Tjenesteanalysen for Drangedal kommune
Introduksjonsordningen

Hva sier loven om introduksjonsordningen og norskopplæring for nyankomne
innvandrere?
Formål
Formålet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og
samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.
Rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram
Rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet gjelder for nyankommet utlending mellom
18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som eksempelvis har fått
a) Asyl
b) Oppholdstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning
c) Fornybar oppholdstillatelse etter på grunnlag av asyl eller kollektiv beskyttelse i
massefluktsituasjon
Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogrammet gjelder bare for personer som er
bosatt i kommunen i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og
kommunen.
Kommunens ansvar for introduksjonsprogram
Kommunen skal sørge for introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere bosatt i
kommunen. Kommunen skal så snart som mulig, og innen tre måneder etter bosetting i
kommunen, tilrettelegge introduksjonsprogram.
Introduksjonsprogrammet
Introduksjonsprogrammet tilrettelegges for person som har behov for grunnleggende
kvalifisering. Programmet tar sikte på å
a) Gi grunnleggende ferdigheter i norsk
b) Gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv
c) Forberede til yrkesdeltakelse
Programmet, som er helårlig, har til vanlig en varighet på to år, men når særlige grunner
taler for det kan det vare inntil tre år.
Individuell plan
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Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogrammet.
Den skal utformes på bakgrunn av en kartlegging av deltakerens opplæringsbehov og av
hvilke tiltak han/hun kan nyttiggjøre seg.
Planen skal inneholde programmets start og tidsfrister og en angivelse av tiltakene i
programmet. Planen skal utarbeides i samråd med deltakeren, og den skal tas opp til ny
vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i deltakerens livssituasjon.

Kap 1. Innledning
Drangedal kommune har etter vedtak i kommunestyret år for år vist vilje til å ta imot flyktninger i det
omfang statlige myndigheter har etterspurt.
Det er en stor oppgave og et betydelig ansvar forbundet med å bosette mennesker fra helt andre
land og kulturer med helt andre forutsetninger og levemåter enn de møter i Norge. Særlig fra
sommeren 2015 og utover høsten ankom veldig mange flyktninger til Europa inklusive Norge,
flyktninger som ikke ble beskyttet i eget land. Av den grunn ble også Drangedal kommune utfordret
av statlige myndigheter til å ta imot enda flere enn tidligere, noe Drangedal kommune vedtok å gjøre.
Ulike lovverk regulerer ulike sider ved å bosette flykninger med lovlig opphold i Norge, men i denne
analysen skal vi konsentrere oss om Introduksjonsloven og hvordan den virker i Drangedal kommune,
hvilke utfordringer og muligheter dette gir kommunen – og hva som må til for at loven oppfylles
gjennom introduksjonsprogrammet lokalt i Drangedal, i forhold til det å bli uavhengig og selvstendig,
inkludert og integrert.
Introduksjonsordningen er en del av de mange oppgavene NAV, flyktningetjeneste og
voksenopplæring er satt til å løse lokalt. Det betyr at d som yter tjenestene innen
introduksjonsordningen også arbeider med mange andre oppgaver parallelt.

1.1 Sammendrag
Gjennom deltakelsen i KS effektiviseringsnettverk har de tre sentrale tjenesteyterne NAV,
Flyktningetjenesten og Voksenopplæringen arbeidet med å avklare hverandres roller og oppgaver for
å sikre et godt, lokalt introduksjonsprogram.
Dette har blant annet bidratt til nye rutiner knyttet til samhandling, utarbeidelse, gjennomføring og
vurdering underveis av de individuelle planene, slik at disse blir et verktøy som i større grad enn
tidligere skal være tilpasset den enkelte deltakers opplæringsbehov. Disse planene og arbeidet med å
utvikle dem videre, må fortsatt ha et stort fokus slik at kommunens ulike tjenesteytere drar i samme
retning.
Resultatene som følge av introduksjonsprogrammet er ikke tilfredsstillende med tanke på
yrkesdeltakelse eller videre utdanning basert på nasjonale forventninger. Dette gjelder stort sett de
fleste kommuner i hele landet. En hypotese i så måte er at rammene er for stramme og
forventningene fra statlig hold er urealistiske.
Arbeidet i nettverket har vist at norskopplæringen måtte styrkes. Det er allerede gjort betydelige
omprioriteringer slik at denne vitale delen av opplæringen settes først.
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Lokalt i Drangedal har det vært en utfordring å organisere et helårlig introduksjonsprogram – altså et
program som strekker seg utover skoleåret. Dette er noe tjenestene arbeider med for å sikre.
Arbeidet i nettverket har også avdekket at det er en kontinuerlig oppgave å fremskaffe relevante
arbeids- og språktreningsplasser i både offentlige og private virksomheter. Flyktningetjenesten i
Drangedal gjør hele tiden tiltak for å fremskaffe slike treningsarenaer for den enkelte deltaker, da slik
trening er helt grunnleggende for å komme inn på et arbeidsmarked eller i videre utdanning.

