DRAMMEN           

2009 158 71 87 45 55 

2008 144 58 86 40 60 

2007 145 66 79 46 54 

KRISTIANSAND           

2009 263 129 134 49 51 

2008 240 111 129 46 54 

2007 242 111 131 46 53 
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Resultater av språkprøver i norsk i Fredrikstad og 
sammenlignbare kommuner 2009  
Introduksjonsordning 

Muntlig Skriftlig 

Avla 
prøve 

Bestått Avla 
prøve 

Bestått 

FREDRIKSTAD     

Norskprøve 2  47 46 57 38 

Norskprøve 3 47 41 30 14 

SARPSBORG     

Norskprøve 2 66 64 66 47 

Norskprøve 3 38 34 * * 

DRAMMEN     

Norskprøve 2 88 77 80 41 

Norskprøve 3 34 27 35 18 

KRISTIANSAND     

Norskprøve 2 122 114 122 83 

Norskprøve 3 59 50 43 26 
*Resultatet er taushetsbelagt 

Resultater av språkprøver i norsk ved Fredrikstad internasjonale skole 2008/2009 
Introduksjonsordning 

FREDRIKSTAD 2008 

Norskprøve 2 123 117 131 76 

Norskprøve 3 61 39 46 22 

FREDRIKSTAD 2009 

Norskprøve 2 47 46 57 38 

Norskprøve 3 47 41 30 14 
Kilde: IMDi / NIR 

 
Figur 5.2 og 5.3 viser resultatene av beståtte prøver i norsk ved FRIS.  Figur 5.3 viser 
resultatene for både deltakere i introduksjonsordningen og andre deltagere, eksempel de 
som betaler for undervisningen. Ser vi på resultatene fra 2010 er det en markant økning i 
beståtte prøver og resultattilskuddet øker tilsvarende. Det er liten økning i beståtte prøver 
nivå 3 skriftlig, men stor økning i beståtte prøver nivå 2 skriftlig. I 2010 besto 107 deltagere 
mot 62 året før. Kristiansand har flest deltagere som består prøvene både på nivå 2 og 3. 
Dette er rimelig da Kristiansand har høyest antall deltagere i introduksjonsordningen(fig. 5.1). 
En deltager kan avlegge flere prøver - i prinsippet fire. Avlagte prøver er derfor ikke 
synonymt med antall deltakere som avlegger prøve. 
 
 

Fig. 5.4  Introduksjonstønaden, utbetaling og årsverk  
 
Samlet utbetaling til introduksjonsstønad Sarpsborg Fredrikstad Drammen Kristiansand 

2007 4 523 977 8 559 899 11 012 381 18 857 346 

2008 5 656 483 10 004 739  11 039 720 19 537 776 

2009 7 320 709 11 700 263 13 107 459 23 226 869 

Årsverk til introduksjonsordningen 

2007 2 06,9 13,6 10,6 

2008 2 11,1 10,8 09,7 

2009 4 07,3 09,8 11,4 

Kilde:SSB 
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Tilskudd til bosettings- og integreringsarbeid i kommunene  
IMDi forvalter i 2011 tilskudd for 6.4 milliarder kroner. Over 99 prosent av midlene 
kanaliseres til kommunene. Under en prosent går til frivillig virksomhet. Tilskuddene er et 
viktig økonomisk virkemiddel for å oppnå målene i integrerings- og inkluderingspolitikken. 
Det økonomiske grunnlaget for bosettings- og integreringsarbeid i kommunen baserer seg i 
stor grad på integreringstilskuddet og tilskudd til opplæring i norsk og samfunnsfag. 
Integreringstilskuddet i 2011 utgjør samlet over fem år: 
Voksen i familie  kr. 581 500 
Barn under 18 år  kr. 561 500 
Enslig voksen   kr. 631 500 
Enslig mindreårig  kr. 581 500 
 
I tillegg overføres til kommunene: 

 Barnehagetilskudd kr. 20 700 
Ved bosetting mottar kommunen et engangstilskudd pr. barn i alderen 0-5 år som omfattes av 
introduksjonsordningen. Formålet med tilskuddet er å gjøre kommunen i stand til å gi barn av 
nyankomne flyktninger et barnehagetilbud ved bosetting.  

 Skoletilskudd kr. kr. 10 500 
Særskilt tilskudd til norsk- og morsmålsopplæring i grunnskolen for språklige minoriteter som 
omfattes av introduksjonsordningen. 

 Ekstra tilskudd til personer med funksjonshemning og adferdsvansker kr.155 400 ved 
bosetting 

 Ved ekstra krevende behov kan det utbetales maksimalt kr. 766 800 årlig i 5 år 

 Ekstra engangstilskudd til de over 60 år: kr. 138 700  
Betales til kommunene for de som har fylt 60 år ved bosetting. 

 Særskilt tilskudd for enslig mindreårig: kr. 123 144 pr. år pr. barn 
Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, asylsøkere og / eller enslige 
Mindreårige personer med opphold på humanitært grunnlag, mottar i tillegg til det ordinære 
integreringstilskuddet et særlig tilskudd. Tilskuddet utbetales / differensieres etter 
bosettingstidspunktet.  

 
Samlet Integreringstilskudd til Fredrikstad var i 2009 på 42.1 million og i 2010 på 47.1 million. 
Dette tilskuddet omfatter også et øremerket tilskudd og overføringer fra andre kommuner.  
Tilskuddet bidrar til at kommunene gjennomfører et planmessig og aktivt bosettings- og 
integreringsarbeid, med sikte på at de bosatte skal komme i jobb og greie seg selv. 
Tilskuddet blir utbetalt uavhengig av hvilke behov den enkelte flyktningen måtte ha for 
oppfølging, tiltak og tilrettelegging i kommunen. Integreringstilskuddet og tilskudd til 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere finansierer kommunenes 
gjennomsnittlige utgifter til introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere i fem år. I 
tillegg refunderer BUF etat godkjente kommunale barnevernsutgifter for enslige mindreårige 
flyktninger.                                       
 
Koordinering av tjenestene  
Arbeidet med innvandrerbefolkningen utføres av forskjellige aktører og på forskjellige nivåer i 
forvaltningen. På tross av rutiner og beskrivelser av samarbeid på tvers, fungerer ikke alltid 
samordning og koordinering optimalt i forhold til målgruppen. En mulig forklaring på dette kan 
være at det ikke finnes en sentral koordinerende instans for arbeidet. Et forslag er å styrke 
arbeidet med innvandrerbefolkningen ved at det opprettes en koordinatorstilling. Hovedfokus 
vil være en helhetlig koordinering av tjenestene, informasjonsarbeid, nettverksbygging og 
samordning av alle relevante tiltak og prosjekter som gjennomføres.  Det er ønskelig at 
stillingen vil bidra til at tjenestene har felles fokus og at mangfoldsperspektivet i større grad 
kommer inn i kommunens handlingsplaner og virksomhetsplaner. Det er nødvendig at 
koordinatoren har fokus på logistikken og stillingen bør ha en kontrollerfunksjon, dvs. at 
hovedoppdraget er å følge opp om de fastsatte målene nås og om de forskjellige etater hver 
for seg og sammen jobber i riktig retning. Stillingen kan suppleres med et tverrfaglig forum, 
gjerne supplert med frivillig sektor og representanter fra innvandrerorganisasjoner.  
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I følge bystyrevedtak 2007/90 skal introduksjonsordningen i Fredrikstad legges til NAV. Dette 
vil trolig styrke mulighetene for aktivitet og målrettet arbeid ovenfor arbeidsmarkedet for 
denne gruppen. 28 Det er behov for å utrede saken nærmere. Fra rapporten ” Tiltak for å 
bedre NAVs virkemåte” anbefales det å legge sosialhjelp, gjeldsrådgivning og 
introduksjonsordningen til NAV. Flyktningavdelingen, Fredrikstad internasjonale skole, og 
Nav har koordinerende roller angående tiltak og aktiviteter ovenfor målgruppen.  
 
 
Aktivitet for flyktninger i Fredrikstad med botid under 5 år i 2010: 

  Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 

Arbeid / 100 %  18 11 11 17 16 10 11 16 16 17 17 17 

Arbeid / deltid 13 10 12 16 17 12 12 14 16 17 17 19 

Reg. arbeidsledig 11 7 8 13 13 11 13 17 16 17 18 25 

Ikke reel arb.søker 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 

Norsk/samfunnsk 79 81 81 84 90 80 78 82 81 81 81 85 

Vgs./høyere utdanning 14 13 13 14 16 13 4 20 20 18 18 19 

Grunnskolekurs 25 25 25 26 26 21 20 23 24 26 26 32 

Språkpraksis 14 14 16 16 15 2 2 2 2 3 3 7 

Kurs i regi av NAV 5 5 6 6 6 4 3 4 4 2 2 2 

Praksis i regi av NAV 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

Lønnstilskudd NAV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Andre tiltak /utprøving  12 12 12 16 17 17 17 17 16 16 15 17 

Pensjonist 5 4 4 5 5 4 4 5 5 6 6 6 

Eldre 55-67 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Permisjon fra 
introprogram 5 5 6 5 5 8 6 4 4 3 3 4 

Sykmeldt fra introprogram   3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 6 

Trygdeytelser 3 1 1 3 3 1 1 2 2 3 3 4 

Etablering / nybosatte  4 5 7 8 12 9 11 1 1 1 6 8 

Hjemme med barn 7 3 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 

Ukjent (ingen kontakt) 24 13 13 19 17 11 12 16 15 15 15 13 

Totalt 2010 253 222 231 266 276 219 210 243 242 244 250 280 

Totalt 2009 340 299 290 235 237 217 212 224 310 249 302 244 

Kilde: Årsrapport for Rus, psykiatri, bolig og flyktningarbeid. 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
28

  Arbeidsdepartementet (2010): Sluttrapport 24.6.2010; ”Tiltak for å bedre NAVs virkemåte”. 
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Utfordringer – Bosetting og kvalifisering  
 

Bosetting  
Bosettingen skjer i henhold til politisk vedtak. IMDi anmoder Fredrikstad kommune om å bosette 245 
voksne flyktninger for perioden 2011 – 2013. Familiegjenforente kommer i tillegg. Det anmodes om å 
bosette ytterligere 10 enslige mindreårige i 2011. Bosetting medfører utfordringer på mange områder.  
Oppfølging i boligen og veiledning i hverdagen er viktig i integreringsprosessen.  Innvandrere som 
deltar i introduksjonsordningen får veiledning og informasjon i forhold til rettigheter og plikter, barn og 
oppvekst, helse, økonomi, vedlikehold, oppvarming, normer i forhold til nærmiljøet m.m.   
 
Boliger og bomiljøer 
Å tilby egnede boliger er en viktig del av integreringen. Det er en utfordring for kommunen å finne 
egnede boliger til voksne, familier og bo – og omsorgstilbud til enslige mindreårige. Boligkontoret kan 
tilby hjelp til bostøtteordninger og finansiering av egen bolig ved hjelp av husbankens lånemuligheter.  
Å sikre tilstrekkelig tilgang på boliger til flyktninger og innvandrere innenfor et spredt geografisk 
område byr på utfordringer. I følge bystyrevedtak 2008/24 skal det utarbeides en sak med forslag til 
organisering og finansiering av et prosjekt vedrørende fremmedkulturell innvandring og bomiljøer. 
Prosjektet settes i gang som en naturlig forlengelse av arbeidet med mangfold og integreringsplanen 
for Fredrikstad kommune.

29
  Boligsosial Handlingsplan som er under utarbeidelse.  

 
Kvalifisering og koordinering 
Introduksjonsloven er et tiltak og et viktig verktøy som skal bidra til at nyankomne innvandrere får 
opplæring i norsk med samfunnskunnskap og videre mulighet til å delta i yrkes- og samfunnsliv. Målet 
er å gi opplæring, utdanning, yrkeserfaring og inntektsikring. Gode introduksjonsprogrammer har en 
nøkkelrolle i integreringsarbeidet slik at deltagerne kan komme i arbeid og klare seg selv så snart som 
mulig. Kommunens utfordring er å ha fokus på kvaliteten i programmene. Introduksjonsordningen er 
relativ ny og det er foreløpig begrenset kunnskap om hvordan det går med deltakere i programmet på 
sikt. Det er behov for å følge opp deltakere og se på effekten av ordningen – spesielt opplæringen 
som gis i norsk og samfunnsfag og sammenhengen mellom innholdet i opplæringen, pedagogikk og 
læringsutbytte / resultat. Det er behov for etterutdanning og profesjonalisering av lærere. Det er behov 
for å se på organisering og ansvarsplassering.   
 
NAV må tilby kvalifiseringstiltak parallelt med norskopplæringen i starten av introduksjonsprogrammet. 
For særlig lavt utdannede må det tilrettelegges for arbeidsrettet opplæring for å motarbeide fattigdom 
og sosial eksklusjon. 

30
 I følge bystyrevedtak 2007/90 skal introduksjonsordningen i Fredrikstad legges 

til NAV. Dette vil trolig styrke mulighetene for aktivitet og målrettet arbeid rettet mot arbeidsmarkedet. 
Det er behov for å utrede saken nærmere. Som et minimum anbefales det at introduksjonsordningen, 
sosialhjelp og gjeldsrådgivning legges til NAV.  
 
Flyktningavdelingen, Fredrikstad internasjonale skole, og Nav har koordinerende roller angående tiltak 
og aktiviteter ovenfor målgruppen. Det er en utfordring at tjenestetilbudet fremstår fragmentert. Et 
forslag for å styrke arbeidet med innvandrerbefolkningen er å opprette en koordinatorstilling. Fokus vil 
være på en helhetlig koordinering av tjenestene, informasjonsarbeid, nettverksbygging og samordning 
av alle relevante tiltak og prosjekter som gjennomføres.  Det er ønskelig at stillingen vil bidra til at 
tjenestene har felles fokus og at integreringsperspektivet i større grad kommer inn i kommunens 
handlingsplaner og virksomhetsplaner. 
 

                                                
29

 Prosjektidé – Bystyrets vedtak 24/08, utarbeidelse av forslag til prosjektorganisering og finansiering. 
30

 Lødemel, Ivar. Heather, Trickey (2001): An offer you can`t refuse. The Policy Press. UK.  
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5.2 Barn og unge  
Barnehage 
Barnehageetaten består av 19 kommunale barnehager og virksomhet Jonas som gir spesial-
pedagogisk tilbud. Kommunen har ansvar for veiledning, samordning av opptak, tilsyn og 
kontroll med 60 private barnehager. 
 
Det er et nasjonalt mål å sikre at alle barn skal få et tilrettelagt omsorgs- og læringsmiljø i 
barnehagen som bidrar til barnets utvikling og læring innenfor et inkluderende fellesskap.31 
Barnehagen skal se omsorg og oppdragelse, lek, læring, sosial og språklig kompetanse i 
sammenheng. Alle barnehager tilbyr systematisk språkopplæring. Forskning og erfaring viser 
at barnehagene kan ha mangelfull kompetanse når det gjelder stimulering og kartlegging av 
flerspråklige førskolebarns språkkompetanse.32 Bruk av språkkartleggingsverktøy for 
minoritetsspråklige er en utfordring. Med tanke på språkets viktighet for integrering og 
sosialisering er målet å øke andelen minoritetsspråklige barn i barnehage. Barna bør ha to år 
med språkopplæring før de begynner på skolen Det er foreldrene som må motiveres til å 
sende barna i barnehagen. Økonomi, opplevelsen av lang reisevei og kulturelle hensyn gjør 
at mange barn blir hjemme til de skal starte på skolen.    Helsestasjonene motiverer foreldre 
til å benytte barnehagen eller andre språkstimulerende tilbud. Det er en utfordring at alle 
minoritetsspråklige barn i Fredrikstad skal lære seg norsk før skolestart, slik at de kan 
nyttiggjøre seg undervisningen i en vanlig klasse. Skolen opplever at barn fra 
andregenerasjonen (født her) møter til første skoledag uten å forstå norsk. Barnehager og 
skoler må ha et gjensidig forpliktende samarbeid om overgangen fra barnehage til skole, 
kontinuitet i opplæringen og en samordnet informasjon til foreldrene. Det må utvikles 
informasjonsmateriale på ulike språk slik at en når de språkgruppene som er sterkest 
representert – som kurdisk, somalisk, arabisk, iransk, afghansk, albansk og engelsk.  
 
I Handlingsplan for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen og mål for 
integreringen 2007, ble gratis kjernetid i barnehagene forslått som en prøveordning for alle 
fireåringer. ”Formålet skulle være å forberede til skolestart og bidra til sosialisering og bedre 
norskkunnskaper hos minoritetsspråklige barn gjennom økt deltagelse i barnehagen”.33 
Gratis kjernetid betyr at barnet får tilbud om ca. 20 timer gratis bruk av barnehage i uken.34  
Prosjekter i Oslo og Drammen gir gratis kjernetid for alle barn. Fredrikstad søkte om midler 
og deltagelse i prosjektet, men kom ikke med.  
 
Fig.5.5 Befolkningsutvikling - barn i Fredrikstad og barnehageplasser 
 2010 

status 
2012 

prognose 
2014 

prognose 

Barn 1-2 år 1626 1786 1751 

Barn 3-5 år 2556 2572 2726 

Barn 1-5 år 4184 4358 4477 

Barn 5 år 853 872 861 

Antall barnehageplasser 3729 3835 3940 

Venteliste 1-5 år* 72 85 85 

Kilde: SSB og barnehageetaten 
*Venteliste: Har takket nei til tilbudt plass og venter på plass et annet sted. 
 

Det forventes en vekst i antall barn i barnehage. Veksten gir behov for flere nye 
barnehageplasser – både utvidelse og nybygg. Det er ikke ventelister for å få plass i 
barnehagen (2010), men det er behov for å etablere flere barnehager i sentrum. 
 
 

                                                
31

  St.meld.nr.41 (2008-2009) 
32

 NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. 
33

  NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. 
34

  St.meld.nr.17 (1996-1997) Om innvandring og det flerkulturelle Norge 
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Fig. 5.6 Barn 0-5 år i Fredrikstad og utvalgte byer 2006 – 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I 2009 hadde Fredrikstad 5 071 barn i alderen 0-5 år (fig. 5.6). Av disse tilhører 781 barn, 
eller 15.4 prosent, innvandrerbefolkningen. I 2009 gikk 3679 barn i Fredrikstad i barnehage. 
Av disse var 3262 barn norske. Antallet innvandrerbarn var 417 i gruppen 0-5 år, og 413 i 
gruppen 1-5 år. Alle innvandrerbarn utgjorde 11.3 prosent av alle barn i barnehage i 
Fredrikstad. Det kunne være et ønske at andelen minoritetsspråklige gjenspeilet andelen i 
befolkningen, dvs. et mål på 15.4 prosent. Drammen har størst andel med 27,10 prosent og 
har gratis kjernetid i barnehagen til førskolebarn. Siden 2006 har Fredrikstad hatt en 
målrettet utvikling i forhold til andelen minoritetsspråklige barn i barnehage sett i forhold til 
alle minoritetsspråklige barn, med en økning fra 38 prosent i 2006 til 65,5 prosent i 2009.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kilde: Kostra 

 

Antall barn 0-5 år i utvalgte byer 
    

Sarpsborg  2006 2007 2008 2009 

Antall hele befolkningen 0-5 år 3565 3523 3598 3708 

Innvandrerbefolkning 0-5 år 422 464 556 653 

Andel innvandrere av hele befolkningen 0-5 år (%) 11,80  13,20  15,50  17,60  

 Fredrikstad  2006  2007  2008  2009 

Antall hele befolkningen 0-5 år 4875 4945 4945 5071 

Innvandrerbefolkning 0-5 år 624 690 733 781 

Andel innvandrere av totalbefolkningen 0-5 år (%) 12,80  14,00  14,80  15,40  

Drammen  2006 2007 2008 2009 

Antall hele befolkningen 0-5 år 4389 4485 4714 4764 

Innvandrerbefolkning 0-5 år 1082 1158 1226 1292 

Andel innvandrere av hele befolkningen 0-5 år (%) 24,70  25,80  26,00  27,10  

Kristiansand  2006 2007 2008 2009 

Antall hele befolkningen 0-5 år 5914 5925 6107 6337 

Innvandrerbefolkning 0-5 år 688 734 792 860 

Andel innvandrere av hele befolkningen 0-5 år (%) 11,60  12,40 13,00  13,60  

Andel innvandrerbarn av hele befolkningen: 2006 2007 2008 2009 

SARPSBORG (%) 11,80  13,20  15,50  17,60  

FREDRIKSTAD (%) 12,80  14,00  14,80  15,40  

DRAMMEN (%) 24,70  25,80  26,00  27,10  

KRISTIANSAND (%) 11,60  12,40  13,00  13,60  
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Kostnadene for barnehagene i Fredrikstad er høyere enn i sammenlignbare kommuner. Det 
kan ha sammenheng med større andel av personalet har førskoleutdanning / fagarbeidere 
med høy ansiennitet. I tillegg har kommunalt tilskudd til de private barnehagene økt i 2009.  
 
