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Plan for inkludering og integrering 2015 -2022 

1. Oppsummering 

 ”Plan for inkludering og integrering i Sandnes 2015 -2022” skal være retningsgivende plan for 

kommunens innsats på innvandringsområdet. Planen dekker alle innvandrere fra andre land uansett 

innvandringsbakgrunn og alder. Planen viser hovedutfordringer på 5 fokusområder: 1. Ny i Norge- ny 

i Sandnes, 2. Språkopplæring, kvalifisering og arbeid, 3. Kultur, fritid og samfunnsdeltakelse med 

særskilt fokus på barn, 4. Helse hos innvandrere og 5. Kommunen som arbeidsgiver. Det er 

utarbeidet tiltak for de ulike områdene, der ansvar og tidsperspektiv framgår. 

Planens hovedmål er: 

Sandnes kommune vil skape like muligheter for samfunnsdeltakelse gjennom: 

- Å sikre likeverdig tilgang på tjenester 

- Øke yrkesdeltakelsen blant innvandrere 

- Sikre gode bomiljø og tilgang til boliger for flyktninger 

- Sikre gode oppvekstmiljø for barn med innvandrerbakgrunn 

- Legge til rette for et mangfoldig kulturliv på arenaer som inviterer til deltakelse 

- Rekruttere og inkludere arbeidstakere med innvandrerbakgrunn 

 

2.  Innledning 

2.1 Formål 

”Plan for inkludering og integrering i Sandnes 2015 -2022” følger opp intensjonene fra 

”Handlingsplan for bedre integrering av flyktninger og innvandrere i Sandnes kommune” som ble 

vedtatt i år 2000. 

Formålet er å danne en felles kommunal plattform i integreringsarbeidet og definere retning og 

innsatsområder for det kommunale arbeidet på området. Planen skal vise førende strategier for 

integreringsarbeidet og ha en konkret handlingsdel med tiltak og oppfølging. Utfordringer og 

muligheter knyttet til et flerkulturelt samfunn forutsetter bred tverrfaglig innsats. Planen er ment å 

være et aktivt styringsverktøy for helhetlig innsats for å ivareta kommunens oppdrag og oppgaver 

med integrering. 

I planen inngår kort beskrivelse og ansvarsfordeling av nåværende innsatser. I tillegg formuleres 

målsettinger og tiltak på områder som trenger forsterket innsats. 

 

2.2 Mandat 

Bystyret vedtok mandat for planen i oktober 2012. Planprosessen ble utsatt grunnet nødvendig 

omprioriteringer. 

I mandatet framgår det at planen skal omhandle kommunens oppgaver i forhold til alle innvandrere: 

Asylsøkere som oppholder seg i statlig mottak i kommunen, flyktninger og familiegjenforente som 
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bosettes i kommunen, samt andre innvandrere med hovedvekt på arbeidsinnvandrere. Planen skal 

dekke alle aldersgrupper og hele integreringsløpet.  

I planen vil begrepet inkludering reflektere en bærende verdi for kommunens holdning og innsats. 

Dette tydeliggjør at kommunen søker å utnytte mangfoldet positivt. Til grunn for bedre integrering 

ligger også generell samfunnsutvikling med økt kjennskap og kunnskap, tillitskapende prosesser og 

forebygging av konfliktsituasjoner når ulike verdier møtes. 

I mandatet ligger et hovedprinsipp at alle innbyggere i Sandnes, også innvandrere skal ha tilgang til 

og nyttegjøre seg de ordinære tjenestene. I dette ligger det også at det vil være behov for særskilte 

tjenester i noen grad, samt at de ordinære tjenestene må ha kunnskap og tilpasning for å sikre 

likverdighet i tjenestetilbudet. 

I mandatet ble det vedtatt: 

- Planen skal gjelde i 8 år, 2015 -2022 

- Planen evalueres og handlingsdelen justeres hvert 2. år. Planen revideres en gang i neste 

kommunestyreperiode 

- Planarbeidet prosjektorganiseres med tydelig forankring i relaterte planer, i ledelsen og i 

enhetene 

- Prosessen skal sikre involvering av representanter fra berørte tjenester og målgrupper 

- Planen skal ha en konkret handlingsdel med tiltak og resultatoppfølging 

 

- Fokusområder i planen er: 

o Ny i Norge – Ny i Sandnes: Ankomstfasen og bosetting 

o Språkopplæring, kvalifisering og arbeid 

o Helse 

o Kultur, fritid og samfunnsdeltakelse 

o Kommunen som arbeidsgiver 

 

2.3 Planprosess 

En helhetlig integreringsplan berører svært mange kommunale tjenester, ulike brukergrupper, 

aldersgrupper og samarbeidende instanser. For å sikre at planen bygger på tilgjengelig kompetanse 

og at de berørte får eierskap i planen er det lagt opp til en bred planprosess som involverer ledere og 

ansatte i de mest sentrale tjenestene. Videre har en invitert inn brukere fra målgruppen og 

samarbeidende instanser. Dette gir reell påvirkningsmulighet i planutformingen og letter senere 

implementering. 

Arbeidet med planen har vært prosjektorganisert. Styringsgruppen har bestått av 

kommunaldirektørene for oppvekst skole, oppvekst barn og unge, kultur og by-utvikling og var ledet 

av kommunaldirektør levekår. Prosjektleder var sekretær i styringsgruppen. En prosjektgruppe har 

hatt ansvar for gjennomføringen. Det har vært etablert arbeidsgrupper på fokusområdene. 

Deltakerne i disse har vært rådgivere, ledere og ansatte i aktuelle tjenester, samarbeidspartnere og 

innvandrerorganisasjoner. Arbeidsgruppene fikk et avgrenset mandat innenfor fokusområdet og 

skulle se på hva som er hovedutfordringene, hva som fungerer godt og vurdere mulige innsatser. 
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En ressursgruppe bestående av deltakere i kommunens KIFI-forum (Kontaktforum for flyktninger og 

innvandrere) forsterket med aktuelle ressurspersoner har gitt innspill i planprosessen. 

Fokusområdene ble også drøftet i kafe-dialog på FN-dagen arrangert av innvandrerrådet. Planen har 

vært på høring til aktuelle enheter, eksterne instanser og brukerorganisasjoner og ble behandlet 

politisk høsten 2015. 

 

3. Føringer for planen og overordnet mål 

3.1 Hovedmål: 

Planens hovedmål er: 

Sandnes kommune vil skape like muligheter for samfunnsdeltakelse gjennom: 

- Å sikre likeverdig tilgang på tjenester 

- Øke yrkesdeltakelsen blant innvandrere 

- Sikre gode bomiljø og tilgang til boliger for flyktninger 

- Sikre gode oppvekstmiljø for barn med innvandrerbakgrunn 

- Legge til rette for et mangfoldig kulturliv på arenaer som inviterer til deltakelse 

- Rekruttere og inkludere arbeidstakere med innvandrerbakgrunn 

Sentrale dimensjoner og faktorer i planen: 

- mangfold som positiv ressurs 

- like muligheter og / eller resultatlikhet 

- like rettigheter 

- lik plikt til (ansvar for) å bidra 

- fra integreringsperspektiv til flerkulturelt samfunn – toveis integrasjon 

- deltakelse 

- ulike grupper vil ha ulike behov – store forskjeller i situasjon og behov 

- likeverdig tilgang til ordinære tjenester 

- tilrettelegging av informasjon 

3.2 Nasjonale føringer 
Sentrale myndigheter har stort fokus på integreringspolitikk. I melding til stortinget nr 6 (2012-2013) 

”En helhetlig integreringspolitikk – mangfold og fellesskap” hadde daværende regjerning følgende 

hovedmålsettinger: 

 Bedre kvalifisering av innvandrere for det norske arbeidslivet  
 Innvandreres kompetanse skal benyttes bedre 
 Flere kvinner med innvandrerbakgrunn skal komme i arbeid 
 Innvandrere og barna deres skal få god utdanning som er tilpasset deres behov 
 Alle barn skal ha gode oppvekstvilkår 
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 Unge jenter og gutter skal kunne ta selvstendige valg om eget liv og framtid 
 Bosetting av flyktninger skal skje raskere 
 Statsborgerpolitikken skal styrke tilhørigheten til Norge 
 Rasisme og diskriminering skal bekjempes 
 Frivillig virksomhet skal være åpen og inkluderende 
 Velferdsstatens tjenester skal være tilpasset behovene til en mangfoldig befolkning 

Hovedprinsippet er at innvandrere har like rettigheter og plikter som alle andre innbyggere i Norge. 