1.2 Bakgrunn
Bakgrunnen for denne tjenesteanalyse er at den skal kaste lys over tjenestene knyttet til
introduksjonsordningen i Drangedal kommune.
Analysen skal også bidra til å fremme et mer konstruktivt og effektivt samarbeid mellom ulike
tjenester i introduksjonsprogrammet. I de ulike tjenester fremkom det under forarbeidene av
analysen en erkjennelse av at her var det åpenbare forbedringspotensial.
Hensikten er at analysen skal bidra til at målene i introduksjonsordningen skal stå i fokus for utvikling
av gode tjenester, slik at introduksjonslovens overordnede hensikt oppnås. Det handler om at
deltakerne etter introduksjonsprogrammet blir i stand til å klare seg selv økonomisk, og på den
måten blir selvstendige og integrerte bidragsytere og deltakere i det norske samfunnet.
Av særlig betydning er det at de tre tjenesteområdene (flyktningetjenesten, voksenopplæringen og
NAV) som har oppdrag knyttet til introduksjonsordningen, har et utstrakt og konstruktivt samspill og
samarbeid, slik at ordningen organiseres mest mulig effektivt med tydelige oppgavefordelinger.
Det er viktig for de berørte tjenestene at introduksjonslovens krav, forventninger og forpliktelser er
forankret i kommunens toppledelse administrativt – rådmannens ledergruppe, slik at det ligger en
felles forståelse til grunn for introduksjonsprogrammet.
Tjenestenes oppdragsgiver er kommunestyret. Hovedutvalg for oppvekst, mangfold og kultur først
og deretter Kommunestyret har gjort endelig vedtak om å ta imot 21 flyktninger i 2017, 20 i 2018 og
20 i 2019. Av den grunn vil det være åpenbart at denne analysen også skal gi lokalpolitikerne innsyn
og forståelse i utfordringer og muligheter som ligger i introduksjonsprogrammet; gjerne også som
grunnlag for fremtidige tilnærminger til temaet.

Særlige utfordringer.
Det er fem områder som har pekt seg ut som utfordrende:
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Rolleavklaring mellom de tre tjenestene – Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og
NAV. Alle tre tjenester har sine roller og funksjoner i introduksjonsordningen, og det er
viktig at disse bygger på felles forståelse og drar i samme retning.
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Resultatene etter endt introduksjonsprogram er ikke tilfredsstillende. Dette er ikke et
fenomen som er spesielt for Drangedal kommune, men det er helt nødvendig å få mer ut
av ordningen, slik at langt flere enten går ut i arbeid eller videre utdanning når
introduksjonsprogrammet er over.
Styrke norskopplæringen. For mange av deltakerne, etter endt introduksjonsprogram,
mangler nødvendige norskkunnskaper for å komme videre i arbeid eller utdanning. Nye
grep må tas og opplæringen må spisses gjennom tydeligere arbeidslivsnorsk og tilgang på
språkpraksisplasser underveis i programmet.
Sikre at introduksjonsprogrammet gjennomføres i det omfanget loven forutsetter. Det
byr på særlige utfordringer å sikre dette i voksenopplæringens ferier.
Introduksjonsprogrammet skal være individuelt tilrettelagt slik at den enkelte bruker skal
ha reell mulighet til å oppnå uavhengighet og selvstendighet. I slike individrettede tiltak
er det en utfordring å få (kjøpt) tilgang på nødvendige kompetansehevende
kurs/skolering/utstyr.

Analysen bygger på tilgjengelige offentlige statistikker – eksempelvis fra KS, VOX, IMDI, KOSTRA og
Statistisk sentralbyrå – og gir et inntrykk av hvordan sider ved introduksjonsordningen virker i
Drangedal kommune. I tillegg bygger analysen på den reelle situasjonen kommunen står i når det
gjelder praktiseringen av introduksjonsordningen.

Kap. 2 Kommunens deltakere i introduksjonsprogram.
2.1 Behov og prioriteringer.
Antall bosatte i perioden 2013-2015.
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I 2013 hadde kommunen opprinnelig fattet vedtak om å bosette 5 flyktninger. Dette året bosatte
kommunen 7 ekstra, dette pga. ytterligere anmodning fra IMDI grunnet stort behov for bosetting.
I 2014 var det vedtak om å bosette 15 flyktninger, tallet inkluderte familiegjenforening. I tabellen
over står det 10 bosatt i 2014, men kommunen bosatte totalt 15 da det kom 5 på
familiegjenforening, men disse vises ikke i tabellen.
I 2015 var det også opprinnelig vedtak om å bosette 15 personer, men etter anmodning fra IMDI
vedtok kommunen å bosette ytterligere 9 personer. Grunnet familiesammensetning på de som ble
bosatt, endte det endelige tallet på 25 bosatte flyktninger i 2015. Dette vises ikke i tabellen.
Den økte bosettingen de siste årene, har ført til at de tre tjenesteområdene har måttet tilpasset og
økt sin bemanning.

2.2 Trekk ved deltakere i program

Aldersfordeling deltakere i introduksjonsprogrammet Drangedal 2015

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
20-24

25-29

30-39

40 pluss

5

Tabellen viser at det i 2015 var tilnærmet lik fordeling av antall deltakere i aldersgruppen 20-24 år og
i aldersgruppen 30-39 år.
Det er vanskelig å si noe generelt om gruppene, da individuelle faktorer alltid vil foreligge, men
kartlegginger viser ofte at; aldersgruppen 30-39 år ofte har familie og barn, det er lenge siden
skolegang, de har ulik arbeidserfaring og ulik formell utdannelse. Når det gjelder aldersgruppa 20-24
år så er det sannsynligvis kortere tid siden skolegang, og færre er etablert med ekteskap og barn.
Erfaring viser at de voksne over 30 år ofte krever en annen tilnærming enn unge voksne.
Det er utfordrende og ressurskrevende for kommunen å gi et individuelt tilrettelagt
introduksjonsprogram ut ifra hver enkelt deltakers forutsetninger og behov. Ofte har unge voksne og
voksne over 30 år også ulike mål i forhold til videre utdanning og/eller jobb.