Barnehagesektoren 2009 SAR FRE DRA KRS 

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år 12 738 18 109 13 304 16 523 

Kilde: Kostra 

 
Åpen barnehage 
Åpen barnehage er et alternativ til barnehageplass. Det finnes seks åpne barnehager i 
Fredrikstad. Dette er et tilbud for barn og foreldre, både norske og innvandrere blir kjent med 
hverandre. Flerspråklige barn får hjelp til begrepsforståelse og både voksne og barn 
inkluderes i et fellesskap. Som et eksempel finnes det ved den åpne barnehage i sentrum 
”Treffpunktet” ca 60 prosent minoritetsspråklige barn og foreldre og 40 % norske. Antall 
besøk på Treffpunktet, målt i april hvert år, viser en stor økning. I 2005 var besøket 91 barn 
og 88 voksne, i 2009 var besøket 466 barn og 202 voksne. I et integreringsperspektiv er de 
åpne barnehagene en arena for utveksling av både norsk og utenlandsk kultur og tankegods.  
Den åpne barnehagen på FRIS er en del av et språktilbud for minoritetsspråklige mødre. Her 
finnes bare minoritetsspråklige barn og foreldre (ca. 40 barn). Dette tiltaket kombineres med 
en mor-barn gruppe. Det finnes i tillegg to åpne barnehager – den ene er ”Barnas stasjon” 
som drives i regi av Blå Kors og den andre er Furuheim – den kristne menighet. 
 
Åpen barnehage kjennetegnes ved: 

 Et sted der deltagere blir kjent med andre gjennom lek og aktiviteter. 

 Felles måltider. 

 Felles opplevelser og felles læring. 

 Målgruppe alle barn og deres foreldre / foresatte.  

 Pedagogisk tilbud med språkstimulering, samhandling og lek.  

 Tilstede er pedagog, fagarbeider og på ”Treffpunktet” en flerspråklig assistent. 

 Lærer seg rutiner og struktur på dagen 

 Foreldrene lærer å sette grenser for barna. 

 Barn og voksne lærer i det daglige om skikk og bruk i Norge, og formidler samtidig erfaringer 
til hverandre om skikker og normer i hjemlandet. 

 Tilbudet er til norske og minoritetsspråklige barn og voksne. 

  
 
Lær meg norsk før skolestart 
For å fange opp femåringer uten barnehagetilbud, slik at de skulle få et språktilbud før 
skolestart, ble det i 2007 startet et prosjekt som fikk navnet ”Lær meg norsk før skolestart”. 
En språkgruppe ble etablert på St. Croix og de åpne barnehagene ble deltakere i prosjektet. . 
I språkgruppa på St. Croix får 10 barn intensiv språkopplæring 4 timer pr. dag fem dager i 
uken. Språktilbudet er i dag integrert i Jernbanegaten barnehage.   
 
SPOKUS – Språkfokus i Fredrikstad 
Fredrikstad kommune deltar i det statlige prosjektet ”Språkløftet” fra 2007 – 2011 sammen 
med 9 andre kommuner. Målsettingen er å gi minoritetsspråklige barn fra fire til åtte år 
språkopplæring og dermed muligheter for likeverdig opplæring i skolen. Målet er at barna 
skal snakke og forstå norsk og bli gode lesere. Åtte barnehager og fem skoler deltar i 
prosjektet. Helsestasjonen valgte ved fireårskontrollen ut 30 minoritetsspråklige barn som nå 
har fått språkopplæring i ulike barnehager i løpet av ett til to år. Barnas språkutvikling 
stimuleres og kartlegges ca.1,5 år i barnehage og 2 år i skolen, i alt 3,5 år. Høgskolen i 
Østfold har det faglige ansvaret for opplæring av de ansatte. Bruk av video som pedagogisk 
verktøy er vektlagt i opplæringen. Mødrene trekkes med i prosjektet, slik at de kan støtte 
barnets språkopplæring og begrepsoppfatning på morsmål og norsk. Ut fra erfaringene i 
prosjektet skal det utvikles en modell for språkopplæring av minoritetsspråklige barn i 
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kommunen. Modellen skal beskrive en tiltakskjede for språkopplæring av barn 4 – 8 år i 
barnehage og skole. Gjennom prosjektet får kommunen en god oversikt over barnas 
språkutvikling over tid. Da barna startet i prosjektet kunne de svært lite norsk, de fleste bare 
noen få ord. Systematisk språkstimulering gjør at barna utvikler et språk som er funksjonelt.  
Barna skal gjennom en lesetest i 2. klasse. Målet er gjennomsnittlig skår på prøven – på linje 
med andre barn. Prosjektet har egen nettside og de to første årene i prosjektet er 
dokumentert på egen DVD. Erfaringer fra prosjektet videreføres i en modell for 
språkopplæring i barnehage og skole.  
 
Kompetanse som kvalitetsindikator 
Fredrikstad har hatt stort fokus på å tilføre kompetanse til barnehagepersonalet i forhold til 
språkformidling ovenfor minoritetsspråklige barn i barnehagene. I dag har denne 
kompetansen hatt ringvirkninger til alle barn i kommunens barnehager. Alle har fokus på 
språkformidling og de fleste barnehager har personell med minoritetskompetanse og 
kunnskap. Våren 2009 ble prosjektet ”Minoritetsspråklig kompetanse” avsluttet. Da hadde 32 
barnehager deltatt i 2007, 26 barnehager i 2006 og 27 barnehager deltatt i 2005. Tilførselen 
av kompetanse fortsetter nå i en formell utdanning i Flerkulturell pedagogikk I og II. 
Utdanningen gir 15 vekttall pr. semester og 20 førskolelærere fra Fredrikstad kommune 
fullførte studiet i 2008. Ved oppstart i 2009 deltar 30 personer fra Fredrikstad kommune.  Det 
er Fredrikstad kommune v. barnehageetaten som har tatt initiativ til etablering av 
utdannelsen i et samarbeid med HiØ. Statlige føringer er at kompetanse i flerspråklighet, 
flerkulturell pedagogikk og flerkulturell forståelse legges inn som en obligatorisk del av 
førskoleutdanningen. Personalet er i behov av kontinuerlig kompetansetilførsel. Ansatte i 
barnehagene som er innvandrere / flerspråklige er viktige brobyggere mellom ulike kulturer, 
og erfaring viser at de bidrar til en raskere språkutvikling for barna og bidrar kvalitativt til 
foreldresamarbeidet. 
 
Barnevern 
Barnevernet består av barneverntjenesten, barnevernsvakten og utekontakten. Barnevernet 
skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling 
får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, og bidrar til at barn og ung får trygge oppvekstvilkår. 
Barnevernet samarbeider med aktører som Helsevern for barn og unge, PPT, BUPP, 
barnehagene og skolene. Alle gjør de et viktig integreringsarbeid og samarbeider tverrfaglig 
om barn og unge som trenger spesiell oppfølging. På landsbasis er det overrepresentasjon i 
barneverntjenesten av førstegenerasjons innvandrere. Forskning viser at det er 
kunnskapshull i integreringsarbeidet av flyktningbarn i kommunene.35 Å leve mellom to 
kulturer er en utfordring. Manglende forståelse mellom foreldre og barn om det norske 
samfunnet skaper kulturkonflikter.  Fredrikstad kommune har planer om etablering av et 
prosjekt om vold i nære relasjoner. Alle former for æresrelatert vold, tvangsekteskap og 
kjønnslemlestelse står i sterk kontrast til barns rett til en trygg oppvekst og utløser rett til hjelp 
fra barnevernet. 36 Barnevernet i Fredrikstad er en viktig aktør i dette arbeidet. Antall nye 
meldinger øker for hvert år.  Barneverntjenesten har et barnevernsfaglig ansvar for enslige 
mindreårige asylsøkere og andre mindreårige personer i mottak og bosatte i kommunene.37   
Utekontakten er en del av barnevernet. De har tilhold i Familiesenteret i sentrum og driver 
utstrakt oppsøkende virksomhet. Det er åpent fem dager i uken og fire kvelder. Arbeidet 
retter seg mot unge fra 13 – 18 (23) år. Utekontakten er oppsøkende og treffer de unge på 
ungdommens arena. De kan være i sentrum, på såkalte ”hengesteder” i distriktene, på 
fritidsklubbene og på skolene. De samarbeider med ungdomsskolene Gressvik, Kråkerøy og 
Borge. Utekontakten driver også jentegrupper og guttegrupper og innvandrergrupper hvor 
minoritetsproblematikk er tema.  Utekontakten har også individuelle samtaler, gir råd og 
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veiledning. De har kontakt med innvandrermiljøet, med den enkelte og med Kurdisk forening, 
Islamsk forening og Somalisk forening. Utekontakten samarbeider med fritidsklubbene. Av 
ungdommene utekontakten har kontakt med er ca. 35 prosent innvandrere.  
 
Helsevern for barn og unge  
Helsevernet er helsefremmende og forebyggende. Forebygging av sykdom, tidlig 
intervensjon og oppfølging av barn og unge fra 0 til 20 år er tjenestens primære oppgave. 
Tilbudet tilrettelegges for barn og unge med minoritetsbakgrunn og deres foreldre.  Tjenesten 
er et lavterskeltilbud som omfatter helsestasjonene, skolehelsetjenesten, helsestasjon for 
ungdom, familiesenteret, foreldreveiledning for innvandrere og helseopplysningsgruppe på 
enkelte skoler. Helseundersøkelsen omfatter fysisk og psykisk helse, vaksinasjonsprogram 
og undersøkelse for visse smittsomme sykdommer. Tuberkuloseundersøkelse blir tatt av de 
som kommer fra land med høye forekomster.38 Helsesøster gir omsorg og råd knyttet til 
graviditet, fødsel og barseltid med svangerskapskontroll og oppfølging etter fødselen. Et 
annet viktig fokus er oppfølging av barn i familier som kommer fra områder der omskjæring 
praktiseres. Helsesøster i Fredrikstad har spesiell kompetanse knyttet til kjønnslemlestelse. 
Den æresrelaterte volden kan omfatte fysisk og psykisk vold, påføring av skyld og skam, 
kontroll og frihetsberøvelse, tvangsgifte, kjønnslemlestelse, dumping i hjemlandet, utstøtelse 
og trusler om vold og drap. Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er et sted hvor barn og 
unge kan ta opp erfaringer knyttet til det å vokse opp i to kulturer. Helsestasjonen er et viktig 
kontaktpunkt for å kartlegge, veilede og motivere målgruppen til å bruke de ulike tiltak og 
tilbud som fremmer integreringen. Skal man ha flere minoritetsspråklige barn i barnehagen er 
det en ide at helsesøster formidler et besøk i barnehagen. Det er også viktig at fedrene får 
informasjon om tiltak for barnet og familien. Far må bli deltagende og inviteres med.39 
Helsesøster må være spesielt oppmerksom på minoritetsspråklige barns språkutvikling ved 
4-årskontrollen og eventuelt foreta en språktest. Oppfølging av familier gir et godt grunnlag 
for omfattende kartlegging, utredning og eventuell henvisning videre. Innvandrernes 
manglende norskkunnskaper oppleves som et problem og nødvendiggjør utstrakt bruk av 
tolk. Det er knyttet en helsesøster til Veumalleen asylmottak. Hun inngår i et team med lege 
og psykiatrisk sykepleier.  
 
Kjønnslemlestelse 
I 2008 kom Regjeringens ”Handlingsplan mot kjønnslemlestelse 2008 -2011”. Lov mot 
kjønnslemlestelse trådte i kraft i 1996. Strafferammen er på åtte år for den som 
kjønnslemlester eller medvirker til dette. Det er et klart mål for myndighetene i Norge å 
stoppe denne skikken. Globaliseringen og migrasjonen gjør at kjønnslemlestelse praktiseres 
over hele verden, i miljøer fra Afrika, Midt-Østen og Asia.  
 
Tvangsekteskap 
I 2008 kom Regjeringens ”Handlingsplan mot tvangsekteskap 2008 – 2011”.  Retten til fritt å 
velge ektefelle er nedfelt i våre internasjonale forpliktelser, ekteskapsloven og straffeloven.  
Strafferammen er 6 år. Ekteskapet kan oppfattes som migrasjonsstrategi. Myndighetene kan 
avslå familiegjenforening ved mistanke om tvangsekteskap. Opplysninger om hvor mange 
jenter og gutter som utsettes for press og tvang til å inngå ekteskap finnes ikke.40 Nasjonalt 
kompetanseteam mot tvangsekteskap ble etablert i 2004 – et samarbeid med UDI, PU, 
Norges Røde Kors og Bufdir. Det er ansatt en familievoldskoordinator i hvert politidistrikt.  
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Barnevernet i Drammen kommune har utviklet et godt samarbeid med politiet med tanke på 
vold i nære relasjoner og æresrelatert vold. De har skrevet veiledere for begge områdene og 
utviklet prosedyrer for samarbeidet. For de som skal reise på ferie i hjemlandet og er redde 
for at de skal bli tvangsgiftet eller holdt tilbake har de gjort kjent at de har utviklet en 
egenerklæring som ungdommen kan fylle ut før avreise. Skjemaet inneholder informasjon 
om hvor familien skal på ferie, hvem de skal besøke, hva som er hensikten med ferieturen, 
forventet hjemreisedato og en bekymring fra ungdommen om hva de frykter kan skje mot 
deres vilje. Viljeserklæringen inneholder også lovteksten i straffeloven om forbud mot 
omskjæring og tvangsekteskap. Denne erklæringen vil bli fulgt opp om ungdommen ikke 
kommer tilbake til Norge til planlagt tid. Foreldrene kan også signere denne erklæringen. 
Det er foreldrenes ansvar at barn ikke utsettes for vold og overgrep – og derfor er det 
nødvendig at barnevernet ansvarliggjør foreldrene. Drammen er her en foregangskommune. 
Drammen kommune har vedtatt nulltoleranse mot vold i alle etater. Utøvelse av vold er en 
kriminell handling. Vold skal ikke unnskyldes eller bortforklares som et kulturfenomen!41 

 
 
Kamil Ahmed forteller: 
Det å forebygge og hindre tvangsekteskap er et viktig tiltak for bedre integrering. Det er 
mangel på kompetanse i det offentlige hjelpeapparatet. IKAF har sendt ut brosjyren ”Nekt å 
bli tvangsgiftet” på kurdisk, arabisk og norsk. Kamil Ahmed er leder i IKAF – Irakisk-kurdisk 
asylsøker og flyktningorganisasjon. Her er et utdrag av hans formidling om tema: 
 

Tvangsekteskap har historisk bakgrunn og har kommet som en følge av den undertrykkelse 
som kvinner er utsatt for i et patriarkalsk samfunn hvor kvinner ikke har noen frihet og hvor 
de kontrolleres av menn som dominerer i samfunnet. Gjennom historien har mange kvinner 
valgt å rømme fra familiene sine eller ektemennene sine fordi de ikke har hatt mulighet til et 
fritt valg. Å rømme er kvinnens protest mot kulturell og patriarkalsk undertrykkelse. Det er et 
angrep mot alle de skrevne og uskrevne hellige regler som ble dannet av mennene. 
Jentene blir ikke bare utsatt for forbannelse og fordommer av mennene i klanen, men også 
fra kvinner i klanen som er oppdratt i patriarkalsk tankegang. Mange av historiene ender 
med drap. Når jenter går imot faren og brødrenes vilje – går de også imot klanenes vilje. 
Familien mener at den eneste måten å rense familiens ære på er å drepe kvinnen. Mange 
må leve et liv i skjul, på et annet sted, og tusenvis av kvinner blir drept. Uoffisielle tall sier at 
35 000 kvinner i Kurdistan har blitt drept i løpet av de siste 15 år. 42 
 
Helt siden 1980 tallet har det bodd mange kurdere i Norge, men de fleste kurdere fra Irak 
kom etter 1998. Mange av de som kom har fått familiegjenforening. Mange kurdiske barn 
vokser opp i Norge, går på norsks skole og blir kjent med et norsk system og samfunn. Dett 
er familien og klanen ikke fornøyd med, de ønsker ikke at barna og andre skal integreres i 
det norske samfunnet. Barn blir derfor kontrollert, isolert og utsatt for press til å følge 
slektens normer. Dette gjør at de unge opplever et vanskelig krysspress mellom opprinnelig 
kulturkoder og de norske.  Problemene med tvangsekteskap øker parallelt med økningen i 
den kurdiske befolkningen. Nye generasjoner blir hindret i å tilpasse seg sitt nye land, de 
blir presset inn i kulturformer. De fleste henvendelsene om hjelp knyttet til æresrelatert vold 
er fra pakistanere og kurdere. Arrangert ekteskap sidestilles med tvangsekteskap så lenge 
jenta ikke kan si nei til å gifte seg. Ordningen om tvangsekteskap kan ikke unnskyldes med 
kultur – det er ukultur og straffbart etter norsks lov og i strid med menneskeretten (ibid). 
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 Familieveiledning 
Barne- og likestillingsdepartementet initierte opplæring i foreldreveilednings- programmet 
ICDP– International Child Development Programs med en tilpasset versjon rettet spesifikt 
mot minoritetsspråklige familier. Ansatte i Fredrikstad kommune deltok i opplæring og tolv 
veiledere ble utdannet. Det deltok 6 norske og 6 minoritetsspråklige. Hensikten var at en 
fremmedkulturell og en norsk ICDP-veileder skulle etablere og lede veiledningsgrupper ved 
familiesenteret. Innvandrerfamilier med barn er målgruppen. Barnefamilier trenger støtte i 
integreringsprosessen. Foreldreveiledningsprogrammet ICDP har fokus på foreldrenes 
kunnskap og forståelse. Metoden understøtter foreldrenes mestringsevne og har til hensikt å 
bygge bro mellom foreldrenes tradisjonelle omsorgsverdier og de verdiene som møter dem i 
det norske samfunnet. Samtalen foregår i hovedsak på deltagernes morsmål – og gruppen 
ledes av to veiledere, en med innvandrerbakgrunn og en med norsk bakgrunn. Hovedfokus 
skal være på kjønn, autoritær oppdragelse, familie og kultur. 
 