Det betyr også at lovene gjelder for innvandrere. Likevel finnes det flere særlover som gjelder 

rettigheter knyttet til ulike innvandringsstatuser og lovtekster som også gir begrensninger i 

rettigheter avledet av oppholdsstatus. Disse vil bli presentert kort knyttet til aktuelle tiltak.  

Utlendingsdirektoratet, UDI har ansvar for å bidra til utvikling og iverksetting av regjeringens 

innvandrings- og flyktningpolitikk. UDI behandler søknader om opphold av ulik karakter. Direktoratet 

har en tilrettleggingsfunksjon og kontrollfunksjon. For mennesker som søker asyl har UDI ansvar for å 

sørge for botilbud, primært gjennom statlig innkvartering i mottakssentre. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal sette i verk integreringspolitikken på 

ansvarsområdet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og er departementets 

fagorgan. IMDI skal gi faglige råd og være et kompetansesenter for kommunene og 

sektormyndighetene. IMDI koordinerer bosetting av flyktninger i kommunene. 

 

3.3 Lokale føringer 

Kommunens visjon er: ”Sandnes i sentrum for framtiden” med verdigrunnlag: 

 

”Romslig, modig og sunn” 

 
Sandnes kommune har rullert sin kommuneplan i 2015. Samfunnsdelen i planen omhandler 

integrering og inkludering flere steder. Hovedmålene er: 

 

- Sandnes vil være et samfunn med gode og likeverdige livsvilkår for alle 

- Innvandrere skal ha gode og likeverdige muligheter til et sunt og deltakende liv i sine 

nærmiljøer og ellers i samfunnet.  

 

Dette tydeliggjøres gjennom ulike strategier og tiltak som gjenspeiles i integreringsplanen. 

Barn og unge har gitt innspill til kommuneplanen og kommenterer i forhold til den inkluderende 

byen: 

- For at alle skal trives er det viktig at alle føler seg inkludert…Vi må lære å tilpasse oss 

hverandre, tross kultur og bakgrunn. 

 

Kommunen er også i gang med rullering av Mangfoldsplanen. Plan for integrering og 

Mangfoldsplanen skal utfylle hverandre på innvandrer-området. 
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Det er vedtatt en egen kvalitetsplan for språkopplæring for flerspråklige barn, unge og voksne i 

Sandnes (KO-utvalg sak 65/14). Denne er førende for tilrettelegging av språkopplæringen i 

kommunen og er et vedlegg til integreringsplanen. 

Tjenestene i Sandnes kommune skal yte tjenester til alle innbyggere i kommunen. Tilrettelegginger 

eller særlige innsatser på tjenestenivå overfor innvandrere framgår også av fagplaner, 

virksomhetsplaner og tjenestebeskrivelser. Dette omtales ikke i planen. 

 

4. Situasjonsbeskrivelse 

4.1 Definisjoner  

Inkludering: Handler om at alle som bor i Norge skal ha like muligheter og plikter til å bidra og til å 

delta i fellesskapet. Begrepet benyttes bredere enn begrepet integrering, som primært omhandler 

nyankomne innvandrere 

Integrering: Integrering handler om tilrettelegging og tilpassing for at nye innvandrere skal bli 

inkludert i samfunnet. 

Innvandrer: Personer (født i utlandet) med to utenlandsfødte foreldre som selv er innvandret til 

Norge. 

Asylsøker: Person som på egen hånd og uanmeldt ber myndighetene om beskyttelse og 

anerkjennelse som flyktning. Personen kalles asylsøker inntil søknaden er avgjort. 

Flyktning: Overføringsflyktninger og personer som har fått asyl/beskyttelse i Norge. Den 1. januar 

2010 trådte ny utlendingslov i kraft. I den nye loven likestilles gruppen som har fått opphold etter 

FNs flyktningkonvensjon, med gruppen som har fått opphold på grunnlag av andre internasjonale 

konvensjoner om beskyttelse. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettigheter 

som følger med. I SSBs statistikk brukes begrepet "personer med flyktningbakgrunn" om personer 

bosatt i Norge som en gang har kommet til Norge av fluktgrunner, inkludert familietilknyttede til 

flyktninger, uten hensyn til om personen har fått flyktningstatus etter Flyktningkonvensjonen. 

Arbeidsinnvandrer: 

En arbeidsinnvandrer er en person som har arbeid som oppholdsgrunnlag. Som hovedregel må 

personer som skal jobbe i Norge ha oppholdstillatelse. Statsborgere fra EU/EØS/EFTA-land kan bo i 

Norge og arbeide uten å søke om oppholdstillatelse, men må registrere seg hos politiet for opphold 

på over tre måneder. Nordiske borgere behøver verken oppholdstillatelse eller å registrere seg hos 

politiet. Det er også noen unntak fra kravet om oppholdstillatelse for borgere fra land utenfor EØS-

området, blant annet for en del typer av korte arbeidsforhold/oppdrag. 

 

Norskfødte med innvandrerforeldre: Personer født i Norge med to innvandrerforeldre. Tidligere ofte 

omtalt som "etterkommere".  

Innvandrerbefolkning: Samlebetegnelse for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. 

Benyttes ikke lenger av SSB som statistisk begrep. 
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Oppholdstillatelse: Tillatelse til å oppholde seg i Norge utover tre måneder. For borgere av EU-land 

er det ikke nødvendig med slik tillatelse. For borgere av land utenfor EU vil det ofte bli gitt 

oppholdstillatelse som gir adgang til arbeid. Nordiske borgere trenger ikke oppholdstillatelse for å 

arbeide eller oppholde seg i Norge. 

Migrasjon: Flytting eller vandring over landegrenser, uavhengig av årsak og varighet.  

Landbakgrunn: Landgruppe 1: EU/EFTA-land, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.  

Landgruppe 2: Europa utenom EU/EFTA-land, Asia (inkludert Tyrkia), Afrika, Sør- og Mellom-Amerika, 

Oseania unntatt Australia og New Zealand. 

Minoritetsspråklig: Brukes beskrivende om personer i Norge som ikke har norsk som sitt 

førstespråk/morsmål. Brukes i hovedsak i forbindelse med opplæring. 

Definisjonene er hentet fra IMDI og Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet. 

I planen brukes begrepene innvandrer, innvandrerbefolkning eller innvandrerbakgrunn som 

fellesbetegnelse for målgruppene i planen. 

 

4.2 Innvandring – fakta og tall 

Befolkningsutvikling – sammensetning 

Sandnes kommune er en raskt voksende by med en befolkningsvekst mellom 2,4 og 3,2 % årlig siste 4 

år. I landet for øvrig var befolkningsveksten 1,3 %. En stor del av befolkningsveksten i Sandnes 

skyldes innvandring fra andre land med nær 60 % i 2014 og 2/3 av veksten fra 2010 - 2013. Sandnes 

har en ung befolkning. 30 % av innbyggerne er under 20 år og dette er høyere enn landet for øvrig. 

