
Benedicte Falch-Monsen 
Prosjektleder  
 

Integreringsindikatorer 
 

-for et kunnskapsbasert integreringsarbeid 



Kunnskapsbasert integreringsarbeid  
– hva må vi vite? 

Situasjons-
beskrivelse 

Hvordan 
jobber vi i 

dag? 

Effekt 

Justere 
innsatsen 



Bakgrunn 

Etterspørsel etter kommunedata 

Behov for oversikt over integreringssituasjonen 

Rettferdige sammenlikninger 

 

Formål 
Tall og info lettere tilgjengelig – på web 

Sammenlikningsmuligheter 

Med det bidra til  

• systematisert kunnskap 

• erfaringsutveksling  

• målrettet og effektivt integreringsarbeid  

 



Hva er en indikator? 

 En indikator skal være: 

 Målbar og tilgjengelig 

 Akseptert og gyldig 

 Relevant 

 Mulig å tolke 

 Mulig å påvirke 

 Baseres derfor i stor grad til registerdata og 

harde tall.  



Forprosjekt - Avklare behovet for data 
om integrering 
  

 Prosjektgruppe 
 

 Heldagsmøter med alle IMDis regionkontor 
 

 Stor referansegruppe 
 

 Bilaterale møter med mange aktører  
  
 Workshoper med kommuner 

 
 Møte med fylkeskommuner og fylkesmannen 

 
 Internasjonale seminarer 

 
 Sett på andre relevante løsninger/prosjekter  

 
 

 
 



Formidle integreringshistorier lokalt og 
nasjonalt – aggregering vs nyanser 

•Fem bolker med flere 

indikatorer under hver 
 

Hoved-
indikatorer  

• Noen nedbrytninger og 
underindikatorer 

Supplerende 
indikatorer 

• Mer detaljerte 
tall tilgjengelig 
i tabeller 

Grunnlagstall 



1. Utdanning  og kvalifisering 

•Barnehage 

•Kontantstøtte 

•Grunnskole  

•Videregående skole  

•Høyere utdanning 

•Utdanningsnivå 

•Norskopplæring 

•Introduksjonsprogram 

2. Arbeid 

•Sysselsetting 

•Ledighet/tiltak 

•Sektor 

•Deltid 

•Entrepenører 

•Overkvalifisering 

•Utenfor arbeid og utdanning 

3. Levekår og fellesskap 

•Inntekt 

•Fattigdom 

•Sosialhjelp 

•Uføretrygd 

•Barnevern 

•Bolig 

•Helse 

•Politisk deltakelse 

•Politisk representasjon 

To viktige bakgrunnsbolker - tre hovedtemaer 

Befolkning 

•Sammensetning 

•Endringer 

•Bosetting av flyktninger 

•Statsborgerskap 

Om kommunen 

•Organisering 

•Tiltak 

•Tilskudd 



SSB tall 

Tall fra IMDi 

Tall fra 
barometeret 

Tall fra 
komm.unders. 

Dynamisk 
webside 

Statistikkbank 

Faktaark 

 

IMDX 
 

Indikator-
prosjektet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Problemstillinger 

Stort – lite 

Store linjer vs nyanser 

Ikke alt her! 

Små tall 

Tolkningsmuligheter  

Oppdaterings-frekvens 

 

 

Rettferdige sml 

Endringer i 

sammensetning 

Ulike typer indikatorer 

Analysemuligheter? 

Årsakssammenhenger? 

 



Visualisering er en metode for… 

å komme på sporet av komplekse sammenhenger og 

utviklingstrekk «at a glance» 

Krever evne til å forenkle og prioritere 

…formidling 

Rask forståelse i travel hverdag 

Forståelse trigger nysgjerrighet til fordypning 

Deles lett gjennom konferanser, kurs, internett, sosiale 

medier og e-post 

 



Folkehelseinstituttet 
  

Kommunehelsa statistikkbank 
 
Faktaark 
 

www.fhi.no 



Noen flere relevante 
prosjekter/nettsteder/publiseringsløsninger 

• Det nasjonale integreringsbarometeret i Danmark / UDB 

 

• København kommunes inklusjonsbarometer 

 

• Århus kommunes integreringsbarometer 

 

Andre relevante sider: 

• Mipex –grafiske fremstillinger 

• Nrk.no – ett Oslo – to byer 
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http://integrationsbarometer.dk/
http://193.169.154.149/bif/integrationsbarometer/sider/default.aspx
http://www.aarhus.dk/da/politik/Politikker-og-planer/Mangfoldighed/Integrationspolitik/Integrationsbarometer.aspx
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7996583
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7996583
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7996583
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7996583
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7996583
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7996583
http://www.nrk.no/nyheter/norge/1.7996583


NHO – kommuneNM & regionNM 

Fra forsiden er det to innganger  

http://www.nho.no/kommunekaringer/


Fra fakta til kunnskap og handling 



Mangfold er hverdagen 



Virkemidler for langsiktig og helhetlig 
integrering 

Kunnskap 

Samarbeid 

Tilrettelegge for gode prosesser 

Tilskudd 

Lover/pålegg/rettigheter 

 

 



7,2 milliarder i tilskudd 2013 
 

Integreringstilskudd til flyktninger, for år 1-5  

Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 

voksne innvandrere  

Særskilt kommunalt tilskudd ved bosetting av enslige 

mindreårige flyktninger  

Bosetting av personer med alvorlige funksjonshemminger 

og atferdsvansker  

Tilskudd til kommunale innvandrertiltak - utviklingsmidler 

til kommunene  

Tilskudd til Jobbsjansen  



Langsiktig og helthetlig integrering 

Mange tilskudd er innrettet for integrering av flyktninger        
– men ikke alle 
 
Tilskuddene skal bidra til utvikling av gode metoder og 
prosesser – som kan komme andre grupper til gode  
 
Bosetting av et visst antall flyktninger hvert år gir en fast og 
forutsigbar inntektsstrøm…  

 
IMDi ønsker å stimulere til et langsiktig og helhetlig 
integreringsarbeid i kommunene med 
• tilskudd 
• kunnskapsutvikling  
• erfaringsutveksling  
• samarbeid  