  
 

 
 
 
 
 
Frivillige organisasjoner, fritidsklubber og møteplasser   
Frivillig sektor bidrar til lokal samfunnsutvikling, har en forebyggende rolle, fungerer som et 
sosialt sikkerhetsnett og skaper kulturelle møteplasser. Frivillige lag og foreninger kan være 
et supplement til kommunens tjenestetilbud. Kommunen og en frivillig organisasjon kan lage 
en kontrakt om et tiltak/prosjekt, et såkalt ”partnerskap for integrering”. Det frivillige arbeidet 
eksisterer med og uten økonomisk støtte fra stat og kommune. For den enkelte kan 
deltagelse i frivillige organisasjoner gi mulighet til å bruke sitt engasjement, bli kjent med 
andre og bidra til samfunnsforståelse. For innvandrere spesielt kan det å aktivt utøve frivillig 
arbeid, eller å være deltaker, gi bedre integrering og motvirke diskriminering.  
 
Frivillighetssentralene i Fredrikstad har i mange år samarbeidet med innvandrerbefolkningen 
og det gjøres en betydelig innsats for å fremme integrering i lokalsamfunnet. Det finnes tre 
frivillighetssentraler i Fredrikstad; Sentrum, Vest og Øst. I tillegg tilbyr Home-Start 
Familiekontakt praktisk hjelp og bistand til småbarnsfamilier i vanskelige livssituasjoner. 
Home-Start er et supplement til det offentlige hjelpeapparatet og samarbeider med 
kommunens flyktningavdeling og asylmottaket på Veum. 
 
 
 



36 
 

 Frivillighetssentralene bidrar til å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner 
og organisasjoner utfører.  

 Frivillighetssentralene tilrettelegger aktiviteter som gir mennesker mulighet for sosialt 
fellesskap og selvhjelp. 

 Frivillighetssentralene skaper nettverk og møteplasser og bidrar til vekst av sosial 
kapital.  

 
 
Flere tiltak er rettet spesielt mot innvandrere: 

 Svømmegruppe / svømmeundervisning 

 Flerkulturell kvinnegruppe – startet 2003 

 Fredrikstad internasjonale kvinnegruppe – startet 2010 

 Kvinnekafè – møteplass for kvinner med innvandrerbakgrunn 

 Sykkelkurs / utlån av sykler 

 Sykurs og bakekurs 

 Leksehjelp 
 
IMDi har inngått en intensjonsavtale med Norges Røde kors, Norges Fotballforbund, Norske 
Kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp, Redd barna og Frivillighet Norge for å styrke 
det lokale integreringsarbeidet. I et integreringsperspektiv må samarbeidet mellom 
kommunen og frivillige lag og foreninger videreutvikles. Byens mangfold av frivillige lag og 
foreninger, som Røde Kors, Bymisjonen, Fredrikstad idrettsråd – FRID og 
innvandrerorganisasjoner tilbyr deltakelse og engasjement på fritiden. Mange skoler er også 
viktige medspillere. Fredrikstad turnforening har ca. 500 barn og unge som medlemmer. 
 
Fotball er en ”fargerik” fritidsaktivitet som er kjent så å si i hele verden, der deltagelse er en 
drivkraft i en sosial integreringsprosess. Innvandrere er i betydelig grad representert i 
idretten. Aktiviteter bidrar til inkludering av minoritetsspråklig barn, unge og voksne. Tiltakene 
gir positiv fritid og følelsen å være betydningsfull.   
 
Fredrikstad Idrettsråd – FRID styrker idrettens rolle i samfunnet. Det finnes ca. 90 idrettslag 
og om lag 20 000 medlemmer. Høsten 2000 ble hjelpetrener - prosjektet iverksatt. Det retter 
seg i første omgang mot barn og unge med flerkulturell bakgrunn. Mer enn 200 barn og unge 
er nå involvert i prosjektet. Foruten støtte og informasjon til den enkelte som deltar i 
idrettslagene kontakter hjelpetrenerne også foreldrene. Det skaper trygghet. Det er 44 

personer som har gjennomført hjelpetrenerkurset. I tillegg er det engasjert 
”kontaktpersoner” i Trosvik IF, Selbak T&IF og Lisleby IF som gjør en betydelig innsats. 
Dette er områder med stor innvandrerbosetting. Treningsgrupper og fotballgrupper tilbyr 
sosialt felleskap både i og utenfor skolene. 
 
Fritidsklubbene er åpne for alle barn og unge med ulik kulturell og sosial bakgrunn. De unge 
møtes flere kvelder i uken til temakvelder, konserter, dans, konkurranser eller bare til en prat.  
Alle grupper har en voksen som følger dem opp. Fritidsklubbene er et godt tilbud til barn og 
unge og en arena for integrering og inkludering. Klubben er også en rusfri møteplass for barn 
og unge i deres nærmiljø. Antall besøkende på fritidsklubbene var i 2007: 19 946 personer, 
2008: 24 669 personer og 2009: 25 920 personer.  
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Fig. 5.7 Fritidsklubbene i Fredrikstad kommune 
 

STED TID ANDEL 

Lisleby Fritidsklubb Etter skoletid: mandag, onsdag og fredag. 10 – 20 % besøkende med 
innvandrerbakgrunn 

Bullit: tirsdag og torsdag 

Shadow, ungdom: onsdag og fredag 

Gressvik Junito / junior: tirsdag og torsdag Noen med 
innvandrerbakgrunn Benito / ungdom: mandag, onsdag og fredag. 

Østsiden Junior: tirsdag og torsdag 50 % med 
innvandrerbakgrunn Avanti ungdom 

Ambjørnrød Ambis: tirsdag og torsdag   

Torsnes Drop inn: fredager Noen med 
innvandrerbakgrunn 

Sentrum Chill: mandag, tirsdag, torsdag 70 % med 
innvandrerbakgrunn 

   

 
 
Biblioteket og St. Croix huset er eksempler på møteplass som brukes på tvers av 
generasjoner og kulturer. På hovedbiblioteket har innvandrerbefolkningen tilgang på aviser 
og tidsskrifter på 30 språk, og har internett tilgang til hjemlandets aviser. Byens bibliotek er 
en inkluderende møteplass og en stor andel av de som bruker biblioteket er innvandrere.                                                                                                                                                                                                                  
 
Om lag halvparten av innvandrerbefolkningen i Fredrikstad er muslimer.  For dem er 
moskeen i Fredrikstad en viktig møteplass. Videre er om lag 25 prosent av innvandrerne fra 
land hvor katolisismen er den dominerende religion. For dem er den lokale Katolske kirken, 
St. Birgitta, en viktig møteplass.  
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Utfordringer – barn og unge 
 
Alle barn skal lære norsk. Minoritetsspråklige barn skal fanges opp ved 4-års kontroll på 
helsestasjonen dersom de er i behov av språktest og språkstimulerende miljøer. Alle 
minoritetsspråklige barn skal kunne norsk ved skolestart. Skolen opplever at barn fra 
andregenerasjonen (født her) møter til første skoledag uten å ha tilegnet seg det norske språket og 
har stort behov for språkopplæring.  
  
Utvikling og bruk av språkkartleggingsverktøy for minoritetsspråklige er en utfordring. Forskning og 
erfaring viser at barnehagene kan ha mangelfull kompetanse når det gjelder stimulering og 
kartlegging av flerspråklige førskolebarns språkkompetanse.

43
  

  
Alle barnehager skal ha språkopplæring som satsningsområde. Det norske språket er nødvendig for 
å kunne tilegne seg kunnskap og følge med i skolen. Språket er en nødvendig ”nøkkel” for 
sosialiseringsprosessen og integreringen. Arbeid for å bedre språkforståelsen og leseferdigheter hos 
barn skal være metodisk og kompetent.  
 
Alle foreldre med barn i barnehage og skole skal inkluderes i arbeidet knyttet til egne barn. 
Oppveksttjenesten skal i løpet av 2011 etablere en felles plattform for møte med foreldre, i forhold til 
gjensidige forventninger.  
 
Rekruttering til barnehage og åpen barnehage er et viktig tiltak Både Flyktningavdelingen og 
Helsestasjonen motiverer og informerer om viktigheten av tidlig språkstimulering for å lære norsk. Et 
mål er å øke andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen og i andre språkstimulerende miljøer.  

  
All relevant informasjonen bør være koordinert og tilgjengelig på flere språk. Det må utvikles 
informasjonsmateriale på ulike språk slik at en når de språkgruppene som er sterkest representert – 
som kurdisk, somalisk, arabisk, iransk, afghansk, albansk og engelsk. Åpen barnehage ”Treffpunktet” 
har utarbeidet informasjonsbrosjyre i samarbeid med fremmedspråklige foreldre.  
 
Etablere ICDP- foreldreveiledning. Hensikten med foreldreveiledningsprogrammet er å støtte og 
styrke foreldre i deres rolle som oppdragere og omsorgspersoner for egne barn. Metoden 
understøtter foreldrenes mestringsevne og har til hensikt å bygge bro mellom foreldrenes tradisjonelle 
omsorgsverdier og de verdiene som møter dem i det norske samfunnet 
 
Barnehager og skoler samarbeider om overgangen fra barnehage til skole slik at det blir en 
kontinuitet i opplæringen og samordning av informasjon til foresatte. 
 
Barn og unge i kulturkonflikter får nødvendig informasjon og hjelp. Helsestasjonen, barnevernet og 
skolen er aktuelle aktører når det gjelder samarbeid og initiativ til et flerfaglig samarbeid angående 
æresrelatert vold, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og menneskehandel.   
 
Kommunen må initiere og videreutvikle samarbeid med frivillige lag og foreninger. Eksisterende tilbud 
videreutvikles og nye tilbud og aktiviteter etableres. Målgruppen er etnisk norske og innvandrere.  
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5.3 Skole og utdanning 
Skoleetaten i Fredrikstad omfatter 30 grunnskoler, Fredrikstad internasjonale skole og 
Pedagogisk senter. Seks skoler er ungdomsskoler, fire av skolene har elever fra 1. -10. trinn 
og 20 er barnetrinnsskoler med skolefritidsordning – SFO og leksehjelp. Skoleetaten har 
1090 årsverk. De høyeste andelene av barn med innvandrerbakgrunn ved skoler i 
Fredrikstad i 2009 lå på 20 - 25 %. Det var ved skolene på Cicignon, Hauge, Trara og 
Kjølberg.44  Det er 39 språkgrupper som er representert i grunnskolen.  De største 
språkgruppene er Kurdisk, Somalisk, Arabisk, Albansk og Polsk. Det er i 2010 kartlagt at av 
523 minoritetsspråklige elever i grunnskolen har 310 et stort behov for språkopplæring, 142 
har middels behov og 71 har lite behov. Mange av barna som er i behov av språkopplæring i 
norsk er født i Norge. 
 
Fig. 5.8 De fem største gruppene og deres behov for språkopplæring i norsk   
Språkgruppe Antall Født i Norge Stort behov Medium behov Lite behov 

Kurdisk 118 98 63 34 21 

Somalisk 101 42 63 34 4 

Arabisk 77 46 55 12 10 

Albansk 49 47 18 20 11 

Polsk 38  23 11 4 

 
Barneskolen og ungdomsskolen er en viktig lærings og integreringsarena. Barn og unge fra 
6-16 år har i regelen rett til gratis grunnskoleopplæring.45 Retten til grunnskoleopplæring for 
innvandrere gjelder når personen skal oppholde seg i Norge mer enn tre måneder. Praktisk 
betydning har dette for den som har søkt beskyttelse. Venter barn og unge mer enn tre 
måneder på svar får de rett til opplæring i barneskolen eller ungdomsskolen, på lik linje med 
alle andre. Den kommunen asylmottaket ligger i har plikt til å sørge for undervisning. Det har 
ingen betydning om oppholdet i landet er ulovlig. Kommunen har imidlertid ikke plikt til å gi 
undervisning til barn i kirkeasyl. Mange minoritetsspråklige barn og unge har behov for 
spesifikke og individuelle tiltak for å kunne få utbytte av skolegangen. Tiltakene har som mål 
at elevene skal tilegne seg et ferdighetsnivå som er nødvendig for å kunne følge ordinære 
klasser og gjennomføre et norsk utdanningsløp.  Utfordringene er størst for de som kommer 
til Norge sent i skoleløpet.  
 
Tospråklig fagopplæring/ morsmålsunervisning 
I den tospråklige fagopplæringen får eleven norskundervisning og bistand til forståelse av 
språklige begreper. Andelen tospråklige elever i 2009 var 8 prosent. Antall elever samme år 
var 9216 – det utgjør 737 elever. Det er i 2010 ca. 550 elever i grunnskolen som har behov 
for denne tjenesten og det blir undervist på tretti forskjellige språk. De største elevgruppene 
har kurdisk, somalisk, albansk, polsk eller arabisk som morsmål. Rektorene på de respektive 
skolene har ansvar for at barna får denne tjenesten. Tospråklig fagopplæring er en lovfestet 
rett. Behov for tospråklig opplæring er størst i småskolen. Elever som kommer til landet i 
løpet av grunnskolen kan få slik opplæring. Morsmålsopplæring kan legges til en annen 
skole enn den eleven vanligvis går ved. Denne type opplæring gis i svært begrenset omfang 
i Fredrikstad kommune. Fredrikstad internasjonale skole FRIS har 25 tospråklige lærere og 
koordinerer denne opplæring til alle kommunale skoler i Fredrikstad. Barn i barnehager kan 
få tospråklig lærere fra FRIS. Virksomhet Jonas tilrettelegger spesialpedagogiske tiltak for 
barn.  
 
 
 
 

                                                
44  Vedlegg 7 Barn og unge med innvandrerbakgrunn i grunnskolen Fredrikstad.  
45

  Opplæringsloven § 2-1 
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Fig. 5.9  Andel/antall elever med tospråklig fagopplæring/morsmålsopplæring  
 
  

  
 
 
Andel/ antall elever i grunnskolen som får tospråkig fagopplæring / morsmålsundervisning i 
Sarpsborg, Fredrikstad, Drammen og Kristiansand. Fredrikstad har lavest andel elever hvert 
år i perioden 2006 – 2008 av de kommunene vi sammenligner oss med. Sarpsborg og 
Kristiansand øker andelen av elever med tospråklig opplæring mens Drammen går tilbake.  
Nyere data foreligger ikke. 
 
Spesielt tilrettelagt opplæring i innføringsklasser 
Elever som kommer til Norge i skolepliktig alder får et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud 
som kalles ”innføringsklasse”. Barna har kort botid i landet og har svake ferdigheter i norsk. 
Etter et år i denne klassen går eleven over i vanlig skole og starter på aldersadekvat trinn. 
Borge ungdomskole, Kjølberg skole, Cicignon barne- og ungdomsskole og Gressvik 
ungdomskole har innføringsklasser.  
 
Fig. 5.10  Innføringsklasser med språkopplæring i 2009 i Fredrikstad 
 

SKOLE Trinn Antall 
elever  

Årsverk 
ord. lærer 

antall 
tospråklige 

lærere* 

timer m. 
tospråklig lærer 

/uke** sept. 09  

Gressvik ungdomskole 8-10 7 2 4 24 

Borge ungdomskole 8-10 9 1.92 4 24 

Cicignon skole barnetrinn 2-4 7 2.75 9 54 

Cicignon skole barnetrinn 5-7 10       

Kjølberg skole barnetrinn 2-7 5 1.4 2 12 

Totalt   38   15 114 

* Tallet angir også antall språk i den enkelte klassen.  
** Stillingsressurs for tospråklig lærere og assistenter.  
 

Det er behov for å se på organiseringen i Fredrikstad kommune når det gjelder særskilt 
norskopplæring; morsmålsundervisning, tospråklig fagopplæring og innføringsklasser. En 
omfattende evaluering i forhold til behov og ressurser for denne målgruppen må legges til 
grunn. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 % / antall SAR FRE DRA KRI 

2006 6,9 / 441 5,0/ 454 11,3 / 768 5,9/ 608 

2007 6,8 / 437 5,4/ 495 10,8/ 752 6,3/ 647 

2008 7,5 / 490 5,2/ 474 8,5/ 599 6,5/ 663 
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Tjenestetilbudet ovenfor minoritetsspråklige barn og deres foreldre varierer.  
Følgende tiltak blir iverksatt etter behov:  
 

 Innføringsklasser  

 Særskilt norskopplæring / tospråklig fagopplæring / morsmålsopplæring 

 Møter for nye barn sammen med foreldrene 

 Møter for foreldre i forkant av ordinære foreldremøter. De får da en forhåndorientering; slik 
sikres at budskapene blir oppfattet og forstått.  

 Ekstra tid på konferansetimer for barn og foreldre. 

 Om ønskelig blir eventuelt morsmållærer/ tolk invitert til konferansetimen 

 Mulighet for konferansetime i hjemmet 

 Overgangsmøter med elev og foreldre i overgangen til ungdomsskolen og videregående 
skole 

 Alle barneskoler gir leksehjelp på første til fjerde trinn. Det bør vurderes om dette tiltaket skal 
være et tilbud fra femte til syvende trinn også. 

 
 
Fig. 5.11  Kostnader til særskilt norskopplæring i Fredrikstad 2008 – 2010 

Særskilt norskopplæring 2008 2009 2010 

Stillingshjemler 31,1 32,9 32,4 

Lønn 485 121 492 942 538 711 

Totalt  15 087 000 16 218 000 17 454 000 

Innføringsklasser Antall 2008 2009 2010 

Cicignon 25 1 601 000 1 686 000 1 686 000 

Kjølberg / Ambjørnrød i 2008 15 782 000 772 800 841 000 

Gressvik 15 1 160 000 1 360 000 1 175 000 

Borge U / FRIS i 2008 15 1 065 600 1 654 000 1 645 000 

 Total 70 4 608 600 5 472 800 5 347 000 

Total kroner for særskilt 
norskopplæring og innføringsklasser 

  19 695 000 21 690 800 22 801 000 

    
Videregående skole 
Videregående opplæring har fylkeskommunen ansvaret for. Hovedregel for elever som søker 
til videregående opplæring er at de må ha lovlig opphold i landet. Personen kan ikke ha 
status som asylsøker og vente på avgjørelse på asylsøknad. Det er fylkeskommunen som 
har ansvaret for inntak og realkompetansevurdering. Minoritetsspråklige elever som ikke har 
gode nok ferdigheter i norsk har likevel rett til videregående skole. Dette fører til frafall og 
personlig nederlag for den enkelte. Det er behov for et økt samarbeid mellom 
Fylkeskommunen og kommunen i forhold til overgangen mellom grunnskolen og 
videregående skole og regelverket knyttet til denne problematikken. Det er spesielt 
utfordringer når det gjelder elever som kommer sent i skoleløpet. 
 
Minoritetsrådgiveren ved de videregående skolene skal styrke skolens eksisterende 
rådgivertjeneste og gi støtte og veiledning til elever i kulturkonflikter. Beskyttelse av 
ungdommen som er utsatt for tvangsekteskap eller trusler om dette er et vanskelig arbeid. 
Familien ære blir skadet noe som kan medføre alvorlige sanksjoner.  
 