Levekårsstatistikk viser generelt høye levekårsindekser sammenlignet med landsgjennomsnittet, med 

høy arbeidsdeltakelse, lavere antall på sosialhjelp, færre uføretrygdede, færre med lav inntekt og 

færre med grunnskole som høyeste utdanning enn landsgjennomsnittet. (FHI, SSB) 

 

I 2015 er 20,3 % av befolkningen i Sandnes innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. Det 

er 4,7 % mer enn landsgjennomsnittet, og en økning fra 11 % av befolkningen i 2008. Tallene i det 

følgende er hentet fra SSB-rapport med lokale tall utgitt i 2014. Innvandrerne i Sandnes kommer fra 

146 forskjellige land. Ca 55 % av innvandrerne har bakgrunn fra landgruppe 2 (Afrika, Asia etc). Av 

befolkningen totalt i Sandnes er 10 % fra Afrika, Asia etc, mens 8 % har bakgrunn fra landgruppe 1 

(EU, Nord-Amerika etc). Blant unge under 20 år det 11 % fra Asia, Afrika etc og 5 % fra EU, Nord-

Amerika etc. Den største folkegruppen utenom norske er fra Polen. Deretter er vietnamesere den 

største folkegruppen blant de med innvandrerbakgrunn etterfulgt av litauere. Vietnameserne har 

bodd lenge i kommunen og er den gruppen som har fått flest norskfødte barn på grunn av lang botid. 

Polske og litauiske arbeidsinnvandrere er kommet til kommunen de siste 5 årene og er de gruppene 

som har den største veksten. 
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Tabell 1 – Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Sandnes, etter landbakgrunn 1998-2012 (SSB) 

 

Det har vært nær en firedobling i antall med innvandrerbakgrunn siden år 2000, fra 3 320 personer i 

2000 til 12 420 i 2013. I 2015 er det 14 930 personer i Sandnes som er innvandrere eller norskfødte 

med innvandrerforeldre. 

Innvandrere i Sandnes kommer hit av ulike grunner. Av nær 9000 med registrert innvandringsgrunn 

kommer 38 % som følge av familieinnvandring. Dette er som landet for øvrig. Av disse er 22 % familie 

til en flyktning. Det er litt lavere enn landet ellers. 35 % kom som arbeidsinnvandrere, mot 30 % i hele 

landet. 23 % kom til Sandnes av fluktgrunner, dette utgjør 2 100 personer, de fleste fra Vietnam, 

Bosnia og Russland. 487 personer fra landgruppe 2 (Asia, Afrika etc) er kommet av fluktgrunner. I 

hele landet var 26 % av innvandrerne kommet som flyktninger. 

Sandnes har i perioden 2006 – 2013 bosatt 435 flyktninger. Dette gir 6,2 flyktninger pr 1000 

innbygger, litt lavere enn landsgjennomsnittet på 8,3 pr 1000. De siste 6 årene har kommunen hatt 

vedtak om å bosette 60 flyktninger pr år i tillegg til familiegjenforente. IMDi anmoder kommunen om 

å ta mot flere fordi mange med innvilget søknad venter i mottak. Det er vedtatt at kommunen skal 

bosette 70 pr år i 2014 og 2015 og plantallene er like også for 2016 og 2017 (bs-sak 117/14). Dette 

kan bli vedtatt endret ved nye anmodninger og behov. 

Innvandrere i Sandnes bosetter seg i stor grad i sentrum og sentrumsnære områder. 

Samfunnsdeltakelse – utdanning – sysselsetting - økonomi 

I Sandnes kommune er det færre innvandrere enn landsgjennomsnittet som bruker stemmeretten 

(35 % mot 43 %) og innvandrere er underrepresentert i kommunens bystyre. 
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Tabell 1.2 Valgdeltakelse i 2011 blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre med norsk 

statsborgerskap (SSB) 

 
 

SSB-tall viser at Sandnes kommune har en lavere andel av minoritetsspråklige barnehagebarn enn 

landet for øvrig, med 68 % mot 75 %. Av alle barn i barnehage utgjør disse 14 % i Sandnes i følge SSB. 

Det knytter seg usikkerhet til tallene og en lokal gjennomgang viser at andelen innvandrerbarn er om 

lag som for befolkningen totalt. Dette blant annet fordi en del innvandrerbarn i Sandnes går i 

internasjonale barnehager i nabokommuner. Det er en høyere andel blant de som mottar 

kontantstøtte fra landgruppe 2 (Afrika, Asia etc), enn for kommunen som helhet. 

 

Sandnes ligger litt lavere enn snittet for andelen med innvandrerbakgrunn som tar videregående 

utdanning. Litt flere gutter fra Afrika, Asia etc faller ut av vgs enn landsgjennomsnittet, 66 % mot     

59 %. Mens jentene har mindre frafall enn gjennomsnittet, 36 % mot 41 %. 

Det er færre med innvandrerbakgrunn som deltar i høyere utdanning i Sandnes, enn landet for øvrig. 

Dette med unntak av norskfødte kvinner med innvandrerforeldre der nær halvparten tar høyere 

utdanning, langt flere enn den øvrige befolkningen. Mens mennene med bakgrunn fra Afrika, Asia etc 

mellom 19-24 år i langt mindre grad enn gjennomsnittet tar en høyere utdanning. 

Det er om lag 140 personer i Intro-programmet til enhver tid. I 2013 gikk 60 % av de som avsluttet 

introprogrammet til arbeid eller utdanning. Dette var høyere andel enn tidligere år. 

Sysselsettingsgraden totalt i Sandnes er 74 % i arbeid mot 69 % i landet som helhet. Dette gjør at 

andelen sysselsatte innvandrere også er høyere enn landsgjennomsnittet. Sysselsettingsgraden for 

personer fra EU, Nord-America etc er høyere enn for befolkningen i kommunen totalt, men lavere for 

personer fra Afrika, Asia etc. Dette er også bildet i landet totalt. Sandnes har likevel en høy 

sysselsettingsgrad for menn fra Afrika, Asia etc med 70 % mot landsgjennomsnitt på 58 %. Også for 

kvinner fra Afrika, Asia etc er sysselsettingen høyere enn landsgjennomsnittet, men lavere enn for 

menn, 56 % mot 50 % for landet totalt. Disse kvinnene har betydelig lavere sysselsettingsgrad enn 

andre innvandrergrupper og den kvinnelige befolkningen totalt (66 %). 

Arbeidsledigheten i Sandnes har steget med omlag 50 % siste år til 4,1 % av arbeidsstyrken (august 

2015). Arbeidsledighetsgraden er høyere blant innvandrere enn befolkningen for øvrig. Blant 

innvandrere fra EU etc (OECD) har ledigheten økt mest siste år, og representerer omlag 22 % av de 

registrert helt arbeidsledige i Sandnes. Innvandrere utgjør 48 % av de ledige i Sandnes. Tallene 

endrer seg, men viser tendens for økt representasjon av innvandrere blant arbeidsledige. (tall fra 

NAV). 
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Inntektene for innvandrere både fra Afrika, Asia etc og EU, Nord-Amerika ligger høyere 

sammenlignet med hele landet. Alle husholdninger i Sandnes ligger på 107 % av medianinntekten til 

husholdninger i Norge. Innvandrere fra Afrika, Asia etc hadde 78 % av inntekstnivået i kommunen, 

mens innvandrere fra EU etc hadde 82 %. Dette er svært høyt i forhold til landsgjennomsnittet. 

Andelen av befolkningen totalt som mottar sosialhjelp er mindre i Sandnes sammenlignet med hele 

landet. For gruppen innvandrere fra Afrika, Asia etc er andelen som mottar sosialhjelp lavere enn 

gjennomsnittet i landet, men likevel høyere enn befolkningen totalt, 5,2 % mot 1,8 % i 2012. SSB 

advarer mot at data om sosialhjelp er vanskelig å tolke, fordi det er samspill mellom 

introduksjonsstønad og sosialhjelp, samt at flere har behov for supplering blant annet pga av lave 

trygdeytelser.  