Deltakere i introduksjonsprogrammet 2015

16
14
12
10
8
6
4
2
0
Antall menn

Antall kvinner

Tabellen viser en liten overvekt av menn. I tillegg viser tabellen vedrørende alderssammensetning, at
de fleste er mellom 20-24 år og 30-39 år.
Kartlegging viser en tendens til at mennene har noe mer arbeidsbakgrunn enn kvinner, men når det
gjelder skolebakgrunn spiller ikke kjønn noen stor rolle.
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Erfaringer viser at kvinner ofte bruker lengre tid på gjennomføringen av introduksjonsprogrammet
pga. fødselspermisjoner. Som følge av dette ser vi en utfordring når det gjelder gjennomføringen av
introduksjonsprogrammet. Programmet blir på den måten oppsplittet og uten ønskelig kontinuitet,
noe som særlig virker inn på språkopplæringen.
Kommunen ønsker å tilby samme type tiltak til kvinner som til menn, det retningsgivende bør være
arbeidsretting med utgangspunkt i den enkeltes individuelle plan.

Deltakere fordelt på spor. (pr 31.12.14)

Deltakere fordelt på spor 2014,
Drangedal
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Læreplanen i Norsk for voksne innvandrere legger til grunn at deltakerne på norskkurs
erfaringsmessig deler seg i tre hovedgrupper når det gjelder språkinnlæring.
Spor 1 er tilrettelagt for deltakere med liten eller ingen skolegang.
Spor 2 er tilrettelagt for deltakere som har en del skolegang, og spor 3 er tilrettelagt for deltakere
som har god allmennutdanning.
Pr 31.12.14 var det registrert flest deltakere på spor 1 i Drangedal, altså deltakere med liten eller
ingen skolegang.
I arbeidet med tilrettelegging av introprogrammet, har det så langt ikke blitt lagt vekt på spor
tilknytning. Dette er noe som ikke har vært diskutert i særlig grad mellom flyktningetjenesten og VO.
Det er VO som plasserer i spor. Vi ser at det her kan foreligge noen utviklingsmuligheter mellom
deltaker, VO og flyktningetjenesten i valg av individuelt tilrettelagt spor, og derav tilpasset opplæring.
Vår antakelse er at de som er på spor 1 ofte bruker lengre tid på å tilegne seg språk og kvalifisere seg
til videre utdanning og jobb.
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2.3 Introduksjonsprogrammet og de øvrige tjenesteyterne.
Aktuelle samarbeidspartnere innen introduksjonsprogrammet er eksempelvis avdeling for helse,
rus/psykiatri, politi, Drangedal Produkter, frivillige, andre virksomheter i kommunen og lokalt
næringsliv, er aktører som tar imot deltakere på språkpraksisplasser.
Språkpraksis er et svært viktig tiltak på introduksjonsprogrammet. De som er på språkpraksis får
mulighet til å lære norsk i arbeidslivet. Språkpraksis foregår i utgangspunktet parallelt med
norskundervisning på voksenopplæringa, og praksisplassen følges opp av introveileder. I tillegg til å
lære bedre norsk, får deltakerne også mulighet til å lære om det norske arbeidslivet.
For perioden 2013-2016 ble det fattet kommunalt vedtak om at alle sektorene i kommunen skulle ta
imot minst tre personer på språkpraksis. Det er særlig de to sektorene «Kunnskap, mangfold og
kultur», og «Helse og velferd» som har vært positive, imøtekommende og bidratt til å innfri dette
vedtaket
Det er ønskelig å videreføre dette vedtaket, da behovet for praksisplasser er stort, og det er viktig å
ha valgmuligheter som gjør det mulig med individuell tilrettelegging av introduksjonsprogrammet for
den enkelte deltaker.
Avdelinger som har tatt imot –eller for tiden har deltakere på språkpraksis, er barnehagen i
Drangedal og Kroken, SFO i Drangedal og Kroken, Drangedal 10 årige skole, Drangedal sykehjem,
Tippen, det kommunale kjøkkenet, vaktmestertjeneten, dagsenteret, Bistand for funksjonshemmede
renhold på legekontoret og familiens hus og renhold på frisklivsentralen. Flyktningetjenesten ser et
forbedringspotensiale ifht å få ta i bruk flere praksisplasser i kommunen.