Oppfølgingstjenesten for videregående skole, Østfold Fylkeskommune og PPT gjennomførte 
en undersøkelse ” Den store grunnundersøkelsen 2001- 2005”. Hensikten var å finne ut i 
hvilken grad elever med minoritetsspråklig bakgrunn gjennomfører videregående opplæring 
med full kompetanse og andelen ” drop out.” Resultatene viser at forskjellen mellom norske 
og minoritetsungdom var liten. Henholdsvis 8 prosent for norske ungdommer og 11 prosent 
for minoritetsspråklige.  
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FRIS Fredrikstad internasjonale skole  
Fredrikstad internasjonale skole ligger i gamlebyen. Skolen har til sammen ca 80 ansatte, 
både norske og fremmedspråklige. Det er ansatt 25 tospråklige lærere. Skolen koordinerer 
tospråklig fagopplæring til alle kommunale skoler i Fredrikstad. Et betydelig arbeid knyttet til 
integrering og inkludering foregår på FRIS. Skolen samarbeider med Flyktningavdelingen om 
introduksjonsordningen, tilbyr kurs i norsk og samfunnsfag for innvandrere, samarbeider med 
Nav om arbeidsrettede tiltak og prosjekter. Skolen samarbeider med alle skolene i 
kommunen og har samarbeid med andre kommuner, som Hvaler, Våler, Sarpsborg og 
Halden. FRIS tilbyr flere tjenester - grunnskole for voksne, spesialundervisning for voksne, 
tospråklig fagopplæring for elever i grunnskole, språktest i norsk på høyere nivå 
”Bergenstesten”, koordinering av språkpraksisplasser, åpen barnehage / Mor-barn grupper 
og prosjekt ”Helsenorsk” i samarbeid med Glemmen sykehjem (fig. 5.14). Deltagerne 
kommer fra mange land og med høyst forskjellig erfaring fra hjemlandet. Noen har aldri gått 
på skole og andre har god utdannelse, men kan ikke norsk. Her møter du flyktninger som 
søker beskyttelse, personer med familierelatert innvandring og arbeidsinnvandring. Høsten 
2010 er antall deltagere ca.700. Den største gruppen kommer fra Irak. 
 
Grunnskole for voksne på FRIS. 
Grunnskole for voksne er et tilbud til etnisk norske og minoritetsspråklige etter kapitel 4 i 
opplæringsloven46.  Elevene testes før oppstart. Grunnskole for voksne kan gjennomføres på 
ett eller flere år. Det undervises i fagene norsk, matematikk og engelsk skriftlig – fagene 
naturfag og samfunnsfag er muntlig. Det er 24 timer med undervisning i uken. Deltagere her 
ønsker i regelen å ta videre utdanning.  Har deltageren ikke rett til videregående opplæring, 
vil likevel retten til grunnskoleopplæring for voksne være gjeldene.47 Retten gjelder alle fra 16 
år og oppover uansett årsak. Det er 32 flyktninger som deltar i des. 2011; snittet for året på 
22.7. Grunnskoleopplæringen er kommunens ansvar.48  
 
 Antall elever i grunnskole for voksne 
 

 SARPSBORG FREDRIKSTAD DRAMMEN KRISTIANSAND 

2006 52 82 50 162 

2007 28 93 64 165 

2008 41 53 94 125 

Kilde: SSB 
Drammen har økende antall, mens Sarpsborg, Fredrikstad og Kristiansand har færre elever i 2008 enn i 2006. I 
2009 var det 88 elever i denne gruppen i Fredrikstad.  
 
 
 

 

                                                
46

 Opplæringslovens § 4A-1 
47

 Opplæringsloven §§ 4A-1,4A-2 
48

 NOU 2009:18 Rett til læring. 
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Spesialundervisning 
Fris har ansvaret for spesialundervisning for voksne i hele kommunen. Vedtak om 
spesialundervisning skjer etter tilrådning fra PPT- pedagogisk psykologisk tjeneste. Antallet 
varier, de siste årene har det lagt på ca. 16 personer. 
 
Norsk og samfunnskunnskap for småbarnsmødre i åpen barnehage. 
Fris har åpen barnehage med Mor-barn grupper. Her kan mor ta med seg barnet sitt for å 
lære norsk. Tilbudet passer for mødre med små barn som ikke har begynt i barnehage. Hit 
kommer mødre som lærer å skrive og lese for første gang i sitt liv, og mødre som har 
gjennomført videregående og høyere utdanning i hjemlandet sitt. Felles er at de skal lære 
seg norsk. Undervisningen består også av lek, sang, rim og regler og presentasjon av norsk 
barnekultur. Åpningstiden er 4 timer pr. dag. Her går ca. 34 minoritetsspråklige barn og i 
tillegg deres foreldre.  
 
Norskundervisningen 
Fris er ansvarlig for opplæring av voksne innvandrere i norsk og samfunnskunnskap. 
Undervisningen er på 250 timer i norsk og 50 timer i samfunnsfag. Deltagere som har liten 
eller ingen utdanning kan etter særskilt vurdering få flere timer norskopplæring - i alt 3 000 
timer. Målet er å øke den enkeltes mulighet på arbeidsmarkedet og å gi et grunnlag for 
videre utdanning. Språkferdigheter blir kartlagt før den enkelte får tilbud om plass på 
passende nivå. For å delta i arbeidslivet er det anbefalt å nå nivå 2 og 3. For deltagere i 
introduksjonsordningen er det krav om et opplæringstilbud hele året. Skolen tilbyr derfor 
deltagerne andre aktiviteter i skolens ferier – som spesielt tilrettelagt arbeid, sommerjobb, 
kurs og tema undervisning. 
 
Mange har rett til opplæringen, men det er ikke obligatorisk å avlegge prøve. Antall deltagere 
med norsk og samfunnskunnskap har nært fordoblet seg i løpet av 4 skoleår, fra 288 til 485 
deltagere (se figur 5.14). Dette har sammenheng med en generell økning av innvandrere i 
Fredrikstad. I tillegg har det blitt økt fokus på at rettighetene til norskopplæring bare beholdes 
i 5 år fra oppholdstillatelsen er gitt. De som fikk oppholdstillatelse før 1.9.2005 har fått frist til 
1.9.2010 på å ta ut all norskopplæring de måtte ha ”til gode”. Etter denne datoen har 
deltagerne ikke lenger rett til gratis norskopplæring, noe som har ført til at mange registrerte 
seg skoleåret 08/09 for å ta ut det som var igjen. 
 
Følgende grupper har rett til gratis norskopplæring:  

Personer med asylstatus. Overføringsflyktninger. Personer med opphold på humanitært 
grunnlag. Personer med kollektiv beskyttelse. Familiegjenforente med disse gruppene. 
Familiegjenforente med norske eller nordiske statsborgere.

 49
  

Følgende grupper må betale for opplæringen selv: 
Arbeidsinnvandrere utenfor EFTA/EØS området. Familiegjenforente med denne gruppen. 
Studenter. Au Pair. Nordiske statsborgere. Personer med opphold etter EFTA/EØS – 
regelverket. Disse betaler kr. 40.- pr. time. 

 
 

FRIS - Fredrikstad internasjonale skole hadde i 2009 et regnskap som viste at totale utgifter var 
kr. 46 777 174. Dette innbefattet blant annet voksenopplæring grunnskole, spesial-undervisning, 
morsmålsundervisning/ tospråklig fagopplæring, Norsk og samfunnsfag for innvandrer m.m. Den 
største delen går til lønnsutgifter. Skolen hadde inntekter i form av overføringer fra stat og 
fylkeskommune, elever som betaler undervisningen selv, andre kommuner har elever ved FRIS m.m. 
I alt var summen for inntekter kr. 25 221 248 slik at netto driftsutgifter var på kr. 21 555 927. 

 
 
 

                                                
49 Introduksjonsloven, Utlendingsloven, IMDi 2009 
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Fig. 5.12 Antall deltagere ved FRIS – Fredrikstad internasjonale skole 2006 – 2010 
               I Norsk og samfunnsfag 

Fordeling av elevene på nivå 1 - 3  1.10.2006 Mann Kvinne I alt 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 1 33 98 131 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 2 51 91 147 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 3 7 8 15 

Alle deltagere: 91 197 288 

Antall deltagere som bor i asylmottak 6 2 8 

Antall deltagere fra andre kommuner   2   

Fordeling av deltagere på nivå 1 – 3.  1.10. 2007  Mann Kvinne I alt 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 1 56 126 182 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 2 51 97 148 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 3 11 13 24 

Alle deltagere: 118 236 354 

Antall deltagere som bor i asylmottak 22 32 54 

Antall deltagere fra andre kommuner 1   1 

Fordeling av deltagere på nivå 1 – 3.   1.10. 2008  Mann Kvinne I alt 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 1 60 111 171 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 2 68 128 196 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 3 6 19 25 

Alle deltagere: 134 258 392 

Antall deltagere som bor i asylmottak 28 29 57 

Antall deltagere fra andre kommuner 26 7 33 

Fordeling av deltagere på nivå 1 – 3.   1.10. 2009 Mann Kvinne I alt 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 1 49 127 176 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 2 119 156 275 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 3 14 20 34 

Alle deltagere: 182 303 485 

Antall deltagere som bor i asylmottak 17 9 26 

Antall deltagere fra andre kommuner 13 5 18 

Fordeling av deltagere på nivå 1 – 3.   1.12. 2010 Mann Kvinne I alt 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 1 71 120 191 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 2 91 152 243 

Norsk og samfunnskunnskap nivå 3 12 20 32 

Alle deltagere: 174 292 466 

Antall deltagere som bor i asylmottak 12 17 29 

Antall deltagere fra andre kommuner 33 13 46 
Kilde: Fredrikstad internasjonale skole 2010 
Deltagerantallet øker for hvert år. Antall deltagere for 2009 beror på at flere ikke hadde tatt ut resterende rett til 
undervisning, og det måtte de gjøre fordi overgangsordningen ble avsluttet for de som kom i 2005.  
 

 Nivå 1  Deltakere med liten eller ingen skolegang 

 Nivå 2 Deltakere med noe skolegang 

 Nivå 3 Deltakere med god allmennutdanning 
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Utfordringer – skole og utdanning 

 
Mange elever med minoritetsbakgrunn strever i skolen. Spesielt de elevene som kommer fra land uten 
fungerende skolesystem får store utfordringer.  Dette krever systematisk og metodisk språkopplæring 
for minoritetsspråklige elever og kompetente lærerkrefter. Skolen har store utfordringer når det gjelder 
læringssituasjonen både i forhold til elever som har bodd en tid i landet – og i forhold til de elevene 
som kommer ” sent i skoleløpet”.  Ungdommer som kommer sent i skoleløpet har krav på 
videregående skole uavhengig av kunnskapsnivået. De har liten forutsetning for å kunne følge med og 
”systemet” medvirker derfor til at de dropper ut. Fylket og kommunen må samarbeide for å finne 
løsninger på denne situasjonen.  
 
Minoritetsspråklige må få et kvalitativt godt tilbud slik at de kan tilegne seg et ferdighetsnivå som er 
nødvendig for å kunne følge ordinære klasser og gjennomføre et norsk utdanningsløp. Det er behov 
for å se på tilbudene i Fredrikstad kommune når det gjelder særskilt norskopplæring; morsmåls - 
undervisning, tospråklig fagopplæring og innføringsklasser. En omfattende evaluering bør kartlegge 
ressursbruk, læringsutbytte og resultater av de tiltak kommunen i dag tilbyr minoritetsspråklige elever. 
Et spørsmål er hvordan den ordinære opplæringen organiseres til å omfatte flest mulig elever, slik at 
elevene deltar i et opplæringsfellesskap sammen med norske elever?  
 
Foreldresamarbeidet får fokus. Oppveksttjenestene etablerer i løpet av 2011 en felles plattform for 
møter med foreldre, i forhold til gjensidige forventninger. Alle foreldre skal oppleve klare forventninger 
til seg som foresatte. Skolen skal sikre at informasjon og hensikt blir forstått og det skal legges til rette 
for brukerdeltagelse og medvirkning. Om nødvendig brukes tolk.  
 
Det er stor variasjon mellom skolene hvor mange elever de har med innvandrerbakgrunn. De skolene 
med mange minoritetsspråklige elever har gjort seg sine erfaringer og det ville være hensiktsmessig 
med utveksling av erfaringer og kompetanseoverføring. Utvikle et faglig nettverk i et 
integreringsperspektiv, slik at spisskompetanse kan spres og deles. 
 
Hjem og skole er viktige miljøer for identitetsutvikling og sosialisering. En del barn med 
innvandringsbakgrunn formidler at de lever i to verdener og opplever krysspress. Skolen gir 
informasjon om eksisterende tilbud om familieveiledning og individuell veiledning.  
 
Alle skolene skal ha tiltaksplan mot mobbing, plan for holdningsskapende arbeid og målet er 0-
tolleranse ovenfor vold, mobbing, kriminalitet, rus og rasisme.  
 
De vanskelige overgangene. Det utarbeides formelle og gjensidig forpliktende prosedyrer for 
overgangen mellom barnehage / grunnskole / videregående skole. På samme måte bør det være 
samarbeid med grunnskolene, Fredrikstad internasjonale skole og videregående skole om utfordringer 
særlig knyttet til språkkunnskap i norsk. De som står i fare for å bli ” drop out - kandidater” bør 
identifiseres og tiltak igangsettes.   

 
Høsten 2010 er det nærmere 700 elever ved FRIS. Elevene kommer fra mange land og med høyst 
forskjellig erfaring fra hjemlandet. Noen har aldri gått på skole og andre har god utdannelse, men kan 
ikke norsk. Deltagerne skal ha en systematisk og målrettet opplæring slik at deltagelse i samfunnsliv – 
og arbeidsliv økes. Målet er å øke antallet som består prøvene i skriftlig og muntlig norsk og at antallet 
som fortsetter på skole eller kommer i arbeid øker. Manglende språkkunnskaper hindrer integrering. 
Det er viktig at innvandrere får et tilrettelagt løp fra norskopplæring til arbeidstiltak / utdanning og fast 
jobb.  
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5.4 Arbeid og sysselsetting 
Befolkningssammensetningen har endret seg med økt innvandring. Tiltakene må tilpasses 
brukerens forutsetninger. Tilrettelegging av tjenester for en mer mangfoldig befolkning er 
krevende.  Manglende språkkunnskaper hindrer integrering og mulighet til jobb. For mange 
tar det relativt lang tid å få fotfeste i arbeidslivet. Innvandrere må få et tilrettelagt løp fra 
norskopplæring til arbeidstiltak / utdanning og fast jobb. Brukere med behov for bistand til å 
komme i arbeid har rett til aktivitetsplan, behovsvurdering og / eller arbeidsevnevurdering.50 
Med tanke på unge som er i en risikosone for drop out fra skole og arbeidsliv har NAV 
ressurspersoner kalt ”NAV-los” som har fokus på denne gruppen.  
  
Samarbeidet mellom NAV, FRIS og flyktningavdelingen pågår fortløpende med utgangspunkt 
i avtaler og rutiner.51  Et samhandlende tiltaksapparat er en viktig forutsetning for å lykkes 
med integreringen. Nyankomne flyktninger får introduksjonsstønad når de kvalifiserer til 
introduksjonsordningen og deltar i norskopplæring og samfunnskunnskap. Andre innvandrer 
kan få tilbud om kvalifiseringsstønad – et yrkesfremmende tiltak i regi av NAV.  Det er vedtatt 
at Fredrikstad kommune skal legge introduksjonsordningen til NAV- kontoret.( Bystyrevedtak 
2007/90).  Oslo, Bergen, Kristiansand og Trondheim har opprettet NAV-INTRO kontorer. En 
ekspertgruppe har evaluert og vurdert at minimum sosialhjelpen, gjeldsordningen og 
introduksjonsordningen bør legges til NAV.52 Østbergutvalget som har sett på flerspråklige i 
opplæringssystemet foreslår at NAV knyttes til introduksjonsprogrammet.53 Hovedmål for 
arbeids og velferdsforvaltningen er flere i arbeid, færre på stønad, høy yrkesdeltagelse, sikre 
økonomisk trygghet, bekjempe fattigdom og redusere sosiale og økonomiske forskjeller. 
Ikke-vestlige innvandrere er overrepresentert i gruppen med lav inntekt. I Fredrikstad får 
flyktninger som bosettes sosialhjelp til livsopphold i de tre første månedene etter bosetting. 
Kommunene har plikt til å sørge for at flyktninger og deres familieforente får tiltak som 
forbereder dem til arbeidslivet – enten det gjelder arbeidstrening, utdanning og/eller 
språkopplæring. NAV formidler diverse arbeidsrelaterte tiltak og prosjekter hvor 
arbeidstrening inngår i kombinasjon med øvelse i det norske språket. Følgende tiltak 
tilrettelegges for minoritetsspråklige: 
 
Mulighetens Marked  
Er for de under 25 år. Målet er økt samfunnsdeltagelse for den enkelte i form av skolegang, planer om 
utdanning og jobb. 

Jobb i Fokus  
Er et arbeidslivskurs for minoritetsspråklige. Det blir gitt bistand i å kartlegge egen kompetanse, 
yrkeserfaring, utdanning og ferdigheter. Det blir gitt bistand til å finne relevant arbeidspraksis. 

Arbeidspraksis  
Tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å utprøve den enkeltes muligheter på 
arbeidsmarkedet. Deltageren bør ha noen norskkunnskaper. 

Kvalifiseringsprogram 
Inneholder jobbsøkingsaktiviteter og kartlegging av kompetanse hos den enkelte. 
Norskkurs for innvandrere 
Sysselsetting av innvandrere kan by på utfordringer når det gjelder språkkunnskaper og egnede 
arbeidstiltak / ordinære jobber. Manglende språkkunnskaper stenger for muligheter. 

Mangfoldsløftet i Fredrikstad 2008 -2010 
Prosjektet er knyttet til den ordinære virksomheten på NAV. Kommuner som har en arbeidsledighet 
som er over landsnittet kan delta. Fredrikstad, Oslo og Skien ble prioritert. Målet er å knytte 
arbeidsgivere og arbeidssøkere sammen. Prosjektet har etablert stillinger som minoritetsrådgivere på 
FRIS, vikarer for morsmålsassistenter ved FRIS, tiltak rettet mot næringslivet og nettverksetablering 
for kvinner fra Somalia og Kurdistan.  

 

                                                
50

 NAV-loven § 14a, 2010 
51

 Vedlegg 3. Samarbeidsavtalen Nav – Kommunen.  
52

 Arbeidsdepartementet (2010): Sluttrapport 2010; Tiltak for å bedre NAVs virkemåte. 
53

 NOU 2010:7 Mangfold og mestring. Flerspråklige barn, unge og voksne i opplæringssystemet. 
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Somaliaprosjektet 
Somaliaprosjektet startet som et prosjekt i 2009 på initiativ fra IMDi. Bakgrunn var trolig at Fredrikstad 
hadde lavest andel Somalier knyttet til arbeidsmarkedet sett i forhold til landet for øvrig. NAV startet et 
prosjekt med økonomisk støtte fra IMDi i 2009 og 15 somaliske menn deltok. Prosjektet er et 
samarbeid mellom NAV, Fredrikstad kommune og IMDi.  
Hensikten var både å ha tiltak for målgruppen slik at de kunne komme i jobb og teste ut arbeidsevnen 
– og å få kjennskap til innvandrermiljøer. Hovedmål er å finne tilpassede arbeidsplasser for somaliere 
og følge de opp i arbeidssituasjonen. I 2010 er det 48 deltakere i prosjektet. Det er 18 personer som 
nå er i deltids- eller heltidsjobb. Det er videre startet opp en tilsvarende gruppe for kurdiske menn.  