Tabell 1.3 Mottakere av økonomiske sosialhjelp 2012, prosent (SSB) 

 

Undersøkelser av barnefattigdom viser at andelen fattige barn med innvandrerbakgrunn er langt 

høyere enn i befolkningen generelt. Om lag halvparten av de som blir definert under 

barnefattigdomsbegrepet har innvandrerbakgrunn, mens det er om lag 14 % av befolkningen i Norge 

som har innvandrerbakgrunn. 
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5. Planens fokusområder 
Planen er bygget opp slik at dagens organisering og hovedinnsatser under hvert fokusområde blir 

beskrevet kort. Deretter blir hovedutfordringer og anbefalte tiltak beskrevet. Tiltakene blir også 

skjematisk framstilt som vedlegg i planen. 

 

 

 

5.1 Ny i Norge – Ny i Sandnes 

Å komme til et nytt land er utfordrende både for arbeidsinnvandrere og flyktninger og deres familier. 

Ankomstfasen og behovene for de som flytter hit er likevel svært ulike alt etter situasjonen. Likeledes 

er rettigheter og kommunens tiltak og statlige ordninger ulik i forhold til ulike grupper. 

Kort oppsummert er ansvaret i ankomstfasen slik for de ulike kategoriene: 

Asylsøkere: 

Personer som søker om asyl, eller har fått innvilget asyl og venter på bosetting, eller har fått avslag 

og venter på anke eller utsending bor i statlig mottak. I Sandnes er det lokalisert desentralisert 

mottak driftet av Hero Norge. Pt har mottaket 260 ordinære plasser og 30 plasser for enslige 

mindreårige. Beboerne har ikke opphold i Sandnes kommune og rettighetene i forhold til kommunale 

tjenester er begrenset, men helsetjenester, barneverntjenester og rett til skole inngår. Videre 

tilrettelegges det for at beboere i asylmottak kan benytte kulturtilbud i kommunen. Asylmottaket har 

ansvar for informasjon og tilrettelegging for beboere for å få innpass i norske og lokale forhold, men 

opphold i mottak er frivillig og basert på at beboerne i stor grad klarer seg selv. Beboerne lever av 

statlige ytelser. Kommunen får statlig vertskommunetilskudd som følger antall beboere og kategori. 

 

Flyktninger: 

IMDi varsler flyktningstjenesten om aktuelle personer for bosetting i kommunen. Flyktningenheten 

har ansvar for koordinering av bosettingen med veiledning og nødvendige hjelpetiltak. 
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Boligkontoret har ansvar for å fremskaffe boliger til nyankomne. I all hovedsak bosettes nyankomne 

flyktninger i boliger som kommunen leier inn fra private utleiere. Boligtjenesten, miljøvaktmester og 

flyktningtjenesten gir strukturert og praktisk hjelp til å mestre boforholdet. Enslige mindreårige (EM) 

bosettes i bokollektiv med miljøterapeutisk oppfølging, i egne hybler eller hos slektninger. Også 

enslige voksne bosettes i bokollektiv. 

 

Flyktninger og en del familiegjenforente mellom 18 og 55 år har etter Introduksjonsloven rett og plikt 

til å delta i kommunalt introduksjonsprogram. Programmet skal starte innen tre måneder fra 

ankomst, er to-årig og skal styrke mulighetene for deltakelse i yrkes- og samfunnsliv, og økonomisk 

selvstendighet. Introduksjonsprogrammet består av både norsk- og samfunnsopplæring, samt 

arbeidskvalifiserende tiltak. Deltakerne får utbetalt introduksjonsstønad ved deltakelse. 

Flyktningenheten har ansvar for introduksjonsprogrammet. Norsk- og samfunnsfagsopplæring og 

arbeidskvalifiserende tiltak skjer i samarbeid med Sandnes Læringssenter, private aktører og frivillige. 

Kommunen tilrettelegger for at flyktningbarn skal få barnehageplass gjennom særskilt prioritering 

der foreldrene er deltakere i introduksjonsprogrammet, og har egne plasser avsatt til mottaksfasen. 

Barn i skolepliktig alder får skoletilbud på nærskolen eller i tidsbegrensede innføringsklasser. 

 

NAV yter støtte til etablering og livsopphold i påvente av intro-programmet, samt eventuelle 

supplerende ytelser for familier og voksne. Flyktningenheten etablerer og utbetaler livsopphold mv. 

for enslige mindreårige frem til de blir 18 år og deltakere i introduksjonsprogrammet. 

 

Kommunale helsetjenester yter helsehjelp i egen helsestasjon for asylsøkere og flyktninger. I 

ankomstfasen er det hovedvekt på smittevern, vaksinering og vurdering av psykisk helse (se kap 5.4). 

 

Kommunen får statlig integreringstilskudd for å bosette flyktninger. Det gis Integreringstilskudd i 5 år 

fra bosettingstidspunktet, avtrappende i størrelse. For familiegjenforente gis det integreringstilskudd 

i 3 år fra ankomst, der referansepersonen som har søkt familiegjenforening har bodd 5 år eller 

mindre i Norge.  

 

Arbeidsinnvandrere o.a.:  

EU/eøs/efta-borgere kan oppholde seg i Norge i inntil 3 måneder. Opphold utover dette krever (i 

hovedsak) registreringsbevis og arbeidstilknytning. Eu/eøs/efta-borgere med registreringsbevis kan 

ta med familien til Norge og oppholdet reguleres gjennom søknad om oppholdskort. For personer 

som kommer som arbeidsinnvandrere fra land utenom EU/eøs må det søkes om opphold og 

oppholdstillatelsen er knyttet til det spesifikke arbeidsforholdet. Familier/ ektefeller som ønsker å 

være med arbeidstakeren må søke familieoppholdstillatelse. Det er detaljerte regler knyttet til ulike 

situasjoner, land og grupper, f.eks utenlandske personer som gifter seg med norske. (Se info på 

www.nyinorge.no) 

 

Arbeidsinnvandrere som kommer til Norge og Sandnes har selv et stort ansvar i ankomstfasen. 

Informasjon om plikter, rettigheter og lokale muligheter må derfor være tilgjengelig. Blant annet gir 

internettsiden www.nyinorge.no aktuell informasjon på sentrale språk. 

Også arbeidsgivere bør tilrettelegge for en god ankomst, men dette er ikke lovregulert og skjer i 

varierende grad. Lokalt kan f. eks arbeidsgivere kjøpe norskopplæring til ansatte hos Sandnes 

http://www.nyinorge.no/
http://www.nyinorge.no/
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Læringssenter. Medlemsbedrifter kan gi utenlandske arbeidstakere integreringstiltak f. eks gjennom 

Næringsforeningens tilbud (www.rosenkilden.com). 

Arbeidsinnvandrere og deres familier som har gyldig oppholdstillatelse har rett på kommunale 

tjenester på lik linje som andre innbyggere i kommunen. Det knyttes særlige regler for rett til NAV-

ytelser. 

 

Servicekontoret i kommunen er viktig informasjonssenter for nyankomne innvandrere. 

 

Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA) er et sted der Arbeidstilsynet, politiet, 

Skatteetaten og Utlendingsdirektoratet (UDI) jobber sammen for at utlendinger som kommer til 

Norge for å jobbe, skal få god veiledning og kort saksbehandlingstid på søknadene sine. SUA har 

regionskontor lokalisert i Stavanger. 

 
 
 

5.1.1 Hovedutfordringer og tiltak: 

Kommunen som samfunnsaktør – tverrsektoriell koordinering 

Som en av landets største vekstkommuner der innvandrere står for en stor del av veksten bør 

kommunen styrke rollen som samfunnsaktør og samfunnsutvikler på integreringsfeltet ved siden av å 

være tjenesteyter. Tidligere erfaringer og prosessen i planarbeidet viser at det er utfordrende å få til 

tverrsektorielle overordnede satsninger som bidrar til at kommunen styrker sin samfunnsaktør-rolle 

på innvandringsfeltet. Det tydeliggjøres et behov for en rådgiverstilling som kan håndtere oppgaver 

som ligger på, eller mellom flere fagområder og i et utviklingsperspektiv, blant annet arbeidet med 

tverrsektoriell kompetanseutvikling, tverrsektorielle tiltak og oppfølging av integreringsplanen. 