Vi har også et samarbeid med ulike private bedrifter, og har/har hatt deltakere på språkpraksis f.eks
på Coop Prix, Idunns, Hulfjell, Nåla i stakken, Tarraldsen Trapp i Treungen, Vaskeriet ,Meconomen,
Refsdal, Eksepert, Statoil, nå Cirkel K, og VVS Brødsjemoen.
I januar 2017 gjennomførte flyktningetjenesten og NAV et møte med næringsforeningen i Drangedal.
Dette for å informere om introduksjonsprogrammet og dets målsetting. Målet var å få flere aktører
på banen ifht å ta imot deltakere på språkpraksis. Flyktningetjenesten informerte om hva
språkpraksis er, hvordan vi jobber med å finne språkpraksisplassene, ex hvordan vi matcher
deltakerog praksissted og hvordan praksisplassene følge opp.
Videre snakket vi om hva som er arbeidsgivers ansvar og forpliktelser når man tar imot deltakere på
språkpraksis.
Møtet med det lokale næringslivet avdekket et behov for informasjon om hva språkpraksis plasser er,
og hva det innebærer når en tar imot deltakere på språkpraksis.
Flyktningetjenesten har også et samarbeid med Drangedal Produkter, der Drangedal Produkter har
blitt engasjert til å gi teoriopplæring til introduksjonsdeltakere som skal ta bilsertifikat, og de tar også
imot deltakere på språkpraksis.
Videre har vil et tiltak på introduksjonsprogrammet som vi kaller for «tema». Dvs at vi inviterer ulike
avdelinger i kommunen, lag/foreninger og andre virksomheter og bedrifter slik at de kan informere
om sine tjenester og/eller arbeid. Som eksempel kan vi nevne Røde Kors, Drangedalsbanken,
Drangedal fotball, barnevernet, Drangedal everk, Tannklinikken, Trafikkstasjonen og Politiet.
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Når det gjelder samarbeid med frivillige, har flyktningetjenesten siden høsten 2016 vært så heldige å
få 2 frivillige pensjonerte lærere til å bidra på introduksjonsprogrammet. Dette ifht opplæring i
grunnleggende ferdigheter i norsk, matte og engelsk for deltakere som planlegger å gå på grunnskole
for voksne.
Flyktningetjenesten har også et godt samarbeid med Frisklivsentralen for kvinner som går på
introduksjonsprogrammet, der Frisklivsentralen lager et kursopplegg om kost og fysisk aktivitet.
Drangedal Kommune er en jakt og frilufts kommune og flyktningetjensten/introduksjonsprogrammet
har vært så heldig og fått bygget opp et fint samarbeid med Drangedal JFF. Vi har vært på fisketurer
og pilking sammen, og vi har temaer om jakt når den tiden nærmer seg. Vi har også et samarbeid
med Grenlandsfriluftsråd.
Som del av introduksjonsprogrammet har vi også deltatt på turer i regi av Gautefall Turlag. Det er en
fin måte å bli kjent med andre mennesker og med kommunen en bor i.

2.4 Trekk ved kommunen.
Drangedal kommune har i underkant av 4200 innbyggere og ligger i nedre Telemark nær Kragerø
skjærgården, og Gautefall med mange hytter og godt utbygd skisenter. Drangedal er fra gammelt av
kjent som skogsbygda i Telemark. I dag har turistnæringen i Drangedal stor betydning for
kommunen. Den gir kommunens mange små håndverksbedrifter oppdrag. En betydelig del av
Drangedals yrkesaktive befolkning velger hjembygda som bosted, men pendler ut av kommunen
daglig, ukentlig eller i turnus. De fleste har arbeidsplassen sin i Grenlandsområdet som er ca 60 km
fra Drangedal sentrum. Kommunen består av flere bygder og grender som gjør at avstanden til
Grenland og andre arbeidsområder kan være mer enn 2 timers pendling hver dag.
Allikevel - tall fra 2013 viser at av de sysselsatte i Drangedal, så jobber de fleste i Drangedal. Etter vår
egen kommune er utpendlingen om lag likt fordelt mellom Grenlandsområdet og resten av området
samlet. Se diagram under:
Andelsmessig ser dette slik ut:
Drangedal: 54%
Grenland : 27%
Resten: 19 %
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Når det gjelder innen for hvilken bransje drangedølene er sysselsatt viser tal fra 2015 at størst andel
jobber inne helse og sosialtjenester. Deretter kommer varehandel før bygg og anlegg. Se diagram
under:
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Det er få industriarbeidsplasser i kommunen. De største arbeidsgiverne er Drangedal kommune,
Drangedal Bilruter og Holte Gård
Situasjonsbildet for arbeidsmarkedet i regionen:
Andel ledighet totalt i Telemark er ved utgangen av februar2017 færre en ved samme periode i 2016,
men vi ser at mange innvandrere strever med å komme i jobb og i Telemark har nå 32% av alle
arbeidsledige innvandrerbakgrunn. Arbeidsmarkedet stiller stadig høyere krav til kompetanse og
språk, samtidig som at mange stillinger går i gjennom både uformelle og formelle nettverk.
I februar 2017 var arbeidsledigheten på landsbasis 3,1% Telemark hadde en ledighet på 3,5%, og
Drangedal 3,4%. For Drangedal var dette en nedgang på 20% sammenlignet med samme periode året
før.
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Sysselsetting og arbeidsledighet i prosent