Fredrikstad kommune som arbeidsgiver 
Fredrikstad kommune er en stor arbeidsgiver med over 5400 ansatte. Andelen av 
innvandrerbefolkningen i Fredrikstad kommune er generell lav. På noen områder er imidlertid 
innvandrerbefolkningen høyt representert. Dette er først og fremst i kommunens renholdsavdeling 
hvor halvparten av de ansatte er innvandrere og representerer 18 nasjonaliteter. I Omsorgsetaten er 
det ansatte som representerer innvandrerbefolkningen. Fredrikstad kommune ønsker at 
innvandrerbefolkningens sammensetning og størrelse skal gjenspeiles blant kommunens ansatte. 
Kommunen skal ha et arbeidsmiljø som inkluderer ansatte uavhengig av etnisk opprinnelse, 
nasjonalitet eller hudfarge.  

Språkpraksisplasser 
”Språkpraksisplass i sykehjem – for innvandrere”. Konseptet språkpraksisplasser har overføringsverdi 
til andre yrkesområder, eksempelvis kjøkken, teknisk drift, barnehager, åpen barnehage m.m. 
Tiltakene bør videreføres som språkpraksisplasser i andre seksjoner i Fredrikstad kommune  

 
Utfordringer – Arbeid og sysselsetting 

Innvandrere har et tilrettelagt løp fra norskopplæring til arbeidstiltak/utdanning og fast arbeid. 
 
Manglende norskkunnskaper hindrer integrering. Nav har norskkurs for innvandrere som tiltak. 
 
Fredrikstad kommune som arbeidsgiver. Konseptet språkpraksisplasser i sykehjem har 
overføringsverdi til andre yrkesområder. Tiltakene kan videreføres i andre seksjoner i Fredrikstad 
kommune. Eksempelvis kjøkkentjeneste, teknisk drift, barnehager, åpen barnehage m.m. Tiltakene 
helsenorsk bør videreføres som praksisplasser. 
 
Fredrikstad kommune ønsker at innvandrerbefolkningens sammensetning og størrelse skal 
gjenspeiles blant kommunens ansatte.  
  
Arbeidstiltak og prosjekter videreføres og videreutvikles. Økt fokus på tiltak og arbeid. Tilstrebe at 
innvandrere og deres etterkommere i økende grad får tilknytning til arbeidslivet ved tilbud om 
kvalifiserende tiltak og tilrettelagt praksis. Det gjøres blant annet ved tilbud om kvalifiseringsstønad, 
introduksjonsstønad, arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan i kombinasjon i opplæring i det norske 
språket.  
 
NAV må øke kontaktflaten mot arbeidsgivere for å sikre mulighet til arbeid. Samarbeide med private 
og offentlige arbeidsgivere om praksisplasser, arbeidstreningsplasser – kombinert med undervisning i 
det norske språket ved behov. 
 
NAV må tilby sine kvalifiseringstiltak parallelt med norskopplæringen helt i starten av 
introduksjonsprogrammet.  
 
Norskkunnskaper, utdanning og jobb henger sammen. Arbeidsmarkedstilknytning til unge med 
innvandrerbakgrunn avhenger av skolegang, og ikke innvandrerbakgrunn. Det er en utfordring å fange 
opp elever som faller ut av videregående skole – og hjelpe de tilbake ”på sporet” eller finne 
arbeidsrettede tiltak. NAV- losene har sitt virke på dette feltet.  
 
NAV har som overordnet mål at flere kommer i arbeid og at velferdsforvaltningen er helhetlig og 
effektiv. 
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5.5 Helsevernet og omsorg 
Omsorgsetaten 

 Omsorgsetaten omfatter følgende virksomheter: 

 6 virksomheter for hjemmetjeneste 

 4 virksomheter for boveiledningstjeneste 

 8 sykehjem 

 2 virksomheter med integrerte tjenester (hjemmetjenester og sykehjem) 

 1 kjøkkentjeneste 
 

Personer i aldersgruppen 67-79 år øker. Gruppen over 90 år vil også stige. Vi lever lenger. 
Foreløpig er alderen på innvandrere i Fredrikstad lav og det er ennå mange år til de utgjør en 
gruppe med behov for omsorgstjenester. 
 
Fig 5.13 Brukere av omsorgstjenester i 2008 i Fredrikstad  
 

Fremtidens brukere av omsorgstjenester vil 
representere et stort kulturelt mangfold. 
Tilbudet vil være hjemmesykepleie, tjenester i 
sykehjem, boveiledningstjeneste, hjemmehjelp 
m.m. Befolkningsframveksten viser flere yngre 
enn eldre innvandrere i Fredrikstad.

54
 Andelen 

eldre med innvandrerbakgrunn er meget lav. 
Innvandrerbefolkningen benytter seg lite av 
pleie- og omsorgstjenester i dag. De tar hånd 
om sine eldre i eget hjem og ønsker 
omsorgslønn og hjemmesykepleie. Forskning 
viser at søknader om omsorgslønn øker. En 
hypotese er at innvandrere foretrekker å søke 
om omsorgslønn fremfor sykehjemsplass.

55
  

                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 

Kulturforskjeller og språk byr på ekstra utfordringer. Normer og ritualer ved sykdom og død 
kan være en utfordring for personalet. Fredrikstad kommune har hatt opplæring for 
pleiepersonell i forhold til dødsfall og spesielle religiøse seremonier knyttet til de forskjellige 
kulturer. Det må brukes tolk i noen tilfeller.  Fredrikstad har over åtte år hatt prosjekter med 
forskjellige varianter av helsenorsk, hvor innvandrere arbeider på sykehjem samtidig som de 
lærer norsk knyttet til arbeidsplassen. Omsorgstjenesten har hatt flere av disse elevene i 
språkpraksis og flere er nå i ulike stillinger. De vil kunne være en ressurs i forhold til de 
minoritetsspråklige. Personell med innvandrerbakgrunn bidrar med kommunikasjon og 
kulturforståelse. Utfordringene vil være i forhold til informasjon, språk og kommunikasjon, 
forventninger og avklaringer, opplæring av personell. 
 
Psykisk helse  
Innvandrere og etterkommere vurderer sin helse som dårligere enn det befolkningen som 
helhet gjør. Innvandrerkvinner vurderer sin helse mindre positivt enn menn. Det er en 
utfordring for hjelpeapparatet å kartlegge og behandle innvandrernes psykiske helse knyttet 
til traumatiske hendelser i hjemlandet og under flukt. Høyeste andel med psykiske 
                                                

54
 Vedlegg 4. Befolkningsframvekst. 

55  IS-1663 Migrasjon og helse- utfordringer og utviklingstrekk. Helsedirektoratet 2009. 
 

Virksomhet Norske Innvandrere 

Omsorgstjenesten Rolvsøy 272 3 

Borge sykehjem 95 2 

Fjelberg åpen omsorg 253 3 

Omsorgstjenesten Borge 400 4 

Åpen omsorg Glemmen 404 12 

Boveiledningstjeneste Øst 65 1 

Åpen omsorg Østsiden 337 1 

Åpen omsorg Kråkerøy 260 0 

Boveiledningstjeneste Nord 59 4 

Smedbakken sykehjem 60 0 

Glemmen sykehjem 75 1 

Torsnes sykehjem 25 0 

Fjelberg sykehjem 54 0 

Åpen omsorg Onsøy 392 0 

Boveiledningstjeneste Syd 80 1 

Onsøyheimen sykehjem 56 0 

Åpen omsorg Holmen 265 10 

Solliheimen sykehjem 58 0 
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helseproblemer finner vi blant personer med bakgrunn fra Iran og Irak. Lavest innslag av 
psykiske helseproblemer finner vi blant innvandrere og etterkommere med bakgrunn fra Sri 
Lanka og Somalia. Andelen med psykiske vansker stiger med alderen både for menn og 

kvinner. Innvandrere og etterkommere fra Tyrkia og Irak framstår som mest rammet av 
helseproblemer, mens flest med psykiske problemer er fra Iran. Det er behov for ressurser til 
tolketjeneste og psykologtjenester. Det viser seg at andelen som har oppsøkt helsestasjon 
for å få råd om egne helseplager, er størst blant kvinner i alder 25-39 år Andelen som synes 
de trenger tolk, er tre ganger så stor blant kvinner som blant menn, henholdsvis 21 og 7 
prosent. Dette faller omtrent sammen med andelen som mener å ha dårlig språkferdighet i 
dialogen med lege om helseproblemer. Helsevern for barn og unge har tilbud til alle, men har 
særlige utfordringer i møtet med innvandrere – både barn og ung, enslige og familier.56   
 
Rus 
Det gjennomgående bildet er at ungdom med innvandrerbakgrunn bruker langt mindre 
rusmidler enn ungdom med norsk bakgrunn. Nasjonalitet og religion ser ut til å ha betydning.  
En høy andel av innvandrerbefolkningen er muslimer som tradisjonelt ikke bruker rusmidler. 
Blant noen etniske grupper er rusmiddelet Khat vanlig, og det kan være en utfordring i 
forhold til familie, barn og sysselsetting at dette stoffet benyttes. Khat benyttes ofte kollektivt, 
er vanedannende og regnes som et narkotisk stoff. Fredrikstad kommune har et prosjekt 
rettet mot denne brukergruppen.  
 
Vaksinasjonsprogram    
Tuberkulose er en sykdom som er mye mer utbredt i den tredje verden enn i Norge. Den 
forekommer hyppigere blant den ikke-vestlige innvandrebefolkningen. Det er imidlertid rutiner 
i helsevernet for å oppdage sykdommen og det finnes gode behandlingsopplegg. På grunn 
av vaksinering er sykdommen lite smittsom i Norge. 
 
Prosjektet ”Helsenorsk” i Fredrikstad 
Fredrikstad kommune har hatt ”Språkpraksis i sykehjem” i 8 år. Dette har vært et samarbeid 
mellom flyktningkontoret, sykehjemmet og FRIS. Erfaringene er at mangelfull kunnskap om 
norsk språk og kultur kan være en barriere for å få jobb i helsevesenet. Deltagerne har vært 
svært ulike på mange måter og tiltakene har fungert både som språk – og arbeidspraksis. 
Noen deltagere har vært svake i norsk og har hatt liten skolebakgrunn fra hjemlandet. 
Gjennomsnittlig kurslengde for hver deltager er på 7,6 måneder (gjennomstrømning). Tiltaket 
har vært meget vellykket. Mange har kommet i fast jobb eller fortsatt med utdanning. Dette 
tiltaket videreføres og det er mulighet for å ta inn 15 personer i 2010 og nye 15 i 2011.  
 
 Prosjekt ”Ny sjanse” I Fredrikstad 2009-2011 
”Opplæring i norsk språk og kultur for minoritetsspråklige” – er et samarbeidsprosjekt FRIS – 
Fredrikstad internasjonale skole, Nav, IMDi- Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, 
Fjeldberg sykehjem og Glemmen sykehjem. Her har man endret tiltaket i tråd med 
erfaringene fra ”Helsenorskopplæringen” og tatt med både språkopplæring, arbeidspraksis 
og kulturelle problemer som lett kan oppstå knyttet til tradisjoner rundt mat, høytider og 
bistand / hjelp. Prosjektet fremstår som språk- og arbeidspraksis ved Glemmen og Fjelberg 
sykehjem. Man starter med teoretisk opplæring i helsenorsk og kulturell forståelse. Videre 
blir det 3 dager praksis i sykehjem og 2 dager teoretisk undervisning. Prosjektet vil vare i to 
år og nye deltagere kan starte opp i januar og august. For den enkelte bruker varer kurset i 
et år. I alt har 24 personer mulighet til å gjennomføre kvalifiseringen. Parallelt har deltagerne 
norskundervisning og kan ta norskprøve skriftlig og muntlig ved FRIS. Det utarbeides 
individuelle planer slik at hver enkelt får et tilpasset tilbud. I tillegg utreder man muligheten til 
å videreutvikle et tilsvarende prosjekt hvor deltagerne kan få formell kompetanse som 
helsefagarbeidere. 
 

                                                
56

 Blom, Svein (2010): Sosiale forskjeler i innvandrernes helse 2005/6, rapport 2010/47. SSB 
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Fig. 5.14 Oversikt over prosjekter og antall deltagere i Helsenorsk i Fredrikstad  
 

  Arbeids og 
språkpraksis 
i sykehjem 

Språkpraksis 
i Sykehjem  

Grunnkurs  
Helse / sosial 

Språkpraksis 
sykehjem 

Norsk språk 
og kultur i 
sykehjem 

2002 6         

2003 2 11       

2004 1 5 20     

2005   5       

2006 1     5   

2007   4   8   

2008 2 20       

2009   7     6 

2010   15     12 

2011   -15     -12 

Total 12 67+(15) 20 13 18+(12) 

 

Tallene i parentes for 2010 og 2011 viser mulig deltagelse. Tallene ellers viser antall som har 
deltatt for hvert år og kurs. Deltagere i alt: 130 innvandrere. Dette er et prosjekt i samarbeid 
med FRIS og deltagerne går opp til norskprøve på FRIS med gode resultater. Under samme 
”konsept” utarbeides det nå i 2011 en praksisavtale med barnehage / SFO/ - og opplæring i 
norsk språk, med en barnehage på Østsiden. Det er ventelister på denne aktiviteten, 80 
prosent av de som ønsker å delta er kvinner og det er mange nasjonaliteter som er 
representert. Det er stor spredning i alder, de fleste er fra 30 år og oppover. Unge under 25 
år prøver FRIS å motivere for videregående skole. FRIS har også en språkpraksisklasse på 
12 personer som har forskjellige praksissteder - buss, bilmekaniker, lager, butikk m.m. Her er 
det flest menn som deltar.   
 

Måloppnåelse – effekten av kursene ”Språkpraksis i sykehjem” fra 2002 – 2009 
 

 55 er i lønnet arbeid 

 30 har fortsatt med videre ordinær skolegang etter kurset 

 64 har bestått norskprøvene for minoritetselever.  

 25 har begynt på helsefaglig utdanning / mange har bestått 

 18 er aktive deltager pr. d.d. 

 16 har hatt minimalt utbyte av kurset 

 Deltagerne går opp til norskprøve på FRIS med gode resultater 

 
Utfordringer – Helsevernet og omsorg 
Språkpraksisplasser 
Tiltakene ”Helsenorsk” bør videreføres som språkpraksisplasser etter at planen er avsluttet.  
 
Fredrikstad kommune som arbeidsgiver 
Konseptet språkpraksisplasser har overføringsverdi til andre yrkesområder, eksempelvis kjøkken, 
teknisk drift, barnehager og åpen barnehage. Innenfor pleie og omsorg utvikles opplæringsplasser. 
Dette vil bidra til å styrke flerkulturell kompetanse og å øke sysselsettingen for innvandrere.  
 
Kulturkompetanse i omsorgssektoren 
Kulturforskjeller og språk byr på ekstra utfordringer. Normer og ritualer ved sykdom og død kan være 
en utfordring for personalet. Fredrikstad kommune har hatt opplæring for pleiepersonell i forhold til 
dødsfall og spesielle religiøse seremonier knyttet til de forskjellige kulturer.  For fremtiden vil 
kommunen trenge ansatte med kulturforståelse og fremmedspråk som kompetanse. Videreutvikle 
prosjektet ” Opplæring i norsk språk og kultur for minoritetsspråklige”.  
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6.0 HOVEDUTFORDRINGER – MÅL OG TILTAK 
 

Målet for inkluderingspolitikken er at alle som bor i Norge skal delta i samfunnet og ha like 
muligheter. For at målet skal nås må det legges til rette for at innvandrere raskest mulig skal 
lærer seg norsk slik at barn kan følge med i skole og voksne kan bidra med sine ressurser i 
arbeids- og samfunnsliv.  

 

6.1      Bosetting og kvalifisering  

Mål Tiltak 
Flyktninger bosettes i henhold til 
politisk vedtak 

 Anmodning om bosetting legges fram til politisk 
behandling 

Kommunen har en aktiv politikk i 
forhold til å skaffe egnede boliger 
og hvor disse skal lokalisere. 
 
Flyktninger har god 
bokompetanse. 
 
 
 
 
 

 Boligkontoret tildeler boliger til målgruppen over et spredt 
geografisk område. 

 Motvirke bosettingsmønstre som tenderer til opphopning 
av enkelte folkegrupper. 

 Boligkontoret tilbyr hjelp til finansiering av egen bolig ved 
hjelp av husbankens lånemuligheter. 

 Det utarbeides forslag til prosjektorganisering og 
finansiering av et prosjekt vedrørende fremmed- kulturell 
innvandring og bomiljøer (jfr. Bystyrevedtak 2008/24). 

 Fredrikstad kommune innlemmes i Husbankens 
boligsosiale utviklingsprogram fra 2011. Arbeidet vil 
tilføre kommunen kompetanse, verktøy og nyttig 
styringsinformasjon i det boligsosiale arbeidet knyttet til 
levekårsforutsetninger. 

 Nybosatte flyktninger får tilbud om en opplæringspakke 
”Bolig i Norge” i samarbeid med boligavdelingen. 

Tjenester til flyktninger og andre 
innvandrere er hensiktsmessig 
organisert og koordinert. 
 
 
 
 

 Det opprettes en koordinatorstilling rettet mot 
integreringsarbeidet for alle innvandrere. Koordinatoren 
har en kontrollerfunksjon, det vil si at hovedoppdraget 
må være å følge opp om de fastsatte målene nås. 

 Koordinatoren er kontaktledd mellom kommunen, frivillig 
sektor og innvandrerorganisasjonene. 

 Koordinatoren har et tverrfaglig perspektiv; og ved dette 
samordnes og styrkes innsatsen ovenfor målgruppen.    

 Mangfoldsperspektivet skal i større grad inn i 
kommunens handlingsplaner og virksomhetsplaner. 

 Introduksjonsordningen legges til NAV, jfr. Bystyrevedtak 
2007/90. Plan for gjennomføring av vedtaket og 
konsekvens- analyse utarbeides og legges fram til 
politisk behandling. 

 Kartlegge ressursbruk, læringsutbytte / resultat av de 
tiltak kommunen har til innvandrere og evaluere 
resultatene på kort og lang sikt - og bruke materialet som 
grunnlag for utvikling av kvalifiserende tiltak. 

 Evaluere norskundervisningen til minoritetsspråklige i 
forhold til metode og læringsutbytte / resultat. 

Mål for flyktninger og andre 
innvandrere som bosetter seg i 
Fredrikstad er: 

1. Flere i arbeid 
2. Færre på stønad 
3. Fattigdom bekjempes 

4. Sosiale og økonomiske 
forskjeller reduseres 

 Oppfølging, arbeidsrettede tiltak og stønad samles på et 
sted.    

 NAV tilbyr kvalifiseringstiltak parallelt med 
norskopplæringen i starten av introduksjonsprogrammet. 

 Norskopplæringen sees i sammenheng med andre 
kvalifiseringstiltak, eks. arbeidsrettede opplæringstilbud. 

 Øke kontaktflaten med arbeidsgivere, både kommunale 
og private, i den hensikt å tilby innvandrere jobb og 
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Flere deltagere består 
språkprøvene i norsk muntlig og 
skriftlig på FRIS, og går over i 
arbeid / utdanning. 
Økt andel deltagere går over i 
arbeid eller utdanning etter 
avsluttet introduksjonsprogram. 

arbeidsforberedende trening.  

 Tilby innvandrere med lav utdanning aktivitetsplan, 
utrednings- og arbeidstreningsplass.. 

 Øke tilstedeværelsen til den enkelte 
introduksjonsdeltaker ved å tilby et individuelt tilpasset 
program og utarbeide en utvidet beskrivelse av 
deltagerens tilstedeværelse. 