 

Tiltak koordinering 

For å sikre oppfølging av intensjonene og tiltakene i integreringsplanen er ansvaret lagt til den 

enkelte sektor og enhet. Ansvaret for koordinering, oppfølging og rapportering av 

integreringsplanen er lagt til fagstab levekår. Det skal gjennomføres innen rammen, men gitt 

myndighet innenfor et tverrsektorielt område. Rådmannens ledergruppe følger opp planarbeidet via 

statusrapportering. 

Ansvar: fagstab levekår Tid: gjennom hele planperioden 
 

 
 

 

 

Informasjonsutfordringer 

Innvandrere har stort behov for å skaffe seg tilpasset informasjon ved ankomst, og for samfunnet er 

det viktig å nå ut med nødvendig informasjon. Dette er nødvendig for å sikre like muligheter og bedre 

integrering. Kommunen har manglet informative nettsider og papirutgave med generell og lokal 

informasjon på engelsk og andre språk. Servicekontoret har stor pågang av personer med behov for 

informasjon. Andre aktører har tilgjengelig informasjon på norsk, engelsk og andre aktuelle språk 

som kan nyttes i informasjonsarbeidet. 

http://www.rosenkilden.com/
http://www.arbeidstilsynet.no/
https://www.politi.no/
http://www.skatteetaten.no/no/taxnorway/
http://www.udi.no/
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Tiltak informasjon: 

For å bedre muligheten til å nå ut med nødvendig informasjon etablerer og videreutvikler 

kommunen internettsider på engelsk med kjerneinformasjon på utvalgte språk som egen fane på 

kommunens web-side. Dette er også beskrevet i kommuneplanen. Arbeidet er påbegynt, men 

krever ressurser. Koordinering av informasjonsarbeidet legges til kommunikasjonsavdelingen. De 

aktuelle enhetene har ansvar for innholdet, og enheter med språkkompetanse bistår i 

oversettelsesarbeidet. 

Ansvar: Kommunikasjon og aktuelle enheter Tid: Fortløpende og gjennom hele planperioden 

 

Noen innvandrere har lite datakunnskap. Med utgangspunkt i allerede utarbeidet 

informasjonsmateriell i papirformat bearbeides dette og trykkes til informasjonsmateriell som deles 

ut ved servicekontor, bibliotek og aktuelle tjenester 

Ansvar, tid og ressurser: Avklares i 2016 

 

Kommunen tilrettelegger for informasjon om, opplæring i og bruk av sosiale medier og elektronisk 

samhandling/kommunikasjon. Det utarbeides en oversikt på aktuelle verktøy på kommunens 

nettside. Opplæring til målgruppen kan foregå på ulike arenaer som frivilligsentralen, i 

introprogrammet, biblioteket, kunde-pc i servicekontoret, osv. 

Ansvar: De ulike enhetene Tid: fra 2015 

 

Boligutfordringer 

Sandnes kommune har et presset boligmarked med høye priser på kjøp og leie av boliger. Markedet 

er sterkt konjunkturavhengig.  Arbeidsinnvandrere må skaffe bolig på egen hånd. Flyktninger får i 

hovedsak bolig gjennom kommunal framleie av privat innleide utleieboliger. Dette er krevende fordi 

det er relativt få utleieboliger i kommunen. Mange utleieboliger er ikke byggegodkjent for formålet. 

Kommunen har lav dekning av kommunale boliger for vanskeligstilte sammenlignet med andre store 

kommuner. Kommunen har mange bostedsløse og en del (18 %) av disse har innvandrerbakgrunn, 

jmfr NIBR-kartlegging 2012. I sentrumsnære boområder er andelen med innvandrerbakgrunn høyere 

enn for kommunen som helhet. Det oppleves ikke nå at dette skaper utfordringer for bomiljøer og 

integrasjon, men utviklingen bør følges. 

Tjenestene fortsetter sin innsats for å sikre sirkulasjon i kommunale og innleide boliger. Arbeidet 

med oppfølging i boliger til flyktninger fortsetter for å sikre at boligene bebos på hensiktsmessige 

måter.  

 

 

Tiltak bolig: 

Kommunen satser på boligsosialt arbeid gjennom blant annet deltakelse i Husbankens 

velferdsprogram. Boligsosial handlingsplan legger strategi og handlingsplan for kommunens 

satsninger på boliger til vanskeligstilte. Planen skal rulleres. 

Ansvar: Kommunaldirektør kultur og byutvikling Tid:  

 

For å sikre en økt bredde i boligutvalget for nyankomne flyktninger settes det av midler til 

anskaffelse av 4-5 kommunale boliger til flyktninger årlig. Det ytes økte tilskudd fra Husbanken til 

formålet. Investeringsmidlene søkes innarbeidet i økonomiplanen. 

Ansvar: Boligsosial handlingsplangruppe Tid: Fra 2015 



                              Plan for inkludering og integrering i Sandnes 2015 – 2022. Vedtatt 8.september 2015 

 

16 

 

 

For å stimulere til at det bygges flere utleieboliger i kommunen utredes muligheten til å lyse ut 

konkurranse til private utbyggere for å framskaffe leieboliger for vanskeligstilte der kommunen 

inngår langsiktige leieavtaler i forhold til nyankomne flyktninger. 

Ansvar: Boligsosial handlingsplangruppe Tid: 2015 

 

For å forebygge at noen boområder får uforholdsmessig stor andel innvandrere med mulig hopning 

av levekårsutfordringer, gjennomføres en geografisk kartlegging/oversikt på kommunale og innleide 

boliger til flyktninger som grunnlag for planlegging av plassering av ytterligere boliger til flyktninger. 

Ansvar: Boligtjenesten Tid: 2016 

 

Gjennom å bruke tillitskapende nettverksarenaer skal kommunen gi informasjon om praktiske og 

kulturelle sider ved å ta opp lån til etablering i egen bolig. 

Ansvar: Flyktningenheten og boligtjenesten Tid: Fra 2015 og gjennom planperioden 

 

 

Samarbeidsutfordringer: 

I flerkulturelt arbeid og tjenesteyting overfor innvandrere er det nødvendig med bred tverrfaglig, 

tverrsektorielt samarbeid. Kommunen opplever at det er godt klima for samarbeid og at det i 

hovedsak er godt samarbeid på individnivå i ankomstfasen. Kommunen ønsker likevel å styrke 

samarbeidet på systemnivå med aktuelle instanser utenfor kommunen og mellom kommunale 

enheter/sektorer. Dette kan bidra til mer helhetlig informasjonsutveksling som gi økt effektivitet og 

treffsikkerhet i tjenestene. 

 

Tiltak samarbeid 

Styrke samarbeidet mellom Sandnes kommune og SUA gjennom årlig samarbeidsmøte. 

Styrke samarbeidet mellom Sandnes kommune og politiet lokalt i fht nyankomne innvandrere 

gjennom årlig samarbeidsmøte 

 

Styrke samarbeidet mellom Sandnes kommune og Sandnes mottakssenter gjennom revidert 

samarbeidsavtale og faste fora. 

 

Revidere mandat og representasjon i KIFI, kontaktforum for flyktninger og innvandrere. Forumet er 

et samarbeidsforum for relevante kommunale instanser på systemnivå. 

 

Ansvar: Flyktningenheten og koordinator for planarbeidet Tid: 2015 

 

 

 

Kompetansebehov i ankomstfasen: 

Ulike grupper innvandrere har ulike behov og rettigheter. Det er utfordrende for ansatte i tjenestene 

å ha oversikt over hvilke plikter og rettigheter som utløses av ulike status for opphold.  

