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Sogn og Fjordane for minoriteter: 

Hva er viktig for vellykket integrering 

 

Helse Førde-stafetten 2013 

http://lost12/samf/2013/Helse Førde stafett 2013/jo2.jpeg


• Liker du deg i Førde? 

• Er du godt integrert i Førde? 

• Trives du på arbeidsplassen din? 

Vanlige spørsmål 



IMDI(Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratets) visjon 

• Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt 

samfunn 

• Dette bør kanskje være en visjon av 

flyktningseksjon i hver kommune 



Integrering som en prosess 

Asylmottak 

Bosetting 

Introduksjonsprogram 

Arbeid/utdanning 

Etter ansettelse 

 



Asylmottak 

Bosetting 

Introduksjonsprogram 

Arbeid/utdanning 

Etter 
ansettelse 

 

Delt ansvar for at prosessen skal lykkes:   

 Innvandrere selv - yte det beste 

 Bosettingskommune – målrettet 

introduksjonsprogram 

 Tett samarbeid mellom flyktningseksjon, NAV og 

utdanningsinstitusjoner 

 Arbeidsgivere både det offentlige og privat sektor 

 Inkluderende arbeidsplasser 



• Formålet med introduksjonsordningen er å styrke 

nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i 

yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske 

selvstendighet 

 

 

Verktøy for å lykkes: målrettet 

introduksjonsprogram 



• Norskopplæring 

• Innsikt i norsk samfunnsliv 

• Målsetting: individuell plan 

bakgrunn(evne og kompetanse) 

Hva har du lyst til? 

Muligheter du har i det nye landet 

Plan og strategier   

Arbeids/utdanningsrettet programtilbud  

Språkpraksis kombinert med arbeidspraksis 

 

 

   

Introduksjonsprogrammet er den viktigste 

fasen i integrering 



• Noen kommuner klarer seg bedre 

• Flyktninger som gikk i arbeid eller utdanning etter 

avsluttet introduksjonsprogram i 2012 

 

Tall fra Nasjonalt Introduksjonsregister (NRI) 



Yte etter evne og få etter behov. Den amerikanske 

drømmen er lettere å realisere i Norge enn i Amerika.  

 

(Statsminister Jens Stoltenberg i nyttårstalen 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den amerikanske drømmen – i Norge? 



• 4 400 flyktninger med innvilget oppholdstillatelse 

må vente en del år på asylmottak 

• Utdanning fra hjemlandet blir sjelden godkjent, 

eller lagt vekt på 

• Det er 25 % mindre sjanse for å bli kalt inn til 

jobbintervju når du har et fremmedklingende navn 

(kilde: NTL Sentralposten nr. 2, aug. 2013) 

 

 

Ikke så lett 



• Vilje til å ansette innvandrere 

• Inkludere i jobbannonser:                           

«Vi ønsker oss nye kollegaer med flerkulturell bakgrunn. 

Andelen ansatte med innvandrerbakgrunn hos oss skal 

gjenspeile sammensetningen av befolkningen for øvrig. 

Vi vil ha ansatte med innvandrerbakgrunn på alle nivåer 

i organisasjonen. 

Erfaring i Norge og i hjemlandet betraktes» 

• Sørge for at kvalifiserte søkere med 

innvandrerbakgrunn blir kalt inn til jobbintervju 

  

 

Konkrete tiltak  



• Tilby trainee-program for innvandrere 

• Tilby praksisarbeidsplasser i relevante stillinger 

slik at innvandrere blir kjent i bedrifter og bedrifter 

blir kjent med dem 

• Øke bruk av midlertidige ansettelser/vikarstillinger 

slik at innvandrere får første fot inn 

• Sette seg mål om at bedrifter skal ha en viss 

prosent ansatte med innvandrerbakgrunn 

• Ta hensyn til norskferdigheter 

• Synliggjøre suksesshistorier 

 

 

 

Konkrete tiltak (forts.) 



Det er viktig å ha hjelpsomme kollegaer 

• som gir direkte tilbakemelding heller enn å 

baksnakke 

• som inviterer til sosiale arenaer og arrangement 

• som hjelper med å knekke sosiale koder 

 

 

Integrasjon i arbeidslivet etter ansettelse 



Å knekke sosiale koder 



 

TAKK! 

 