 Lære av erfaring ved å følge utviklingen på kort og lang 
sikt for deltagere etter avsluttet introduksjonsprogram. 

 Evaluere og tilpasse tilbudet til deltagerne. 

6.2      Barn og unge  

Mål Tiltak 
Alle barn skal ha aldersadekvat 
norsk språk ved 4-års alder. 
 
Alle barn som vokser opp i 
Fredrikstad skal beherske det 
norske språket ved skolestart. 
 
 

 

 Systematisk språkstimulering tilbys alle 
minoritetsspråklige barn i form av språkopplæring i 
barnehage, åpen barnehage og andre tiltak. 

 Oppøvelse av sosial og språklig kompetanse i 
barnehagen. 

 Spokus, en modell for språkopplæring av 
minoritetsspråklige barn fra 4-8 år i barnehage og skole, 
implementeres i ordinær drift. 

 Opprette språkgrupper og benytte materiell og metode 
som er tilpasset minoritetsspråklige barn. 

 Informasjon og motiverende samtaler med foreldre i den 
hensikt å øke andelen minoritetsspråklige barn i 
barnehage eller i andre språkstimulerende tiltak. 

  Helsestasjonene har et særlig fokus på språkutviklingen 
ved 4-års kontroll for de barna som ikke er i barnehage. 

 Koordinert innsats for barn som har behov for særskilt 
språkopplæring. 

Andelen minoritetsspråklige barn 
i barnehage skal øke. 
Andelen innvandrere 0-5 år av 
totalbefolkningen 0-5 år i 
Fredrikstad skal gjenspeiles i 
andelen innvandrere i 
barnehagen.  Andelen i 2009 på 
11.3 % skal øke til 15.4 % i 2012.  

 Informasjon om barnehage til foreldrene. 

 Foreldre motiveres og ansvarliggjøres i forhold til barnets 
språkutvikling. 

 Prognose for antall barn i målgruppen vurderes i forhold 
til tilstrekkelige barnehageplasser. Vurdere utvidelse av 
eksisterende barnehager / bygge nye. 

 Vurdere ordinært barnehagetilbud til barn når foreldrene 
deltar i introduksjonsprogram / norskopplæring. ”Et 
barnas introduksjonsprogram”.  

Alle 5-åringer skal settes i stand 
til å mestre overgangen til skole. 

 Gjensidig forpliktende samarbeid i overgangen mellom 
barnehagen og skolen. Kjennskap til hverandres mål og 
metode. 

 Informasjonen til foreldrene samordnes.  

 Utarbeide rutiner i foreldresamarbeidet for barnehage – 
skole.  

 Bruke adekvate språktester for minoritetsspråklige ved 4-
årskontroll og sette i gang tiltak for de som har behov for 
språkstimulering. 

Økt foreldresamarbeid. 
Økt brukerdeltagelse og 
medvirkning. 
 

 Foreldre med barn i barnehage og skole opplever å bli 
inkludert i arbeidet knyttet til eget barn. 

 Foreldre opplever klare forventninger til seg som 
foresatte i barnehage, skole og på oppvekstarenaer i 
kommunen. 

 I løpet av 2011 etableres en felles plattform for møte 
med foreldre.  

 Arbeidet med å bedre leseferdigheter og språkforståelse 
for barn foregår i tett samarbeid med foreldrene. 

 Sikre at informasjon og hensikt blir forstått med tanke på 
foreldrenes språkkompetanse. 
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Kommunen, frivillige lag / 
foreninger og fritidsklubber jobber 
sammen om tiltak til beste for 
barn og unge.  
 
”Partnerskap for integrering” 

 Kommunen initierer og videreutvikler samarbeid og 
aktiviteter med frivillig sektor og bidrar til økt integrering i 
lokalsamfunnet. 

 Kommunen samarbeider med innvandrermiljøene - 
innvandrerorganisasjoner og religiøse ledere som viktige 
veiledere og informanter. 

 Styrke tiltak for byggende og forebyggende arbeid blant 
barn og unge – med blikk på integreringen. 

 Ansatte / ledere veileder, legger til rette for aktiviteter og 
motiverer til deltagelse i fellesskapet. 

 Arbeidet og tiltakene rettet mot barn og unge skal 
profileres som en rusfri, voldsfri og rasismefri sone. 

  Informasjon om tilbudene skal være tilgjengelig på flere 
språk. 

6.3      Skole og utdanning  

Mål Tiltak 
Alle elever behersker det norske 
språket skriftlig og muntlig. 

 Innsatsen forsterkes med systematisk språkopplæring 
for minoritetsspråklige elever. 

Minoritetsspråklige elever har et 
godt tilpasset opplæringstilbud. 
 
 
 
Elevene tilegner seg et 
ferdighetsnivå som er nødvendig 
for å gjennomføre et norsk 
utdanningsløp. 

 Tidlig innsats og hjelp til de som trenger det for å følge 
med i undervisningen. 

 Erfaringer og resultater fra tilrettelagt opplæring - 
innføringsklasser, tospråklig fagopplæring/ 
morsmålsundervisning evalueres.  

 Den ordinære opplæringen organiseres til å omfatte flest 
mulig elever i et opplæringsfellesskap. 

 Undervisningen organiseres slik at den ikke oppfattes 
som eksklusjon.  

 Læringsmetodene er tilpasset elevens behov. 

 Gi leksehjelp for elever fra femte til syvende trinn. 

 Kartlegge og videreutvikle metode og formalkompetanse 
i arbeidet med språkopplæring til minoritetsspråklige. 

Skolen har et godt psykososialt 
miljø. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Det innføres 0-tolleranse for vold, mobbing, kriminalitet, 
rus og rasisme. 

 Skolene utarbeider plan for holdningsskapende arbeid. 

 Skolene utarbeider tiltaksplan mot mobbing. 

 Sikre tverretatlig samarbeid og gode samarbeidsrutiner i 
overgangen mellom barnehage / grunnskole og 
grunnskole / videregående skole. 

 Oppmerksomhet rettet mot barn og unge som opplever 
kulturelt krysspress. 

 Etablere tiltak for å motvirke og forebygge 
tvangsekteskap og annen æresrelatert vold. 

 Kompetanseutvikling for rådgivere i skolen om 
æresrelatert vold. 

Skolen og foreldre har et godt 
samarbeid. 
 

 Foreldre og foresatte inkluderes slik at de sammen med 
skolen samvirker om elevens utvikling. 

 Skolen avklarer og tydeliggjør foreldrenes forventninger 
og v.v. Økt brukerdeltagelse og medvirkning. 

6.4      Arbeid og sysselsetting  

Mål Tiltak 
Innvandrere bistår med sine 
ressurser i arbeidsliv og 
samfunnsliv. Flere i arbeid eller 
utdanning – færre på stønad. 

 Innvandrere har et tilrettelagt løp fra norskopplæring til 
utdanning og arbeid. 

 Innvandrere med behov for bistand til å komme i arbeid 
skal ha aktivitetsplan og vurdering av arbeidsmuligheter. 
Dette kan gjøres i et samarbeid med Fasvo, Mineberget 
og Unikom. 
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 Øke kontaktflaten mot arbeidsgivere i offentlig og privat 
sektor i den hensikt å gi innvandrere arbeids- 
forberedende trening og jobb.  

 Videreutvikle konseptet språkpraksisplasser som har 
overføringsverdi til andre yrkesområder, eksempelvis 
kjøkken, teknisk drift, barnehager og åpen barnehage. 

 Fremme likestilling og inkluderende holdning i 
arbeidsgiverpolitikken. 

 Kvalifiserte minoritetsspråklige søkere innkalles til 
intervju i kommunen.  

 Nav tilbyr kvalifiseringstiltak parallelt med 
norskopplæringen i starten av introduksjonsprogrammet. 

 NAV – losen har et særlig fokus på innvandrere som 
faller ut av skole og ikke er i jobb. 

 Kartlegge ressursbruk, læringsutbytte og resultater av 
tiltakene ovenfor målgruppen på kort og lang sikt. 

6.5      Helsevernet og omsorg  

Mål Tiltak 
Kommunen har et helhetlig og 
godt helse- og omsorgstilbud til 
innvandrere i alle aldersgrupper. 

 Øke hjelpeapparatets kunnskap om innvandrere og 
deres behov. 

 Iverksette / videreutvikle samarbeid på området 
æresrelatert vold; tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

 Prosjektorganisere arbeidet mot tvangsekteskap. 

 Helsestasjonene kartlegger, veileder og motiverer til bruk 
av tiltak som fremmer integreringen, eks. bruk av 
barnehage, åpen barnehage og andre spåkstimulerende 
tiltak. 

 Helsestasjonen kartlegger barns språkferdigheter slik at 
eventuelt tiltak kan iverksettes. 

 Tilbud om familieveiledning med vekt på omsorgsplikt, 
barns beste og norske normer. 

 Tilbud om ICDP- International Child Development 
Program – familieveiledning av minoritetsspråklig 
veileder sammen med en norsk veileder. 

 Gi informasjon om rettigheter og plikter på et forstårlig 
språk; skriftlig og muntlig - eventuelt bruk av tolk. 

Ansatte har tverrkulturell 
kompetanse. 

 Fredrikstad kommune har opplæring for pleiepersonell 
knyttet til de forskjellige kulturer, eks. ved livets slutt og 
religiøse seremonier.  

 Videreutvikle prosjektet ” Opplæring i norsk språk og 
kultur for minoritetsspråklige ansatte”.  

Bedret folkehelse i Fredrikstad. 
 
Motvirke et lagdelt samfunn med 
sosial ulikhet i helse. 

 Bedre folkehelsen gjennom forebyggende og 
helsefremmende tiltak. 

  Innvandrere skal få god oppfølging med tilgang til 
tolketjenester og psykologtjenester ved behov. 

 Tiltak som hindrer at fattigdom går i arv og forhindrer 
store økonomiske forskjeller i befolkningen prioriteres.  

 Fokus på forebyggende tiltak i Samhandlingsreformen – i 
et innvandrerperspektiv. 

 Risikoutsatte blir fanget opp ved tidlig helseintervensjon. 

 Tiltaksplan utarbeides angående ”Vold i nære 
relasjoner”. 

 Utarbeide kommunehelseprofil i samarbeid med 
Østfoldhelsa og Østfold Analyse.  

 Motvirke sosial ulikhet ved å øke kunnskapen på 
området, utarbeide statistikk, analysere eksisterende 
tiltak og vurdere nye. 
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7.1 Begrepsforklaringer / ordliste 
 
AID; Arbeids- og inkluderingsdepartementet. 
Aldersundersøkelse; Røntgenundersøkelse av tenner og / eller hånd for å fastsette alderen på 
personer som oppgir å være yngre enn 18 år. Aktuelt i vurdering av enslige mindreårige asylsøkere. 
Arbeidstillatelse; En tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere som ønsker å arbeide i Norge. 
Asyl; Fristed for personer som med rette frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, 
politisk oppfatning eller tilhørighet til spesielle grupper. Asylanter som får innvilget opphold i Norge får 
status som flyktning.  
Asylmottak; Frivillig bo-tilbud til asylsøkere som kommer til Norge. Mottak har nøktern standard, er 
basert på selvhushold, og beboerne får hjelp til det nødvendigste av mat og klær.  
Asylsøker; Person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og 
anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker / asylant inntil søknaden er avgjort. 
Godkjennes søknaden om asyl / opphold i Norge får asylanten status som flyktning. 
Asylsøknader; Asylsøkere som ved fremsettelse av asylsøknad har fremlagt pass eller annet godkjent 
reisedokument, kan innvilges oppholdstillatelse dersom UDI ikke har ferdigbehandlet asylsaken innen 
15 måneder.  Behandling av asylsøknader fra personer som kommer fra land som 
utlendingsmyndighetene i utgangspunktet anser som trygge blir underlagt en 48-timers prosedyre. 
Prosedyren sikrer en rask behandling av søknader fra personer uten beskyttelsesbehov. Kommer 
asylsøkeren fra land hvor utlendingsmyndighente vurderer liten fare for forfølgelse sikrer man rask 
behandling av asylsøknaden innen 3 uker. Søknader kan overføres til normal prosedyre hvis det er 
grunnlag for det. 
Au Pair; Person som får midlertidig opphold i Norge i inntil 2 år. Bor hos en norsk familie mot 
tjenesteytelser. 
Avslag; Vedtak som betyr at vilkårene for den tillatelsen det er søkt om, ikke er oppfylt. Avslag som er 
fattet av norske utenriksstasjoner eller politiet, kan påklages til UDI. Avslag som er fattet av UDI kan 
påklages til Utlendingsnemnda (UNE). 
BLD; Barne- og likestillingsdepartementet. 
Bortvisning; Vedtak som nekter en utlending innreise til eller opphold i Norge. Vedtak om bortvisning 
er ikke til hinder for senere innreise. Bortvisning må ikke forveksles med utvisning eller 
uttransportering fra riket. 
Bosetting; Overføringsflyktninger og tidligere asylsøkere som har fått oppholdstillatelse i Norge 
bosettes gjennom et samarbeid mellom staten (IMDi) og kommunen.  
Bosettingstillatelse; Tillatelse som gis til personer som har vært tre år i Norge med gyldig oppholds- 
eller arbeidstillatelse. Tillatelsen gir rett til varig opphold og generell adgang til å ta arbeid i Norge. En 
bosettingstillatelse faller som hovedregel bort ved opphold i utlandet i til sammen mer enn to år i en 
fireårsperiode. Fra juli 2009 ble reglene endret til at ved 15 måneders opphold i Norge begynner en ny 
toårs periode.  
Bufdir.; Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 
Bufetat; Barne-, ungdoms- og familieetaten. Ansvar for barnevernsinstitusjoner, fosterhjemstjeneste 
og enslige mindreårige asylsøkere (EMA) under 15 år inntil bosetting eller retur.  
Differensiert asylsaksbehandling; Det skilles mellom flere kategorier avhengig av situasjonen i søkers 
opprinnelsesland og situasjonen for personen. Egne prosedyrer for EMA – enslige mindreårige 
asylsøkere og Dublin-saker. 
Dublin-saker; Omfatter personer som skal få vedtak i henhold til Dublin II forordningen. Forordningen 
legger ansvaret for at asylsøknaden skal behandles i ett av medlemslandene – til det landet hvor 
utlendingen først søkte asyl, fikk oppholdstillatelse eller Schengen-visum.  
DUF; Datasystem for utlendings- og flyktningsaker. Et registreringssystem og saksbehandlingsverktøy 
for hele utlendingsforvaltningen. Brukes av politiet, UDI og UNE. 
EMA; Enslige mindreårige asylsøkere er asylsøkere eller flyktninger under 18 år og som er uten 
foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.  
Eurodac; Fingeravtrykkregister over utlendinger som er registrert i EU/EØS-land. Brukes i forhold til 
Dublin-saker. 
EØS; Europeisk økonomisk samarbeid. Personer fra EU/EØS landene trenger ikke tillatelse for å 
oppholde seg i Norge, eller å arbeide i Norge.  
Familieinnvandring; Skjer på grunnlag av en familieinnvandringstillatelse. Innvilges til personer som er 
eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlands statsborger med lovlig opphold 
i Norge.  
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Flyktning; Omfatter overføringsflyktninger (FN) og asylsøkere som har fått innvilget asyl. I Norge 
brukes betegnelsen også om personer som etter søknad om asyl har fått beskyttelse på annet 
grunnlag eller opphold på humanitært grunnlag. 
Flyktningkonvensjon; FNs konvensjon om flyktningers stilling av 28. juli 1951. For å få innvilget asyl i 
Norge, må utlendingen fylle vilkårene i flyktningdefinisjonen i konvensjonens artikkel 1A. 
Førsteinstans; Den instans som fatter første vedtak i en sak. I asylsaker er det UDI.  
Henlagt sak; Når det ikke er mulig å få kontakt med søker, får ikke nødvendige opplysninger eller 
søknaden er trukket tilbake fattes et henleggelsesvedtak.  
HOD; Helse- og omsorgsdepartementet. 
IMDi; Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. 
Innvandrer; En person født i utlandet og registrert i folkeregisteret som fast bosatt i Norge, med 
foreldre som begge er født i utlandet. Begrepet ”innvandrer” blir brukt som en felles benevnelse på en 
sammensatt gruppe – som flyktninger, arbeidsinnvandrer, familiegjenforent. Bare der hvor 
betegnelsen referer til en spesiell type innvandrer vil kategorien spesifiseres i teksten. 
Innvandrer; Er personer som en gang har innvandret til Norge. ( ny def.) 
Innvandrernes landbakgrunn; Eget fødeland for førstegenerasjonsinnvandrere eller foreldrenes 
fødeland for etterkommere. Har foreldrene ulikt fødeland blir morens prioritert. 
Integrering; Betyr at innvandrere og flyktninger blir funksjonsdyktige i samfunnet uten at de mister sin 
kulturelle eller etniske identitet. 
Integreringstilskudd; Kommuner som bosetter flyktninger mottar et tilskudd som blant annet brukes til 
integreringstiltak. Tilskuddet fra staten er fordelt over fem år, og blir forvaltet av IMDi. Kommuner som 
bosetter enslige mindreårige flyktninger får et tilleggstilskudd per barn per år. Mer informasjon om 
ordningen finner du på www.imdi.no 
IOM; Internasjonal Organization for Migrasjon er en organisasjon UDI samarbeider med for å 
tilrettelegge hjemreise for personer som har fått endelig avslag på asylsøknaden. Samarbeidet 
omfatter også reisen til Norge for overføringsflyktninger. 
IRRINI; Information, Return, Reintegration of Iraqi Nationals to Iraq. 
JD; Justis- og politidepartementet. 
KD; Kunnskapsdepartementet. 
KKD; Kultur- og kirkedepartementet. 
Klageinstans; Behandler klager på vedtak fattet av førsteinstans. Når politiet i Norge eller norske 
utenriksstasjoner avslår søknad, er UDI klageinstans. Når UDI som førsteinstans avslår søknaden kan 
dette påklages til Utlendingsnemnda (UNE). 
Kohorter; ” gruppe med felles data som følges i en periode, flere år, et liv”.  Alle født i eksempelvis 
2000 er en kohort som forskningsmessig kan følges over år. Alle som innvandret til Norge i 
eksempelvis 2000 eller alle som er 40 år i 2010 er kohorter vi kan følge. Kohorten kan i tillegg knyttes 
til mange variabler, eksempelvis kjønn, alder, nasjonalitet m.m.  
Kollektiv beskyttelse; Midlertidig oppholds- eller arbeidstillatelse som kan innvilges personer i en 
massefluktsituasjon på kollektivt grunnlag, etter en gruppevurdering. Eventuelle asylsøknader kan 
stilles i bero i inntil tre år. Slik tillatelse danner ikke grunnlag for bosettingstillatelse de første fire årene.  
KOSTRA; styringsinformasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. 
Landbakgrunn; For innvandrere er det eget fødeland. For norskfødte (etterkommere) er dette 
foreldrenes eventuelle utenlandske fødeland. 
Mangfoldsløftet; Statlig initiert prosjekt som innebærer at det rundt om i landet etableres fem konkrete 
samarbeidsprosjekter mellom Arbeids- og velferdsetaten, IMDi, aktuelle kommuner, arbeidsgivere, 
samt arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Prosjektet skal sørge for økt rekruttering av 
personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn. Fredrikstad er en av kommunene som er med på 
prosjektet. 
Migrasjon; Betegnelse på alle former for flytting over statsgrenser, uavhengig av årsak og varighet. 
MUF; Midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening. 
MUFere: Irakere som har hatt opphold etter ”Muf-tillatelse”. 
NIR; Norsk innvandringsregister. 
Norskfødte med innvandrerforeldre; Er født i Norge av to foreldre som er innvandrere. 
NORVIS; Datasystem som brukes til å behandle søknader om visum for å besøke Norge. Brukes ved 
over 90 utenriksstasjoner. Oppdaterer og utnytter data i utlendingsdatabasen. Vil bli knyttet til 
Schengen-samarbeidets datasystem VIS. 
Opphold av andre beskyttelsesgrunner; Tillatelse som kan gis til en asylsøker som ikke fyller kravene i 
flyktningkonvensjonen, men som likevel har en flyktninglignende bakgrunn som gjør at han eller hun 
har behov for beskyttelse. 