For å sikre likeverdige tjenester og at rettigheter og plikter blir fulgt, er det behov for høy flerkulturell 

kompetanse for å møte nyankomne innvandrere på hensiktsmessige måte, samt systemkompetanse 

for å lose innvandrere til rette instanser.  
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Tiltak kompetanse: 

Det er behov for å styrke kompetansen hos ansatte som møter innvandrere i sitt virke.  I samarbeid 

med aktuelle instanser utvikler og gjennomfører kommunen kompetansestyrkning på følgende 

områder: 

- Globaliseringsprosesser og flerkulturell forståelse 

- Kunnskap om rettigheter og plikter for ulike grupper innvandrere (beboere i asylmottak, 

flyktninger, andre innvandrere) 

- Systemkunnskap ifht hva tilgjengelige tjenester og instanser kan bidra med overfor 

innvandrere 

Ansvar:  

Enhetsledere har ansvar for at aktuelle ansatte får tilbud om relevant opplæring. Inngår i 

kompetanseplanene. 

Fagstab levekår i samarbeid med kompetansesenteret har ansvar for utarbeidelse, tilrettelegging og 

gjennomføring av særskilte tverrsektorielle kompetansetiltak. 

Tid: Gjennom hele planperioden 
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5.2 Språkopplæring, kvalifisering og arbeid 

For å nå målsettingen for integreringspolitikken om like muligheter til deltakelse, er språkopplæring 

grunnleggende. Tilgang til rask og tilpasset språkopplæring bidrar til at innvandrere kan nytte sine 

ressurser i samfunnet. Asylsøkere, flyktninger og andre innvandrere har ulike rettigheter til 

språkopplæring. Innvandrere har også svært ulik bakgrunnskompetanse og derfor ulike behov i 

opplæringen. Organisering av språkopplæring til flerspråklige barn, unge og voksne framgår av 

”Kvalitetsplan for opplæring av flerspråklige barn, unge og voksne i Sandnes kommune” som ligger 

som vedlegg til planen i nettutgaven. 

Det er et mål at innvandrere skal ha høy yrkesdeltakelse og stor grad av selvforsørgelse. Arbeid er en 

kilde til inntekt, selvrespekt og selvrealisering. Høy sysselsetting er viktig for å utvikle et bærekraftig 

samfunn, redusere sosial ulikhet, oppnå likestilling og forebygge fattigdom (Mld.St 6, 2012-2013) 

Beboere i asylmottak har ikke arbeidstillatelse. Arbeidsinnvandrere har selv ansvar for å skaffe 

arbeid. Innvandrere som faller ut av arbeidsmarkedet har rett på ytelser fra NAV når visse kriterier er 

oppfylt. EØS-borgere som blir arbeidsledige har rett på statlige ytelser fra NAV på samme grunnlag 

som norske statsborgere. 

De aller fleste flyktninger har rett og plikt til å delta i kommunens Introduksjonsprogram jmfr Lov om 

introduksjonsprogram. I Sandnes kommune er det Flyktningstjenesten som har ansvar for 

Introduksjonsprogrammet. Språkopplæringen i programmet leveres av Sandnes Læringssenter (SLS), 

eller private aktører. Programmet har en klar målsetting om høy avgang til arbeid og utdanning. 
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5.2.1 Hovedutfordringer og tiltak 

Språkopplæring 

Språkkunnskap er i stor grad inngangsporten til deltakelse og inkludering både for barn og voksne.  

Det er svært viktig for god integrering at minoritetsspråklige barn trives og lykkes i skolen. Dette 

handler i stor grad om språkutvikling, og Sandnes kommune har utviklet en egen kvalitetsplan for 

språkopplæring for flerspråklige barn, unge og voksne i Sandnes. Denne er førende for tilrettelegging 

av språkopplæringen i kommunen og er et vedlegg til integreringsplanen. I tillegg må skolene ha et 

særskilt fokus på minoritetsspråklige elevers spesielle situasjon, der språk, men også kulturelle og 

identitetsmessige aspekter, er sentralt i arbeidet med å utvikle skolene til et godt sted for 

minoritetsspråklige elever å lære - og være. 

Et godt foreldresamarbeid er en viktig ressurs for skolen og det er skolens ansvar å legge til rette for 

dette samarbeidet. Foreldre med minoritetsspråklig bakgrunn kan ha svake norskferdigheter, ulike 

skoleerfaringer og bakgrunn i tradisjoner og livserfaringer som er fremmede for lærere og 

skoleledere i den norske skolen. For å få til et godt og likeverdig samarbeid, må skolene finne 

løsninger for god kommunikasjon. Tolker og tospråklige assistenter og lærere kan bidra til å unngå 

misforståelser og til at begge parter kan delta aktivt i samtaler 

 

Det er viktig å se språkopplæring for voksne og arbeid i en helhet.  Språkopplæring skal for de som 

har behov for det også tilbys i et løp som integrerer språkopplæring og praksis. 

Det er et mål at flere arbeidsinnvandrere uten rett og plikt til norskopplæring likevel gis gode 

muligheter for å lære norsk. 

 

Tiltak språkopplæring 

Kommunen har utarbeidet en kvalitetsplan for flerspråklig opplæring for barn, unge og voksne. 

Planen har målsettinger og tiltak for kommunens arbeid med språkopplæring for innvandrere og er 

en delplan i Integreringsplanen. (Utvalg for kultur og oppvekst 65/14) 

Se e-vedlegg. 

 

For å styrke språkopplæringen gjennomføres følgende tiltak: 

- Implementering av Kvalitetsplan for språkopplæring for flerspråklige barn, unge og voksne i 

Sandnes 

- Skolenes utviklingsarbeid vil fokusere på å bedre de minoritetsspråklige elevenes 

læringsutbytte ut fra en helhetlig tilnærming og ikke utelukkende ut fra de språklige 

aspektene. 

- Skolene legger til rette for et godt samarbeid med minoritetsspråklige foresatte. Dette vil bli 

utdypet i Kvalitetsplan for Sandnesskolen 2015 – 2018.    

 

Ansvar: Kommunaldirektør oppvekst skole  Tid: fra 2015 
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Øke sysselsettingsgraden: 

I Sandnes er yrkesdeltakelsen blant innvandrere høyere enn i landet generelt, men likevel er det 

grupper som strever med innpass i arbeidslivet. Dette gjelder innvandrere, og i særlig grad kvinner, 

fra kulturer som står langt fra norsk kultur og som har lav kompetanse fra hjemlandet. 

 

Også i et familie- og generasjons-perspektiv er kvinners deltakelse i samfunn og arbeidsliv viktig. 

Gjennom deltakelse vil kvinnene være rollemodeller for sine barn og styrke barnas 

integreringsprosesser. 

 

Erfaringer viser at innvandrere har økt risiko for å bli arbeidsledige ved konjunkturnedgang og det er 

vanskeligere for disse å finne annet arbeid. Mange har en tilhørighet til Norge og velger eller må bli 

værende i Norge, selv om de er arbeidsledige. 

 

I 2013 var andelen som gikk videre i jobb, skole eller andre tiltak etter at de avsluttet 

introduksjonsprogrammet 60 %. Kommunen har som mål å øke andelen som går videre i jobb og 

arbeid ytterligere. Hvilken kompetanse flyktningen har fra hjemlandet og nivået på 

norskkunnskapene har stor betydning for overgang til arbeid. Likeledes innvirker konjunkturer i 

arbeidsmarkedet på sysselsettingsgraden og flyktningers jobbmuligheter. 

 

Det erfares god vilje til tverrfaglig samarbeid. Det er likevel behov for å styrke og strukturere 

samarbeidet mellom NAV, Flyktningenheten og Sandnes Læringssenter ytterligere for å yte helhetlige 

treffsikre tjenester på en effektiv måte.  