Sysselsetting og arbeidsledighet i
Drangedal 2014
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SSB ga i 2015 ut rapporten «introduksjonsordningen – en resultatstudie». Denne rapporten sier
følgende:
«SSBs analyse viser at faktorer ved personene selv har mest å si for om flyktningene kommer seg i
gang med inntektsgivende arbeid eller utdanning. Deretter følger faktorer ved
introduksjonsprogrammet, mens forhold ved kommunene hvor de blir boende, har minst betydning
for måloppnåelse i form av videre utdannelse eller yrkesaktivitet. Unntaket var imidlertid
arbeidsledigheten i kommunen. Jo lavere ledighet, desto større er sjansen for at flyktningene er i
jobb og/eller utdanning. I tillegg er det gunstig dersom det finnes høgskole eller universitet i
kommunen.
Alder, kjønn og landbakgrunn er blant de viktigste individvariablene. Utdanningsnivå har òg
betydning. For begge kjønnene er tilbøyeligheten til å være i jobb eller utdanning høyest for de
yngste, og synker ved økende alder. Dette forklares blant annet av at yngre i større grad er i
utdanning.
Flyktninger som gjennom programmet får anledning til å gjennomføre grunnskole, ta fag på
videregående nivå eller får hjelp til å få godkjent tidligere utdanning, har større sjanse til å komme i
arbeid og/eller videre utdanning etter avsluttet introduksjonsprogram. Det samme gjelder flyktninger
som deltar i regulært arbeid som tiltak i programmet og kvinner som deltar i arbeidspraksis».
Dette er funn som vi i Drangedal kjenner oss igjen i.
Tidligere erfaringer viser at introduksjonsdeltakerne i mange tilfeller har liten eller ingen formell
utdanning, varierende arbeidserfaring og de behersker ikke tilfredsstillende norsk når de skal kobles
opp mot arbeidsmarkedet enten i løpet av introduksjonsordningen etter endt program. Dette gir
utfordringer med tanke på utdanning og arbeid.
Drangedal med sine trekk: få arbeidsplasser, ingen industri, utstrakt pendling, og ei gruppe uten
førerkort og bil, (flyktningene), gir utfordringer knyttet til målet om arbeid etter endt
introduksjonsprogram.
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Disse utfordringene som er avdekket, er blitt tatt tak i særlig etter at arbeidet med tjenesteanalysen
ble satt i gang. Vi har satt inn tiltak for dette, blant annet førerkortopplæring som tiltak på
introduksjonsordningen, flere norskundervisningstimer på VO, mer fokus på arbeidsretting av norsk
og bedre samarbeidsrutiner mellom VO, NAV og flyktningetjenesten.

2.5 Konklusjon.
Bosetting av flyktninger i kommunen har de siste årene økt, dette fører til flere deltakere på
introduksjonsprogram da kommunen har oppfylt anmodningene fra IMDI.
Tabellene viser at deltakerne har varierende bakgrunn. Ellers har vi avdekket følgende:







Kommunen har utfordringer knyttet til individuelt tilrettelagt program.
I løpet av introduksjonsprogrammet tar kvinner langvarige og flere permisjoner grunnet
fødsler.
I Drangedal ser vi at de som bosettes i større grad har lite formell kompetanse. For å komme
inn i et arbeidsmarked i Norge kreves det, nær sagt uten unntak, formell kompetanse og
funksjonell språkforståelse og ferdigheter i norsk.
Arbeidsgivere har et informasjonsbehov til knyttet til språkpraksisplasser, hva angår
muligheter, begrensninger, ansvar og forpliktelser.
De fleste deltakerne på introduksjonsordningen har mange år igjen av yrkesaktiv alder;
derfor er det av høyeste viktighet at det er 100 % gjennomføringsgrad og høy og relevant
kvalitet på det individuelt tilrettelagte introduksjonsprogrammet

Kap. 3 Ressursinnsats.
Vi har i dette kapittelet valgt å benytte oss av tallene for 2015. Disse tallene har vi kommet frem til
etter en gjennomgang av ressursbruken i flyktningetjeneten, VO og NAV.

3.1 Ressursprofil






I 2015 bosatte kommunen 25 flyktninger.
Antall deltakere på introduksjonsprogrammet i løpet av året var 25.
Brutto driftsutgifter til introduksjonsstønad pr deltaker var kr 112 000,Ifølge våre beregninger er det brukt anslagsvis kr 2 800 000,- Brutto driftsutgifter til
introduksjonsprogram når introduksjonsstønaden er tatt bort.
Total årsverksinnsats var 4,2 på 25 deltakere; 3,4 årsverk på VO inkl administrasjon, 1 på
flyktningetjenesten og 0,2 på NAV kommunal.

Driftsutgifter pr deltaker vil bl.a si: introduksjonsstønad, økonomisk sosialhjelp, tolkeutgifter,
opplæring i samfunnsfagfag, årsverk, tiltak i regi av flyktningetjenesten som f.eks grunnskole,
reiseutgifter, kurs, osv.
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Ressursinnsatsen vedr oppgaver knyttet til introduksjonsordningen økte noe i flyktningetjenesten fra
høsten 2015, og økte ytterligere i FT, VO og NAV fra 2016. Dette som følge av at kommunestyret
vedtok å bosette flere flyktninger:
Voksenopplæringa: økning med 1 årsverk, til sammen 4,4 årsverk
Flyktningetjensten: økning med 0,6 årsverk, til sammen 1,6 årsverk
NAV: økning med 0,8 årsverk, til sammen 1 årsverk

Ressursbruk Flyktningtjenesten 2015: (Introduksjonsordningen)
Lønnsutgifter
Trekkpliktig stønad
Tiltak/reiseutg. Intro
Deltakelse effektiviseringsnettverk
Tolk

kr 500 000,kr 3 104 722,kr 126 215,kr 20 890,kr 28 200,-____

Til sammen

kr 3 780 027,-_

Ressursbruk voksenopplæringa 2015
Lønnsutgifter
Utgifter til læremidler, tolking, opplæring m.m.

kr 2 300 000,kr 262 000,-

Til sammen

kr 2 562 000,-

Ressursbruk NAV 2015
Lønnsmidler
Deltakelse på nettverk
Tolk
Økonomisk sosialhjelp

kr 200 000,Kr 5000,kr 3622,kr 776 617

Til sammen

kr 985 239,-

Finansiering av introduksjonsordningen/Tilskudd til kommunen:
Kommunen mottar integreringstilskudd for hver enkelt bosatt flyktning i 5 år. For 2015 var satsene
følgende:
År 1

kr 182 500,- (voksne)
kr 182 500,- (barn)
kr 232 000,- (enslige voksne)
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År 2
År 3
År 4
År 5

kr 210 000,kr 152 000,kr 82 200,kr 70 000,-

I 2015 mottok kommunen kr 11 394 400,- i integreringstilskudd.
Norsktilskudd Voksenopplæring
Kommunen mottar tilskudd for å tilby opplæring til voksne innvandrere med rett og plikt eller rett til
opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Tilskuddsordningen er todelt og består av persontilskudd og grunntilskudd.
Tilskuddsår
Lav sats (3 år)
ÅR 1 (2015)
12 800,ÅR 3 (2014)
22 000,ÅR 4 (2013)
12 900,Tilskuddet har to satser, deltakere på introduksjonsprogram utløser høy