http://www.imdi.no/
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Opphold av humanitære grunner; Tillatelse som kan gis til asylsøkere som ikke har 
beskyttelsesbehov, men hvor det foreligger sterke menneskelige hensyn som tilsier at det bør 
innvilges oppholdstillatelse, for eksempel ved alvorlige helsemessige forhold, av hensyn til 
mindreåriges situasjon eller ved sterk tilknytning til riket. Dette blir ofte sett i sammenheng med 
vanskelige forhold i hjemlandet, eksempelvis i etterkant av en krigstilstand. 
Oppholdstillatelse; Tillatelse til å oppholde seg i Norge utover tre måneder. For borgere av et EU-land 
gir slike tillatelser rett til arbeid. For borgere av andre land vil det ofte bli gitt arbeidstillatelse sammen 
med oppholdstillatelse. Nordiske borgere trenger ikke oppholdstillatelse for å oppholde seg i Norge. 
Overføringsflyktninger; Flyktninger som får komme til Norge etter et organisert uttak, vanligvis i 
samarbeid med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).  Etter forslag fra Regjeringen fastsetter 
Stortinget hvert år en kvote for hvor mange overføringsflyktninger Norge kan ta imot. 
Praktikant; En tillatelse som skal gi en utlending opplæring i et yrke. Det er et krav at arbeidet er av 
vesentlig betydning for utvikling av vedkommendes kompetanse og inngår som en naturlig del av 
yrkesutdannelsen i hjemlandet. Tillatelsen kan fornyes og gis i inntil to år. 
Realitetsbehandling av asylsøknad; UDI vurderer en asylsøkers behov for beskyttelse eller om det er 
sterke menneskelige hensyn som gjør at søkeren kan få opphold i landet. 
SEIF; Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger. 
Sekundærflytting; En person eller familie med flyktningstatus blir bosatt i en kommune av IMDi, og 
velger å flytte til en annen kommune for å bosette seg på egenhånd innen fem år fra første bosetting. 
Sesongarbeidstillatelse; Gis til utlendinger fra land utenfor EU/EØS som skal arbeide innen typisk 
sesongregulert virksomhet, for eksempel innhøsting i jordbruket, eller i forbindelse med ordinær 
ferieavvikling. Arbeidstillatelse som sesongarbeider kan gis for inntil eks måneder i løpet av et 
kalenderår. 
Schengen-samarbeidet; Et samarbeid som innebærer at passkontrollen er avskaffet ved reise mellom 
de europeiske land som deltar i samarbeidet. Landene har en felles ytre grense. Borgere av land som 
er med i samarbeidet kan derfor reise fritt mellom medlemslandene, eller som har fått innvilget visum 
til Schengen-området. Fram til 21. desember 2007 var 15 europeiske land med i samarbeidet: Belgia, 
Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italias, Luxemburg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, 
Sverige, Tyskland, og Østerrike. Etter denne datoen er også Estland, Latvia, Litauen, Polen, Malta, 
Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn med. 
SESAM; Datasystem for administrasjon av asylmottakere. Oppdaterer og bruker data i 
utlendingsdatabasen. Brukes av UDI og de som har ansvar for drift av asylmottak. 
SPOKUS; et prosjekt som Fredrikstad kommune gjennomfører for å lære barn fra 
innvandrerbefolkningen å snakke, å forstå og å lese norsk. 
Statsborgerskap; En formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter 
overfor denne staten. Statsborgerskap oppstår vanligvis ved fødselen. For at en utenlandsk 
statsborger skal kunne få norsk statsborgerskap etter søknad, må personen være minst 18 år, ha hatt 
fast bolig i Norge de siste sju årene, oppfylle vilkårene for bosettingstillatelse, ha plettfri vandel og ikke 
større bidragsgjeld, og være løst fra sitt opprinnelige statsborgerskap. 
UD; Utenriksdepartementet. 
UDB Utlendingsdatabasen; Database for alle saker som gjelder søknad om besøk og opphold i Norge, 
samt om de som oppholder seg i asylmottak. Oppdateres av og gir data til DUF, NORVIS og SESAM. 
UDI; Utlendingsdirektoratet. 
UNE; Utlendingsnemnda. 
UNHCR FNs høykommissær for flyktninger; Har som oppgave å overvåke landenes anvendelse av 
flyktningkonvensjon og samarbeid med landene i flyktningspørsmål, herunder uttak av 
overføringsflyktninger. 
Utlending; Ikke norsk statsborger. 
Utvisning; Vedtak som innebærer at en utlending må reise ut av landet og bare kan komme tilbake 
hvis spesielle vilkår er oppfylt. Som hovedregel gjelder vedtaket om utvisning også de andre 
Schengen-landene og for minst to år. 
Vedtak; En avgjørelse, truffet av et offentlig forvaltningsorgan som er bestemmende for 
privatpersoners rettigheter og plikter. 
Visum; Tillatelse for visumpliktige til å reise inn i Norge og resten av Schengen-området, og til å 
oppholde seg i området i en angitt periode, vanligvis inntil tre måneder. Visum gis vanligvis for bare ett 
besøk, men kan gis for flere. En visumetikett settes inn i passet for å markere tillatelsen. 
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7.2 Organiseringen av innvandrerarbeidet nasjonalt 
Regjeringens satsning i arbeidet ovenfor innvandrere fremstilles i ”Handlingsplan for integrering og 
inkludering av innvandrerbefolkningen 2007-2010”. For å nå regjeringens overordnede mål om en 
samfunnstjenlig og styrt innvandring - om en human og solidarisk flyktnings- og asylpolitikk må 
utlendingsforvaltningen være helhetlig, effektiv og brukerorientert. En veldrevet og rask 
utlendingsforvaltning er viktige forutsetninger for innvandrings- og flyktningpolitikken. Forvaltningen 
består av mange aktører;  
AID – Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
AID har det overordnede ansvaret for flyktning-, innvandrings- og integreringspolitikken. AID kan ikke 
instruere UDI i enkeltsaker, med mindre det gjelder lovtolkning og skjønn. På den måten har AID 
mulighet til påvirkning. Det har de også i saker om den nasjonale sikkerhet eller utenrikspolitiske 
hensyn.  
UDI – Utlendingsdirektoratet 
UDI er en av flere aktører som samarbeider om å forvalte flyktning- og innvandrings-politikken til 
regjeringen. Mye av arbeidet består i tilrettelegging og kontroll – legge til rette for lovlig innvandring og 
hindre ulovlig innvandring. UDI samarbeider med FNs høgkommissær for flyktninger (UNHCR). Denne 
organisasjonen koordinerer det internasjonale samarbeidet. UDI har en sentral rolle i saksbehandling 
etter utlendingsloven og statsborgerloven. Klager på vedtak som UDI har gjort blir sendt til 
Utlendingsnemnda UNE. 
UNE – Utlendingsnemnda 
UNE er et politisk uavhengig forvaltningsorgan. Nemndas vedtak er retningsgivende for praksisen til 
UDI. Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan bare instruere i saker som handler om Rikets 
sikkerhet og utenrikspolitiske hensyn.  
Landinfo  
Landinfo er en uavhengig fagenhet som har som oppgave å innhente, analysere og formidle kunnskap 
til aktører i utlendingsforvaltningen. Administrativt ligger fagenheten under UDI, men de kan ikke bli 
instruert i faglige spørsmål. 
Politiet 
Det er 27 politidistrikt i landet som tar i mot og forbereder søknader om oppholds – og 
arbeidstillatelser, reisedokumenter som pass og visum, bosettingstillatelse og statsborgerskap. 
Politiets utlendingsenhet har ansvar for å registrere asylsøkere, undersøke reiseruten, fastsette 
identitet og gi endelige avslag i asylsaker. I tillegg har de ansvaret for å koordinere og kvalitetssikre 
alle uttransporteringer fra Norge når utlendinger har ulovlig opphold her. Politiet har også ansvaret for 
arbeidet ved grensekontrollene.  
Nordisk Utlendingsutvalg 
Nordisk utlendingsutvalg er et samarbeidsforum for immigrasjonstjenestene i Norden.  
Utenrikstjenesten 
Utenriksstasjonene, konsulater og ambassader, er i stor grad de som får henvendelser når noen 
ønsker å besøke eller flytte til Norge. De samarbeider med UDI og politiet, samler opplysninger, gjør 
intervjuer og vurderer saken. Utenrikstjenesten arbeider også med retur av personer uten lovlig 
opphold, og flere stasjoner bistår bosatte i Norge ved æresrelatert vold – eksempelvis tvangsgifte.  
EØS - Det europeiske økonomiske samarbeidsområde 
Norge (utenom Svalbard) underskrev EØS avtalen i 1994. EØS-avtalen regulerer samhandel og andre 
økonomiske forhold mellom EU og EFTA-landene. Avtalen innebærer at EFTA-landene som har 
sluttet seg til avtalen, deltar på lik linje med EU-landene i det indre marked. Dermed underordner de 
seg EUs regler om konkurranse og de fire friheter - fri utveksling av varer, tjenester, personer og 
kapital. Som EØS-medlem er Norge med i samarbeidet som skal sikre fri flyt av personer innenfor 
Europa / EU-området. Dette samarbeidet omfatter 27 EU-land og i tillegg Island, Liechtenstein og 
Norge. Norge er også med på å utforme den europeiske innvandringspolitikken blant annet gjennom 
Schengen- og Dublin - samarbeidet som vi har vert med i siden 2001. Schengen-samarbeidet omfatter 
22 EU-land samt Norge, Island og Sveits. Landene samarbeider om grensekontroll, visumpolitikk og 
ulovlig innvandring. I Dublin - samarbeidet deltar 30 europeiske land. I dette samarbeidet regulerer 
man hvem som skal ha ansvaret for vurdering av en asylsøknad – hovedregelen er at søknaden skal 
behandles i det første landet asylanten henvendte seg.  
UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees. 
FNs høykommissær for flyktninger (United Nations High Commissioner for Refugees) ble etablert i 
1950 og har hovedkvarter i Sveits. UNHCR beskytter og støtter flyktninger etter oppfordring fra en 
regjering eller FN og hjelper flyktninger med å reise tilbake eller finne et nytt sted å bo. UNHCR fikk 
Nobels fredspris i 1954 og 1981. Organisasjonen har mandat til å lede og koordinere internasjonale 

http://no.wikipedia.org/wiki/Sveits
http://no.wikipedia.org/wiki/Flyktning
http://no.wikipedia.org/wiki/FN
http://no.wikipedia.org/wiki/Nobels_fredspris
http://no.wikipedia.org/wiki/1954
http://no.wikipedia.org/wiki/1981
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aksjoner for å beskytte flyktninger og å løse problemer på verdensbasis. UNHCR forsøker å sikre at 
alle kan utføre sin rett til å søke asyl og finne sikker tilflukt i et annet land om nødvendig. 
Organisasjonen undersøker flyktningenes mulighet til å reise hjem, bli integrert lokalt eller å bosette 
seg i et tredje land. En økende migrasjon krever globale løsninger.  
IMDi – Integrerings- og mangfoldsdirektoratet  
IMDI skal iverksette integrerings- og mangfoldspolitikken, være et kompetansesenter for integrering og 
mangfold, være pådriver for kommuners og andre aktørers arbeid på feltet. IMDI skal være 
premissleverandør for den politiske utviklingen på feltet ved oppsummering av erfaringer, 
kunnskapsutvikling, samle og spre kunnskap, utarbeide dokumentasjon og spre holdningsskapende 
arbeid. De juridiske virkemidlene er introduksjonsloven og de økonomiske virkemidlene er 
integreringstilskudd og økonomisk støtte til forskning og utvikling. IMDi vil i 2011 forvalte 6,4 milliarder 
kroner. Over 99 prosent av midlene kanaliseres til kommunene. Sentrale oppgaver er å bosette 
flyktninger som får opphold i Norge, bidra til at nyankomne kommer raskere i arbeid eller utdanning, 
øke sysselsettingen blant innvandrere og deres etterkommere, sikre likeverdig offentlig tjenesteyting 
og være nasjonal fagmyndighet på tolkefeltet. IMDI har ansvaret for fire av tiltakene i regjeringens 
handlingsplan mot tvangsekteskap. Kompetanseteamet mot tvangsekteskap består av representanter 
fra IMDi, POD – politidirektoratet, UDI - utenlandsdirektoratet og Bufdir – Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet. Teamet er en rådgivende instans for førstelinjetjenesten – de som arbeider i direkte 
kontakt med personen det gjelder. Kompetanseteamet er underlagt IMDi.  
Kompetanseteam mot tvangsekteskap 
Kompetanseteamet er et rådgivende organ og samarbeidspartner for førstelinjetjenesten. Teamet ble 
etablert i 2004 og er et samarbeid mellom IMDi, UDI, Bufdir og politiet. Henvendelser til teamet gjelder 
også æresrelatert vold som innebærer et videre perspektiv enn bare tvangsekteskap. Æresrelatert 
vold innebærer frihetsberøvelse, ungdom som holdes mot sin vilje i opprinnelseslandet, trussel om 
vold – psykisk og fysisk vold. Kompetanseteamet understreker viktigheten av å drive forebyggende 
arbeid for de yngre aldersgruppene. Teamet holder foredrag om sin virksomhet for videregående 
skoler, barneverntjenesten, skolehelsetjenesten, politiet og frivillige organisasjoner. 
Minoritetsrådgivere 
Minoritetsrådgivere skal supplere og styrke skolens eksisterende rådgivertjeneste og gi individuell 
rådgivning til eleven. Arbeide forebyggende og bidra til å heve kompetansen om tvangsekteskap og 
tilgrensende problemområder. Minoritetsrådgiverne er tilknyttet IMDi, men skal ha sitt daglige arbeid 
ute på skole. Det finnes 30 minoritetsrådgivere på videregående skoler i landet. I Fredrikstad har vi en 
slik rådgiver ved Glemmen Videregående skole. Minoritetsrådgiverne skal støtte og ivareta 
ungdommen i spørsmål de måtte ha, prøve å forhindre ” drop out” og veilede i kulturkonflikter.  
Beskyttelse av ungdommen som er utsatt for tvangsekteskap eller trusler om dette er et vanskelig 
arbeid. Familien ære blir skadet, sanksjonene er alvorlige og de unge blir ofte sendt til familien i 
opprinnelseslandet.  Trolig er 34.000 kvinner drept de siste 15 år.

57
 Fra 1. oktober 2009 innfører 

regjeringen obligatorisk intervju for å forhindre at unge mennesker blir presset til å inngå ekteskap mot 
sin vilje. Unge mennesker under 25 år som inngår ekteskap i utlandet, kan ikke hente ektefellen til 
Norge før de selv har returnert og blitt intervjuet av utlendingsmyndighetene. Ved tvangsgifte får 
ektefellen ikke oppholdstillatelse i Norge.  

                                                
57

 Ahmed, Kamil (2008): Frivillig inngåelse av ekteskap er en primær menneskerettighet. IMDi rapport. 
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7.3 Samarbeidsavtalen 

 
 

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAV FREDRIKSTAD ARBEID OG FREDRIKSTAD KOMMUNE 
  

TILTAK / ARBEIDSOPPGAVER ANSVARLIG 

1. Gi informasjon til NAV før aktuell bosetting og ankomst av 
flyktninger til Fredrikstad 

Flyktningavdelingen 

2. Sende oppdaterte deltagerlister med fødsel og personnummer 
og stat og sluttdato for vedtak om introduksjonsprogram til NAV 
og FRIS hver 3. måned 

Flyktningavdelingen 

3. Sørge for at hver enkelt nyankommen flyktning får sin 
kontaktperson. Kontaktpersonen skal være koordinator og følge 
opp deltakere i introduksjonsprogrammet 

Flyktningavdelingen 

4. Kartlegge tidligere utdanning og praksis etter UDI’s 
standardskjema, samt kartlegge den enkeltes fremtidige ønsker 
og kvalifikasjonsbehov 

Flyktningavdelingen 
NAV kontaktes ved behov. 