 

Tiltak sysselsetting 

For å øke andelen flyktninger som går til arbeid eller skole etter endt introduksjonsprogram styrkes 

fokuset på 

- Tidlig kartlegging 

- Tidligere og mer relevant arbeids- og språkpraksis 

- Sertifisering 

- Styrket samarbeid mellom aktuelle enheter 

For å styrke treffsikkerheten av tiltakene som benyttes er det behov for å øke kvaliteten på den 

tidlige kartleggingen av innvandrerens ressurser og behov. Det utarbeides en kartleggingspakke for 

formålet som implementeres i de aktuelle enhetene. 

Ansvar: Flyktningenheten Tid: 2015 

 

I Intro-programmet innføres yrkesveiledning som en del av oppfølgingen fra tidlig i forløpet. 

Ansvar: Flyktningenheten Tid: Fra 2015 

 

For å styrke den praksisrelaterte språkopplæringen til innvandrere med rett og plikt til opplæring, 

eller innvandrere som er brukere hos NAV, bør kommunen styrke sitt arbeid med å etablere og 

koordinere praksisplasser og mentorordninger internt i kommunen. 

Kommunen skal utrede og vurdere hvordan dette kan gjennomføres. 

Ansvar:  Utredningsarbeidet initieres fra fagstab levekår Tid: utredes i 2016  

 

Det utredes hvordan arbeidsrettet kvalifisering i form av sertifisering eller AMO-kurs kan realiseres 
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for å styrke innvandreres stilling på arbeidsmarkedet. 

Ansvar: NAV og Flyktningenheten Tid: 2015 -2016 

 

For å styrke arbeidet med innvandrere som står langt fra arbeidslivet og med et særlig fokus på 

kvinner, utredes mulighet for prosjektrettet innsats mot målgruppen. Målet er økt språkforståelse 

og arbeidsrettet aktivitet. 

Ansvar: Flyktningenheten og NAV  Tid: 2015 -2016 

 

Det opprettes fast samarbeidsforum mellom NAV, SLS (Sandnes læringssenter) og Flyktningenheten. 

Det utarbeides rutiner for strukturert kommunikasjonsflyt og ”brukerflyt” mellom tjenestene. 

Ansvar: Samarbeidsforum Tid: Fortløpende 

 

Samarbeidet mellom aktuelle tjenester styrkes gjennom felles kompetanseutvikling for flerkulturell 

forståelse og hva som virksomme tiltak for språkopplæring og arbeidsdeltakelse. 

Ansvar: Samarbeidsforum Tid: Fortløpende 

 

Samarbeid og samordning styrkes gjennom at NAV, Flyktningenheten, SLS og FBU (Senter for 

flerspråklige barn og unge) er lokalisert nært hverandre i samme bygg. Det skal arbeides for å finne 

løsninger for en fortsatt framtidig samlokalisering av disse tjenestene.  

Ansvar: Eiendom i samarbeid med enhetene Tid: Før eksisterende leieavtaler opphører 

 

NAV utarbeider tiltaksstrategi for å styrke arbeidsmulighetene for arbeidsledige EØS-borgere 

gjennom: 

1. Gjøre kjent tilbud om «online-norsk» blant veiledere og brukere.  
2. Fortsette å rekruttere medarbeidere til NAV Sandnes som snakker språk som er aktuelle for 

store brukergrupper. For eksempel polsk og russisk. 
3. Kjøre infomøter (og evt. andre gruppeinnkallinger) på polsk, og vurdere evt andre språk hvis 

det er hensiktsmessig. 
4. Øke kunnskap om regelverk, rettigheter og plikter for ulike grupper hos de ansatte i NAV 

kontoret. 
5. Ha tilgjengelig materiell og Internett løsninger på aktuelle språk for brukere som oppsøker 

NAV kontoret. 
6. Videreføre norskopplæring gjennom læringssenteret. 
7. Vurdere å gi støtte til norskopplæring for personer som har behov for dette for å komme 

videre på veien mot arbeid. Dekkes over sosialbudsjettet etter vurdering av både behov og 
økonomisk situasjon. Forbeholdes de som har vært lenge nok i Norge til å ha rett på 
økonomisk sosialhjelp. 

Ansvar: NAV Tid: fra 2015 
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5.3 Kultur, fritid og samfunnsdeltakelse 
 

Invitere – Informere – Inkludere – Involvere – Integrere 

 
 

 

Sandnes er et samfunn med mangfold og beboere fra 146 forskjellige land. Integrasjon og inkludering 

i et lokalsamfunn forutsetter mulighet for deltakelse på de arenaer som finnes. Likeledes må det 

finnes mulighet for arenaer for kulturmøter mellom majoritetskultur og minoritetskultur. Integrering 

er ikke bare en invitasjon til å delta på andres betingelser, men en to-veis prosess hvor begge parter 

må være lydhøre for mangfoldet. Dette vil medvirke til å skape en aktiv holdning imot tverrkulturelle 

fordommer. 

 

I noen frivillige lag og foreninger praktiserer man mottak av nye medlemmer etter strategien: 

Invitere, inkludere, integrere. En slik tilnærming kan ha relevans også for en kommunes definisjon av 

egne tjenesteytelser i møtet med flyktninger, innvandrere og andre tilflyttere. Viktige virkemidler er 

dialog og samhandling: God adgang til informasjon om offentlig tjenesteytelse og lokale muligheter 

samt gode møteplasser med tilrettelegging av arenaer for kulturutfoldelse og fritidsaktiviteter. Dette 

skaper viktige plattformer for møter mellom «gamle» og nye innbyggere i kommunen.  

Kommunedelplan for kultur 2011-2020 angir i kapitlet Frivillig kulturaktivitet følgende mål: 

Deltagelse i frivillig kulturaktivitet skal brukes aktivt som middel til involvering og nettverksbygging 

for alle nye innflyttere i Sandnes.  

Sentrale kommunale tjenester i arbeidet for å legge til rette for samfunnsdeltakelse er Sandnes 

læringssenter, Flyktningenheten, Sandnes bibliotek, kulturenheten og Servicekontoret. Dette er 

arenaer som driver opplæring og/eller informasjonsvirksomhet i fht språk og kunnskap om det 

norske samfunnet. I tillegg er Frivilligsentralen aktiv både med praktisk språkopplæring og 

lavterskeltilbud om samfunnsdeltagelse. En del frivillige foreninger driver integreringsprosjekter i 

forbindelse med rekruttering av nye medlemmer og noen frivillige og ideelle organisasjoner har 

tilbud som retter seg særskilt mot innvandrerbefolkningen. Kulturenheten er en inngangsportal til 

kulturaktiviteter, ungdomstilbud, tilrettelagte fritidsaktiviteter og foreninger og lag. Enheten driver 

bydelshus og andre møteplasser. Mange innvandrerforeninger har faste møter i disse lokalene.  
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5.3.1 Hovedutfordringer og tiltak 

Møteplasser 

Integrasjon og inkludering i et lokalsamfunn forutsetter mulighet for deltagelse på de arenaer som 

finnes. Det må skapes møter mellom majoritetskultur og minoritetskultur. Dette skaper aksept og 

tillit, og det er forebyggende i forhold til konfliktsituasjoner når ulike verdier møtes. Videre må 

minoritetskulturer gis anledning til møteplasser som kan tilpasses deres aktiviteter. 

 

Kommunen legger til rette for at det skal være fysiske møteplasser for innbyggere i alle aldre. Det er 

et prinsipp at disse skal være livssynsnøytrale i sin utforming. Slik kan de brukes til både religiøse og 

ikke-religiøse arrangementer. Erfaring viser at bemannede bydelshus og møtesteder har høyere 

andel av innvandrerorganisasjoner som brukere enn ubemannede møteplasser. Likeledes ser en at 

unge innvandrere i større grad benytter kommunale fritidsarenaer der det er ansatte. Godt 

tverrfaglig samarbeid og tydelig ansatt-involvering i tiltakene gir trygghet og legitimitet til tiltaket 

både for den unge innvandreren og for foreldrene. 