Høy sats (3 år)
31 900,57 800,35 900,-

I 2015 mottok kommunen kr 1 812 000,- i norsktilskudd

3.2 Konklusjon












Tjenestens tilgang på språkpraksisplasser er i stor grad uten kostnader. Vi forutsetter at våre
samarbeidspartnere ser på dette som sitt samfunnsansvar. Dette er vi avhengig av ifht å nå
målsettingene om flyktningenes deltakelse i arbeidslivet.
Voksenopplæringa legger ned en betydelig ressursinnsats i introduksjonsordningen, da
norskundervisning er en stor og viktig del av introduksjonsprogrammet.
Underveis i deltakelsen i nettverket ble vi gjort oppmerksomme på at mange kommuner har
rapportert feil i KOSTRA, ifht utgifter til introduksjonsordningen. Dette gjelder også vår
kommune, noe vi nå endrer på. Dette vil i tiden fremover gi et riktigere bilde av kostandene
knyttet til introduksjonsordningen.
Videre fant vi behov styrking av grunnleggende norskopplæring og arbeidslivsnorsk på VO,
samt behov for styrking av arbeidet med tilrettelegging og koordinering av helårs –og
fulltidsprogram.
Vi ser at introduksjonsstønaden for mange ikke strekker i forhold til å kunne være
økonomisk selvhjulpen, slik intensjonen etter loven er. Dette gjelder særlig ifht barnefamilier.
Kommunen klarte ikke å gjennomføre et fullverdig introduksjonsprogram i 2015.
Tjenestene har tilpasset seg ifht behovene etter 2015. Resultatene av dette må evalueres
jevnlig.
Økt bosetting f.o.m 2015 førte til behov for økning i ressursbruk i flyktningetjenesten, NAV
og VO.
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Kapittel 4. Resultater
4.1 – Andel i arbeid og utdanning.
I perioden 2010-2015 har 32 personer avsluttet introduksjonsprogram i Drangedal.
Av disse bor 13 fremdeles i Drangedal, og av disse er 9 i arbeid pr dd. Noen har etablert seg i egen
bolig.
19 personer har flyttet fra Drangedal, 12 av disse flyttet pga videre skolegang eller jobb.
Når det gjelder resultatene direkte etter endt intro, så var det i perioden 13 stk som startet i arbeid
eller utdanning direkte etter endt program.
Videre ser vi at anslagsvis 21 av de som avsluttet programmet i denne perioden, er i arbeid eller
utdanning i kommunen/pendler i dag, eller de har flyttet fra kommunen pga arbeid eller utdanning.

4.2 Konklusjon











Mobilitet er vesentlig for sysselsetting, da Drangedal er en pendlerkommune.
Tiltakskjeding og samhandling mellom virksomhetene viktig. NAV sine tjenester er viktig ifht
overgang til jobb.
Arbeid med analysen har avdekket behov for et enda bedre samarbeid mellom
virksomhetene, dette er det underveis blitt jobbet med og det er utviklet nye og bedre
samarbeidsrutiner.
Det er en styrke at mange har flyttet til arbeid eller utdanning.
Det er en tendens at unge enslige i større grad flytter fra kommunen pga utdanning.
Familier blir i større grad værende i kommunen
Flere bør komme ut i arbeid/utdanning raskere etter endt introduksjonsprogram. Dette er
ikke spesielt for Drangedal kommune.
Realitetsorientering av deltakere er viktig. Vi må hjelpe dem til å bli i stand til å ta “riktige”
valg.
Informasjon til samarbeidspartnere og omgivelser er viktig for å få disse mer på banen.

Deltakernes individuelle forutsetninger vil alltid være av betydning ifht hvorvidt en lykkes i målet om
deltakelse i arbeidslivet, og i forhold hvor lang tid det vil ta. Flyktninger som bosettes har ulike
forutsetninger. Mange kommer fra krig og konflikter, og har opplevd traumatiske hendelser. Noen er
analfabeter, noen har lite formell kompetanse, mens andre har gått flere år på skole. Mange har
familie igjen i konfliktrammede områder, dette kan både være egne barn, eller foreldre og søsken.
Introduksjonsprogrammet varer i utgangspunktet i 2 år, i noen tilfeller 3 år. I denne perioden skal de
“settes i stand” til å gå over i ordinært arbeid eller utdanning direkte etter endt program. Med
bakgrunn i nevnte årsaker, vil dette målet i noen tilfeller være utfordrende for den enkelte deltaker å
kunne nå.
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Kap. 5 Kvalitet
5.1 Brukerundersøkelse
20 introdeltakere deltok i brukerundersøkelse i februar 2016. I forkant av undersøkelsen samlet vi
alle deltakerne til et informasjonsmøte. Intro.veileder, rektor for voksenopplæringen og rådgiver fra
Nav Drangedal informerte om bakgrunnen for undersøkelsen. Vi brukte telefontolk på 3 språk
(tigrinja, somalisk og arabisk) på dette møtet. Voksenopplæringa gikk i tillegg gjennom og forklarte
ulike begreper i undersøkelsen. Vi ønsket å være sikre på at alle forstod hva spørsmålene betydde.
Selve undersøkelsen foregikk skriftlig. Deltakerne fra de 3 språkgruppene ble fordelt på 3 rom. Hvert
spørsmål ble gjennomgått på norsk. Deretter ble spørsmålene gjennomgått av frammøtetolk.
I etterkant av undersøkelsen hadde vi møter med de ulike språkgruppene med telefontolk, der
deltakerne ble informert om resultatene, og de fikk mulighet til å oppklare eventuelle misforståelser.
Resultatet av undersøkelsen ble også presentert for kommunalsjef og ansatte i flyktningetjenesten,
voksenopplæringen og Nav Drangedal.
Snittresultat av undersøkelsen (1 er dårligst, 5 er best):
Resultat for brukeren: 4,1
Brukermedvirkning:

4,1

Individuell plan:

4,4

Respektfull behandling: 4,4
Informasjon:

4,1

Tilgjengelighet:

4,5

Pålitelighet:

4,0

Helhetsvurdering:

4,6

Snitt totalt:

4,2

5.2 Konklusjon
Vi er fornøyde med forarbeidet til brukerundersøkelsen. Vi brukte en del ressurser i forkant og
underveis, og vi mener dette var riktig for å få god kvalitet på gjennomføringen.
Snittresultatet viser altså at deltakerne er godt fornøyde med kommunens introduksjonsprogram.
Likevel vil vi bestrebe oss på å bli bedre på brukermedvirkning, informasjonsflyt og arbeidet med de
individuelle planene.
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Kap. 6 Medarbeidere
6.1 Medarbeiderundersøkelsen
Fra medarbeiderundersøkelsen høsten 2015 hentet fra Voksenopplæringen og Flyktningetjenesten,
viser svarene på en skala fra 1-6 (der 6 er høyeste score og 1 laveste) en variasjon fra 4 til 5 i
totalbesvarelsene på hvert enkelt spørsmål.
Det var i alt 50 spørsmål som omhandler alt som vedrører arbeidslivet – trivsel, trygghet, mestring,
omdømme, tilfredshet, fysiske arbeidsforhold, brukeres tilfredshet, informasjonsflyt, lønn,
arbeidsvilkår, stillingsstørrelse, fleksibilitet, kompetanseutviklingsmuligheter, tilfredshet med
ledelse/overordnet ledelse, læring og utvikling, mål for arbeidet, medarbeidersamtaler og
oppfølging, tilbakemeldinger fra nærmeste leder, samarbeid kollegialt, felles oppgaveløsing.
Ingen svar scorer lavere enn 4 og høyeste score er på drøyt 5. Konklusjonen på
medarbeiderundersøkelsen i 2015 er overveiende positiv totalt sett, og den bygger på en
responsrate på 85 %.

6.2 Kompetanse
Flyktningetjenesten
Flyktningetjenestens oppgaver innen introduksjonsordningen, er å fatte vedtak om tildeling av
introduksjonsprogram, oppfølging og veiledning av introduksjonsdeltakere underveis i programmet,
sørge for fulltids –og helårsprogram, herunder skaffe til veie språkpraksisplasser og oppfølging av
praksisplassene.
Flyktningetjenesten innehar god kompetanse på saksbehandlingsfeltet, samt ifht oppfølgings –og
veiledningsfeltet, både ifht deltakere og språkpraksisplasser.
Når det derimot gjelder oppgaven med å sørge for fulltids –og helårsprogram, innehar
flyktningetjenesten pr dd ikke tilstrekkelig kompetanse til å dekke opp dette selv.
Flyktningetjenesten må dekke opp programmet i skolens ferie, samt et antall timer pr uke når VO
ikke tilbyr undervisning. Dette krever opplegg bl.a ifht opplæring der det helt klart er en fordel med
pedagogisk bakgrunn. Denne kompetansen er mangelfull pr dd i flyktningtjenesten.

NAV
Høsten 2016 startet NAV opp en 3-årig prosjektstilling for veiledning og oppfølging av bl.a
minoritetsspråklige. Denne vil inngå i tett samarbeide med kontorets jobbspesialist for opplæring av
formålstjenlig arbeidsmetodikk og erfaringsutveksling. Jobbspesialist har deltatt i et prosjekt for å
tilegne seg ny kompetanse som også skal deles med kontorets øvrige veiledere i tiden fremover. Et
av NAVs satsningsområde i 2017 er inkluderingskompetanse; i dette ligger
arbeidsmarkedskompetanse og veiledningskompetanse.
Voksenopplæringa
Kommunens lærere på voksenopplæringen har god, formell kompetanse i tillegg til lang erfaring.
Lærerne deltar på årlige kompetansehevingskurs i regi av Fylkesmannen i Telemark, i tillegg til kurs
arrangert av IMDi og Kompetanse Norge. VO prøver også å få til årlige besøk til andre
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voksenopplæringssentre for å hente inspirasjon og kunnskap. Innad skal lærerne bestrebe seg på å
bli flinkere på kunnskapsdeling.
Ved nyrekruttering av lærere kreves «norsk som andrespråk»/fremmedkulturell forståelse for å få
fast ansettelse.
Alle tre virksomhetene deltar i tillegg på felles opplæring i regi av IMDi, «Fagverksted». Dette er et
flerårig kompetanseprogram der målet er å komme fram til forslag for godt faglig kvalifiseringsarbeid
som kan være et nyttig og praktisk verktøy for kommunene.