5. Sørge for oversetting og for å søke godkjenning av medbrakt 
utdanning og yrkeserfaring 

Flyktningavdelingen 
Utgiften dekkes av 
flyktningavdelingen 

6. Kontakte videregående skole, dersom deltakerens 
realkompetanse skal vurderes 

Flyktningavdelingen 

7. Gi grunnleggende kunnskap i norsk og eventuelt grunnskole for 
voksne. Med grunnleggende kunnskap menes nivå B1 forutsatt 
at deltageren har forutsetninger for dette. (Flyktningavdelingen 
har ansvaret for samfunnskunnskap) 

FRIS/Flyktningavdelingen 

8. Etablere språkpraksis med veiledning og oppfølging. FRIS/Flyktningavdelingen 

9. Sørge for 8 uker tiltak i påvente av resultat av norskprøve.  
10. Dersom deltageren ikke består norskprøven, vurderes ytterligere 

norskopplæring 

Flyktningavdelingen 
I samarbeid med FRIS 

11. Etter bestått norskprøve bør deltakeren registreres som 
arbeidssøker på nav.no (selvregistrering) 

Flyktningavdelingen 
I samarbeid med NAV 

12. Fremskaffe arbeid / kvalifiserende tiltak etter bestått norskprøve. NAV 

13. Følge opp deltagere på arbeidsmarkedstiltak. Flyktningavdelingen 
I samarbeid med NAV 

14. Kontrollere og rapportere deltakerfremmøte til 
Flyktningavdelingen 

NAV v. kurs / tiltak ellers FRIS 

15. Utbetale introduksjonsstønad Flyktningavdelingen 

16. Utstede deltagerbevis i.f.t. introduksjonsprogrammet Flyktningavdelingen 

 
DET SKAL VÆRE FORPLIKTENDE SAMARBEIDSMØTER PÅ LEDER- OG SAKSBEHANDLER-
NIVÅ, MINST 2 GANGER PR. ÅR. AVTALEN REVIDERES OG EVALUERES I JANUAR HVERT ÅR. 
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 7.4 Befolkningsframskrivning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Det er summen av nettoinnflyttingen og fødselsoverskuddet som utgjør befolkningsveksten. 
Fredrikstad har lavere andel yngre og høyere andel eldre enn landsgjennomsnittet. Folketilveksten i 
Fredrikstad i 2009 var stor. Folketallet passerte 74 200 i juli 2010. Tilveksten i Fredrikstad er i 
hovedsak basert på innvandring.  
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7.6 Barn og unge med innvandrerbakgrunn i grunnskolene i Fredrikstad  
 
SKOLE ALLE ANTALL / ANDEL MED 

INNVANDRERBAKGRUNN  

  2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Ambjørnrød 317 317 16 5 5 % 1.6 % 

Begby 514 498 52 49 10 % 10 % 

Borge u.skole 436 485 55 86 13 % 17.7 % 

Borge skole 152 154 0 6 0 % 4 % 

Cicignon 490 510 110 130 22 % 25 % 

Gaustad 178   4   2 %   

Gressvik u.skole 411 452 32 47 8 % 10.4 % 

Gudeberg 440 410 26 28 6 % 7.2 % 

Hauge 218 227 34 51 16 % 22.5 % 

Haugeåsen 
u.skole 

350   44   13 %   

Hurrød 345 332 32 29 9 % 8.7 % 

Kjølberg 356 371 72 75 20 % 20.2 % 

Kråkerøy u.skole 330 327 10 10 3 % 3 % 

Kvernhuset u.skole 495 489 84 84 17 % 17 % 

Lunde 240   2 2 1 % 0,7 % 

Manstad 397 387 13 13 3 % 3.3 % 

Nabbetorp 132 154 24 26 18 % 17 % 

Nylende 56 56 0 0 0 % 0 % 

Nøkleby* 524 552 40 114 8 % 21 % 

Rekustad 278 276 26 31 9 % 13 % 

Rød Kråkerøy 182   6   3 %   

Rød Onsøy 360 368 6 19 2 % 5,1 % 

Rødsmyra 276   5   2 %   

Råkollen 50   3   6 %   

Slevik 204 209 2 10 1 % 4,7 % 

Torp 255 235 45 44 18 % 19 % 

Torsnes 138   2 0 2 % 0 

Trara 370 375 70 78 19 % 20,8 % 

Trosvik 470 537 85 96 18 % 17,8 % 

Årum 135 152 16 17 12 % 11,2 % 

* Nøkleby melder at rapporteringen for 2008 er feil.  
  Tallene er innhentet våren 2008 og høsten 2009 
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7.7  Hvem har rett til gratis norskopplæring 

Voksne innvandrere med en oppholdstillatelse som danner grunnlag for varig oppholdstillatelse, har 
rett og/eller plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap.  Det er 
kommunen som har ansvar for å tilrettelegge norskopplæringen for vokse innvandrere. Rett og plikt til 
norskopplæring gjelder ikke for alle innvandrere. Følgende grupper har rett og plikt til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap:  

 Personer med asylstatus  

 Overføringsflyktninger  

 Personer med opphold på humanitært grunnlag  

 Personer med kollektiv beskyttelse   

 Familiegjenforente med overnevnte   

 Familiegjenforente med norske eller nordiske borgere  

 Familiegjenforente med personer som har bosettingstillatelse 

Retten og plikten innebærer at disse gruppene får en plikt til å gjennomføre 300 timer opplæring, og at 
de har rett til å få denne opplæringen gratis. Det er kun personer i alderen 16-55 år som har rett og 
plikt til å delta i norskopplæring. Personer mellom 55 og 67 år har en rett, men ingen plikt til å delta i 
opplæringen. Følgende grupper har ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 
timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap:  

 Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området  

 Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med arbeidsinnvandrere 
utenfor EØS/EFTA-området 

Følgende grupper har verken rett eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap: 

 Studenter  

 Au pairer og andre med midlertidig opphold  

 Nordiske borgere  

 Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket  

Dette betyr at kommunen ikke har ansvar for å tilrettelegge for norskundervisning for disse gruppene. 
For å få varig oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap, må innvandrere gjennomføre 300 timer 
opplæring eller kunne dokumentere tilstrekkelig kunnskap i norsk eller samisk.  

Rett og plikt til norskopplæring gjelder ikke for alle innvandrere. For personer som har fått varig 
oppholdstillatelse før 1. september 2005, gjelder det en overgangsordning. Personer på 
overgangsordning har kun rett til gratis norskundervisning frem til den 1. september 2010.  

Etter 1. september 2010 må disse selv betale for norskundervisningen.  
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7.8 Oversikt over mulige tilskudd til kommunene 
 

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling (2011) 
Ordningen er todelt, og gjelder støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i 
regi av ulike lokale aktører som blant annet innvandrerorganisasjoner.  

Tilskudd til landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet (2011) 
Målet med tilskuddsordninger for landsdekkende organisasjoner er å legge til rette for organisasjoner 
som arbeider for å sikre at alle har de samme mulighetene, rettighetene og pliktene når det gjelder å 
delta i samfunnet og ta i bruk egne ressurser.  

Tilskudd til informasjon og veiledningstiltak rettet mot innvandrere (2011) 
Med sikte på at innvandrere skal få informasjon som er tilpasset deres behov, og veiledning for å 
styrke deltakelsen i lokalsamfunnet, er det etablert en tilskuddsordning hvor frivillige organisasjoner 
kan gi målrettet informasjon og veiledning til innvandrere. 

Tilskudd til holdningsskapende eller forebyggende arbeid mot tvangsekteskap (2011)  
Det er i statsbudsjettet for 2011 avsatt inntil 10 millioner kroner til frivillige organisasjoners 
holdningsskapende/forebyggende arbeid på feltet.  

Tilskudd til Ny sjanse (2011) 
Det er i forslag til statsbudsjett for 2011 avsatt kroner 26 979 000 til videreføring av forsøksordningen 
Ny sjanse. Ny Sjanse har til hensikt å kvalifisere innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet, 
til utdanning eller arbeid. Formålet er å prøve ut spesielt tilrettelagte kvalifiseringstiltak og metodikk slik 
at de kan få en varig tilknytning til arbeidslivet og bli økonomisk selvhjulpne. 

Tilskudd til norsk og samfunnskunnskap (2011)  
NB! I 2011 kan det pga endring i NIR ikke søkes om tilskudd før etter 1. februar. 
Dette rundskrivet fastsetter retningslinjer for tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter 
introduksjonsloven. 

Særskilt kommunalt tilskudd for enslige mindreårige (2011)  
Kommuner som bosetter enslige mindreårige flyktninger, asylsøkere og/eller enslige mindreårige 
personer med opphold på humanitært grunnlag, mottar et særskilt tilskudd for enslige mindreårige 
over statsbudsjettets kap. 821, post 61.  Tilskuddet utbetales i tillegg til det ordinære 
integreringstilskuddet. 

Bosetting av personer med alvorlige funksjonshemminger og adferdsvansker (2011)  
Tilskudd til bosetting av personer med alvorlige kjente funksjonshemminger og adferdsvansker er et 
bosettingsfremmende stimuleringstilskudd. 

Integreringstilskudd for år 1 og år 2-5 i 2011 
Rundskriv med spesiell interesse for flyktningkontor, sosialetat, skoleetat og økonomikontor eller 
kommunekasserer. 

Listen er ikke uttømmende. 
 
 
 
 
 

http://www.imdi.no/no/Tilskudd/Tilskudd-2011/Tilskudd-til-frivillig-virksomhet-i-lokalsamfunn-som-bidrar-til-deltakelse-dialog-og-samhandling-2011/
http://www.imdi.no/no/Tilskudd/Tilskudd-2011/Tilskudd-til-landsdekkende-organisasjoner-pa-innvandrerfeltet-2011/
http://www.imdi.no/no/Tilskudd/Tilskudd-2011/Tilskudd-til-informasjon-og-veiledningstiltak-rettet-mot-innvandrere-2011/
http://www.imdi.no/no/Tilskudd/Tilskudd-2011/Tilskudd-til-holdningsskapende-eller-forebyggende-arbeid-mot-tvangsekteskap-2011-/
http://www.imdi.no/no/Tilskudd/Tilskudd-2011/Tilskudd-til-Ny-sjanse-2011/
http://www.imdi.no/no/Tilskudd/Tilskudd-2011/Tilskudd-til-norsk-og-samfunnskunnskap-2011-/
http://www.imdi.no/no/Tilskudd/Tilskudd-2011/Sarskilt-kommunalt-tilskudd-for-enslige-mindrearige-2011-/
http://www.imdi.no/no/Tilskudd/Tilskudd-2011/Bosetting-av-personer-med-alvorlige-funksjonshemminger-og-adferdsvansker-2011-/
http://www.imdi.no/no/Tilskudd/Tilskudd-2011/Integreringstilskudd-for-ar-1-og-ar-2-5-i-2011/
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7. 9  Regjeringens hovedprioriteringer på flyktning- og migrasjonsområdet  
 
1. Gjennomføringsplan for utlendingsfeltet 
Regjeringen vil legge frem en gjennomføringsplan for utlendingsfeltet. Planen vil både utrede tiltak 
som allerede er satt i verk, og vurdere nye tiltak for å oppnå målene regjeringen har satt i den politiske 
plattformen for samarbeidet. Planen vil presentere en tidsplan for gjennomføring av sentrale 
prioriteringer og tiltak. 
2. Tiltak for fastsettelse av identitet 
Regjeringen vil styrke arbeidet med å avklare identiteten til utlendinger som kommer til, eller som 
oppholder seg i Norge. Regjeringen vil i 2010 etablere nasjonalt identitets- og dokumentasjonssenter 
som skal sikre bedre koordinering, større kompetanse og raskere vurdering og behandling av 
identitetsavklaringer. Senteret vil bidra til en mer effektiv klarlegging av identitet, noe som vil gi raskere 
og flere uttransporteringer. 
3. Harmonisering av regelverk og praksis på asylfeltet 
Regjeringen vil følge opp og videreutvikle allerede etablerte rutiner for innhenting av informasjon om 
andre lands praksis, systematisere slik informasjon og vurdere behovet for endringer i norsk regelverk 
og praksis. En økt harmonisering av EUs asylpolitikk vil kunne medføre behov for tilpasninger av norsk 
regelverk for å ta høyde for de konsekvenser det eventuelt vil ha for tilstrømningen av asylsøkere til 
Norge. 
4. Dublin og EURODAC 
Norge har store fordeler av at Dublin-systemet består, og regjeringen har tatt initiativ overfor Europa- 
kommisjonen for å sikre at vår stemme blir hørt i den pågående prosessen for å revidere Dublin-
forordningen. Om nødvendig for å bevare Dublin-systemet, vil Norge bidra til at det blir en bedre 
ansvarsfordeling mellom landene. Norske myndigheter vil også søke å bidra til å sikre at det enkelte 
medlemslands etterlevelse av Dublinregelverket blir fulgt tett. 
5. Tilknytning til det europeiske støttekontoret på asylfeltet, EASO 
Regjeringen vil knytte Norge til det europeiske støttekontoret på asylfeltet, European Asylum Support 
Office (EASO), som skal etableres i 2010. En deltakelse i EASO har nær sammenheng med vår 
deltakelse i Dublin-samarbeidet. Ved anvendelsen av Dublin-regelverket i asylsaksbehandlingen er 
det viktig for Norge at mottaksforhold, asylpraksis og asylprosedyrer i de land vi samarbeider med er i 
samsvar med internasjonale standarder. Et tettere praktisk europeisk samarbeid er viktig for å kunne 
ivareta norske interesser, samtidig som vi ønsker å bidra med kompetanse når det gjelder 
asylprosedyrer, organisering av arbeid med asylsaksbehandling, erfaringer med spesielle grupper 
asylsøkere og landinformasjon. 
6. EØS-finansieringsordningen 
Regjeringen arbeider for å fremme asyl- og flyktningfeltet som et mulig innsatsområde under 
ordningen. I juni 2009 startet en politisk dialog mellom norske og greske utenriksmyndigheter om 
mulighetene for et slikt program i Hellas. Norge vil overfor greske myndigheter i de kommende 
landforhandlingene om EØS-midlene, drøfte videre innsats for å styrke kapasiteten i asylforvaltningen 
med fokus på situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere. 
7. European Migration Network, EMN 
Det skal arbeides for at Norge i løpet av 2010 skal ta del i det europeiske migrasjonsnettverket 
EMN. Deltakelse i EMN vil gi bred informasjon om utviklingen i europeisk flyktning- og 
migrasjonspolitikk. Det vil styrke norske myndigheters muligheter til sikre at norsk politikk og praksis er 
godt avstemt mot andre europeiske land og til å innhente nyttige erfaringer fra andre land. 
8. Gjenbosetting 
Regjeringen vil støtte opp om arbeidet med å få flere europeiske land til å tilby seg å gjenbosette 
flyktninger. Regjeringen er positiv til initiativene om å utvikle en felles EU-politikk for gjenbosetting, og 
vil gå inn for å knytte Norge til et slikt samarbeid. En felles innsats kan gjøre arbeidet med 
gjenbosetting mer kraftfullt og effektivt, samtidig som man løser vanskelige flyktningssituasjoner. 
En tilknytning vil være i tråd med Norges prioritering av gjenbosettingsarbeidet. 
9. Tiltak i opprinnelsesland 
Regjeringen ønsker at Norge skal knytte seg til samarbeidet EU etablerer med viktige opprinnelses- 
og transittland for migrasjonsstrømmene mot Europa. I første omgang vil Norge delta i samarbeids-
plattformen som EU har etablert med Etiopia. Samarbeidet skal være balansert og imøtekomme både 
etiopiske og europeiske interesser. Fra europeisk side er det interessant at dette kan bidra til bedre 
kontroll med migrasjonsstrømmene fra Øst-Afrika, og at det kan bidra til utvikling i denne regionen. 
Sårbare grupper må tas særlig hensyn til. Dette gjelder ikke minst mindreårige som er kommet til 
Norge på egen hånd, men ikke fyller vilkårene for å få opphold. Regjeringen har tatt initiativ til å 
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etablere gode omsorgs- og utdanningstilbud for afghanske og irakiske mindreårige i deres hjemland, 
og vil arbeide videre med dette. 
10. Regionale beskyttelsesprogrammer 
EU har utarbeidet regionale beskyttelsesprogram for asylsøkere og flyktninger i Tanzania, Ukraina, 
Hviterussland og Moldova. Det foreligger forslag om å etablere liknende i Kenya og Sudan. 
Regjeringen vil søke norsk tilknytning til dette. Programmene innebærer at EU bidrar til å styrke 
kapasiteten til å hjelpe flyktningene i samarbeidslandene. I tilfeller der det ikke er mulig å tilby 
beskyttelse regionalt kan overføringer av flyktninger til Europa vurderes. 
11. Tilbaketakelsesavtaler 
Regjeringen vil fortsatt prioritere arbeidet med å inngå tilbaketakelsesavtaler med viktige opprinnelses- 
og transittland, og har satt av midler til tiltak som kan gjøre det lettere for fattige land å inngå slike 
avtaler. I EU har Europakommisjonen fått mandat til å inngå avtaler på vegne av EU-landene. Norge 
omfattes ikke av det, men Kommisjonen ber land de inngår avtale med om å inngå tilsvarende avtaler 
med Norge. En nær strategisk dialog med Europakommisjonen vil her være verdifull. 
12. Frivillig retur 
Personer uten lovlig opphold i Norge skal returnere. Regjeringen legger til rette for frivillig retur. 
Programmene som motiverer til frivillig retur som allerede er igangsatt, skal videreføres. 
13. Tvungen retur 
Norge fører en aktiv returpolitikk. Personer som ikke har lovlig opphold i Norge og som ikke reiser 
hjem frivillig, skal returneres med tvang. Regjeringen ønsker å styrke returarbeidet nasjonalt, og vil 
i den forbindelse vurdere ulike former for hurtigprosedyrer for å få til en raskere retur av de som har 
fått avslag eller som oppholder seg ulovlig i Norge. 
14. Gjennomføring av returdirektivet 
Regjeringen vil i 2010 fremme lovforslag om gjennomføring av EUs returdirektiv i norsk rett. Direktivet 
skal tre i kraft i Schengen-området i 2011. Frist for implementering i nasjonal lovgivning er 24.12.2010.  
Når de felles reglene for retur trer i kraft vil Europakommisjonen få myndighet til å overvåke den 
nasjonale etterlevelsen av disse reglene. Dette gir grunnlag for å mene at situasjonen vedrørende 
ulovlig opphold innen Schengenområdet vil bli bedret på sikt. 
15. Frontex 
EUs byrå for samordning av kontroll og overvåking av ytre grenser, Frontex, har en betydelig rolle i 
arbeidet med å begrense illegale grensekryssinger i EU/Schengen-området. Byrået koordinerer også 
retur av tredjelandsborgere. Regjeringen ønsker å videreutvikle samarbeidet i Frontex og at Norge 
skal delta i flere felles returoperasjoner i fremtiden. 
16. Yttergrensefondet 
Regjeringen legger vekt på at Norge gjennom deltakelse i Yttergrensefondet bistår landene som har 
ansvaret for yttergrensekontroll og visumutstedelse på vegne av alle landene i Schengen-
samarbeidet. Prosjektene som finansieres av fondets midler vil bidra til å øke kvaliteten på 
yttergrensekontrollen. Det vil komme alle Schengen-land til gode. 
17. Eurosur 
Norge vil bli direkte berørt av reglene om grenseovervåkingsregimet Eurosur fordi den norskrussiske 
landgrensen omfattes av grenseovervåkingssystemets første fase. I første omgang betyr dette at vi 
oppretter et nasjonalt koordineringssenter. Senteret skal ha oversikt over det nasjonale situasjons-
bildet ved grensen og være kontaktpunkt overfor Frontex og andre nasjonale koordineringssentre. 
18. Visumsamarbeid 
Norge deltar aktivt i det europeiske visumsamarbeidet gjennom Schengen, og regjeringen prioriterer 
arbeidet med visuminformasjonssystemet VIS. VIS er et felles system for Schengen-landene, der 
opplysninger om visumsøkere skal lagres i en sentral database. Dette blir et viktig element i den 
fremtidige visumpolitikken i både EU og Norge. VIS skal gjøre adgangen til Schengen-området enklere 
for reisende som man ønsker å innføre lettelser for, samtidig blir det vanskeligere å reise inn ulovlig. 
Visumforordningen skal anvendes fra 5. april 2010. 
19. Inn- og utreisesystem og automatisert grensekontrollsystem 
Regjeringen støtter opprettelsen av et inn- og utreisesystem. Norge vil bidra til arbeidet med 
innføringen av dette systemet og et automatisert grensekontrollsystem, dette vil effektivisere 
grensekontrollen og motvirke ulovlig opphold, samtidig som det ivaretar enkeltpersoners 
grunnleggende rettigheter, som personvernet. 
20. Opprettelse av et IT-byrå 
Regjeringen støtter opprettelsen av et eget byrå for den fremtidige forvaltningen av IT-systemene som 
ligger i kjernen av Schengen- og Dublinsamarbeidet, SIS II, VIS og EURODAC. Opprettelsen av et 
eget byrå vil klargjøre hvem som har ansvaret for driften. Etableringen av dette vil gi en klar hjemmel 
for norsk deltakelse i forvaltningen av disse systemene. 
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21. Menneskesmugling og menneskehandel 
Regjeringen vil prioritere arbeidet mot menneskesmugling og menneskehandel. Det er satt av midler til 
blant annet økt kontroll i grenseområdene. Regjeringen vil i 2010 legge frem en ny handlingsplan mot 
menneskehandel. 
22. Kunnskapsutvikling 
Regjeringen har som mål å ha en helhetlig, effektiv og brukerorientert utlendingsforvaltning. Politikken 
på området skal være mest mulig kunnskapsbasert. Forvaltningen utarbeider, analyser og prognoser 
for utviklingen, og fra 2008 er det etablert en beregningsgruppe for utlendingsforvaltningen. For å sikre 
god kvalitet i dette arbeidet skal utviklingen og trender internasjonalt følges, og det skal vektlegges å 
videreutvikle samarbeidet og informasjonsutvekslingen med andre europeiske land. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Justis-og politidepartementet, faktaark 2010 

 
 
 
 
 
 

 