6.3 Sykefravær
Flyktningetjenesten
Blant de ansatte pr 01.01.17 har nærværet vært stabilt over tid.
NAV
Godt nærvær som har vært stabilt over tid. For å redusere sårbarheten involveres flere veiledere i
oppfølging av fremmedspråklige. Tema sykefravær og tiltak er fast innslag på månedlige
kontormøter.
Voksenopplæringa
Sykefraværet er i 2016 5,2 %. Dette er bedre enn virksomhetens mål. Likevel vil vi forsøke å øke
nærværet ved å innføre/gjennomføre en del kompetansehevings- og trivselsfremmende tiltak.

6.4 Konklusjon
Når vi ser disse tre virksomhetene under ett, er kompetansenivået tilfredsstillende og utfyllende,
likevel jobber vi kontinuerlig med aktuelle kompetansehevende tiltak.
Når det gjelder sykefraværet,

Kap. 7 Vurdering av resultateffektivitet

I denne tjenesteanalysen har nettverket valgt å fokusere på ett sett felles styringsindikatorer som
beskriver introduksjonsordningens ressursutnyttelse, aktivitet og resultat. Indikatorene er basert på
data for introduksjonsordningen gitt i KOSTRA supplert med NIR (IMDi), tall og manuelt rapporterte
styringsdata/kommunens egne tall, med hovedvekt på tallene fra 2015.
Oppsummering av tjenesteprofilen for introduksjonsprogrammet.
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1. Tallene i kap. 2 viser at kommunen i perioden 2013-2015 bosatte totalt 51 personer.
Kommunen fattet vedtak om ytterlige økt bosetting i 2016-2019 (21,21,20,20)
Når det gjelder introduksjonsprogram, gir dette et økt behov fra perioden 2016-2017,
deretter jevner seg ut.
2. Pr 31.12.15 var det totalt 1 årsverk i flyktningetjenesten og som jobbet med 25 deltakere i
introduksjonsordningen (0,8 intro.veileder,og 0,2 leder). I tillegg var det 3 lærerårsverk på VO
som jobbet med norskundervisningen i introduksjonsordningen, og 0,2 årsverk på NAV som
jobbet med oppfølging og veiledning av deltakere på introduksjonsordningen.
Det ble vurdert at kommunen brukte for lite ressurser i 2015, noe som medførte en økning
fra og med 2016.
3. Brutto driftsutgifter i 2015, samlet sett for flyktningetjenesten, VO og NAV var ca kr
7 327 266,4. I perioden 2010-2015 har 32 personer avsluttet introduksjonsprogram i Drangedal. Vi ser at
anslagsvis 21 av de som avsluttet programmet i denne perioden, er i arbeid eller utdanning i
kommunen/pendler i dag, eller de har flyttet fra kommunen pga arbeid eller utdanning.
5. Brukerundersøkelsen i 2016 blant deltakere på introduksjonsprogrammet, visste et
snittresultatetpå 4,2 av 5. Det tyder på at introduksjonsdeltakerne i Drangedal er godt
fornøyde med kommunens introduksjonsprogram.

7.2 Vurdering av resultateffektivitet
Når vi ser på sammenhengen mellom innsatsfaktorene og resultat, så ser vi at det for en stor del er
sammenheng mellom disse, men noen faller igjennom. Individuelle behov og forutsetninger vil alltid
ha betydning for den enkeltes resultatoppnåelse. Det handlingsrommet som rammevilkårene gir, er
ikke alltid tilstrekkelig for alle.
Introduksjonsordningens forventninger om at alle skal være i jobb og /eller økonomiske uavhengige i
løpet av 2-3 år, er urealistisk. Våre funn lokalt i Drangedal, viser at det er mulig å få deltakerne over i
arbeid eller utdanning, men at dette må gjøres over noe lengre tid.

7.3 Konklusjon og veien videre
Arbeidet med tjenesteanalysen har avdekket utfordringer knyttet til målsettingen for
introduksjonsordningen, samt ifht det tverrfaglige samarbeidet rundt ordningen.
Vi ser at vi har en vei å gå når det gjelder den individuelle tilretteleggingen av programmet, samtidig
som rammevilkårene setter begrensinger ifht hva som er mulig å få til. Det er utfordrende å få lagt
inn kompetansehevende tiltak i programmet, da tilgangen på dette er begrenset både hos NAV, og
også ifht tilgang på voksenopplæring for de som ikke har utdanning fra før.
Vi har utfordringer knyttet til lovens vilkår om helårs –og fulltidsprogram, og vi har utfordringer
knyttet til individuell tilpasning av norskundervisning.

20

Vi opplever at lovens intensjon om overgang til arbeid og/eller utdanning etter et 2 (3) år`s program
blir for krevende for noen av deltakerne, pga deres forutsetninger.
Underveis i arbeidet med tjenesteanalysen har vi utarbeidet nye rutiner for samhandling og
samarbeid mellom flyktningetjenesten, NAV og VO. Vi ser at vi har gjort fremskritt på området, men
der er fremdeles et forbedringspotensiale. I forbindelse med dette, kan det være aktuelt å se på om
tjenestene er organisert på rette måte, ifht effektivitet og utnyttelse av ressurser og kompetanse.
Det er viktig med bevissthet ifht behov og nødvendighet av samhandling og samarbeid og vi har en
vei å gå for å utvikle det slik at alle får et helhetsblikk på den totale introduksjonsordningen.
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