 

Biblioteket er en viktig og mye benyttet flerkulturell møteplass. Her har alle innbyggere gratis tilgang 

på litteratur på mange språk og informasjon blant annet via utlån av pc`er. Kommunen har fått 

prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket for å styrke arbeidet rettet mot minoritetsspråklige. 

 

Kommunen er også tilrettelegger og arrangør for kulturelle møteplasser gjennom arrangementer og 

fritidstilbud. Det er et mål at både arrangementer og deltakelse skal gjenspeile mangfoldet i 

kommunen. Kommunen skal derfor både invitere til å synliggjøre ulike kulturelle uttrykk ved 

arrangementer, samt stimulere til deltakelse i kommunale og private/ideelle fritidstilbud. 

 

Frivillig sektor er viktige bidragsytere til å skape arenaer for deltakelse og inkludering. Kommunale 

tjenester verken kan eller skal erstatte uorganisert og organisert fellesskap i privat og ideell regi. 

Frivillig innsats i denne sammenheng kan deles i tre: Det som handler om sosialt engasjement, det 

som handler om å delta i interessebasert kultur og fritidsaktivitet og det tredje er demokratiske 

arenaer slik som innvandrerorganisasjoner som skal ivareta gruppens interesser. 

Kommunen skal være en bidragsyter og tilrettelegger for frivillig innsats. 

En del frivillige lag og foreninger mottar driftstilskudd til sine aktiviteter. Kommunen tilrettelegger for 

erfaringsutveksling mellom de frivillige organisasjonene, og gjennom årlige dialogmøter kan tema 

som deltakelse og inkludering være sentrale. Erfaringer viser også at deltakelse i frivillige lag og 

foreninger krever at foreldre får god informasjon og personlig oppfølging. 

 

Tiltak møteplasser 

Kommunale fellesanlegg må tilpasses brukergrupper med annen kulturbakgrunn. 

Ansvar: Eiendom og Skole. Tid: Gjennom hele planperioden 

 

Kommunen fortsetter drift av bemannede møteplasser som bydelshus/fritidssentre og L54 for å 

skape trygge møteplasser med høy deltakelse av innvandrere. 

Ansvar: Kulturenheten  Tid: Gjennom hele planperioden 

 

Kommunen skal drive informasjonsarbeid vedrørende kultur- og fritidsaktiviteter rettet mot 
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innvandrerorganisasjoner, Flyktningenheten og Sandnes Læringssenter. 

Ansvar: Kulturenheten Tid: 2015 

 

Det tilrettelegges for informasjon på engelsk om kommunens kultur- og fritidstilbud 

Ansvar: Kulturenheten. Tid: gjennom hele planperioden 

 

På biblioteket videreutvikles arbeidet rettet mot å være en attraktiv flerkulturell møteplass. 

Ansvar: Biblioteket i samarbeid med Flyktningenheten  Tid: Gjennom planperioden 

 

I kommunens arrangementstrategi skal det presiseres hvordan en kan bygge på flerkulturelle 

ressurser, og fremme kulturarrangement som viser ulike kulturuttrykk for å vise styrken med et 

flerkulturelt Sandnes. 

Ansvar: Kulturenheten. Tid: 2015 

 

For å tilrettelegge for frivillig sektor og styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor 

rettet mot innvandrere gjennomføres følgende: 

- Kommunen har tilskuddsmidler som fordeles til frivillige og ideelle organisasjoner  

Ansvar: Kulturenheten og Levekår  Tid: årlig i perioden 

 

- Innen levekårsområdet er det utarbeidet en strategi for frivillig arbeid som viser aktuelle 

samhandlingstiltak mellom kommunen og frivillig sektor og virkemidler i arbeidet.  HS-sak 

28/14 

Ansvar: kommunaldirektør levekår Tid: Gjennom hele strategiperioden (2015-2020) 

 

- I Flyktningenheten etableres forsøk med frivillighetskoordinator som skal bidra til økt 

samarbeid med frivillige organisasjoner som retter seg mot innvandrere, samt være et 

bindeledd mellom Flyktningenheten, Frivilligsentralen og Kulturenheten. Som en del av 

dette gjennomføres årlige dialogmøter og eventuelt særskilte samarbeidsprosjekt mellom 

kommune og frivillig sektor. 

Ansvar: Flyktningenheten  Tid: Fra 2015 
 

 

 

Samfunnsdeltakelse 

Deltakelse i samfunnsliv er viktig for opplevelse av tilhørighet og verdighet og det åpner for 

innflytelse på fellesskapet. En viktig forutsetning for samfunnsdeltagelse er samfunnsforståelse. 

Mange innvandrere mangler informasjon og kunnskap om hvordan en kan være en aktiv deltaker i 

norsk samfunnsliv. Språkforståelse, tilgang på informasjon og kunnskap om norsk samfunnsliv er 

viktig for at innvandrere tar del i samfunnsprosesser. I Sandnes er det lavere valgdeltakelse og 

representasjon i politiske utvalg blant innvandrere, enn når en sammenligner med andre kommuner 

(ssb, se faktadel kap 4.2). Forskning viser at ulike virkemidler på ulike nivå kan styrke valgdeltakelsen. 

 

Gjennom å lære opp unge innbyggere i samfunnsdeltakelse og medvirkning er det et mål å styrke 

unges påvirkningskraft og samfunnsengasjement. Erfaring viser at det er nødvendig å ha særskilt 

fokus og målrettede tiltak for å lykkes med å styrke samfunnsdeltakelsen blant innvandrere. Det er et 
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mål at det skal være en representativ høy andel innvandrere i kommunale fritidsarenaer. 

Ungdomsstrategien i Kulturenheten er sentral i forhold til unges deltakelse. Handlingene i strategien 

må innrettes særskilt i forhold til barn og unge med innvandrerbakgrunn. Det er nødvendig å arbeide 

mer oppsøkende og gjennom foreldrene. 

 

Innvandrerrådet i Sandnes skal sikre at innvandreres interesser blir ivaretatt i kommunen.  Sandnes 

innvandrerråd har vært et samarbeidsorgan uten formelle rettigheter eller ansvarsområder mens 

andre kommuner har varierende grad av politisk medvirkning og formalisert ansvar for sine 

innvandrerråd. 

 

Tiltak samfunnsdeltakelse 

For å styrke arbeidet med å stimulere unge innvandrere til samfunnsdeltakelse kreves målrettet 

innsats. Erfaringer fra flere integrasjonsprosjekt viser at det er behov for personlig oppfølging både 

av ungdom og av deres familier for å gi erfaring med ulike tilbud og å gjøre familiene trygge på det å 

delta. Økt fokus på tverrfaglig samarbeid tidlig for nyankomne borgere gir en god mulighet for å 

hjelpe barn og unge med deltakelse i kultur og fritidsaktiviteter. Kontakt og informasjon må gå til 

foreldre først for å skape trygghet og legitimitet for deltakelse. Innføringsklassene i ungdomstrinnet 

vil være en særskilt viktig arena for dette integreringsarbeidet. For å realisere et ekstra fokus på 

deltakelse fra unge innvandrere er det behov for å styrke ressursene for tilrettelegging i 

kulturenheten. Kostnader er beregnet til ett årsverk som fritidskonsulent med fokus på innvandrer- 

barn og unge og søkes innarbeidet i økonomiplanen. 

Ansvar: Kulturenheten   Tid: 2016 - 2017 

 

Kommunen har høyt fokus på at barn og unge skal medvirke i demokrati-prosesser. Det skal sikres at 

barn og unge med innvandrerbakgrunn får tilrettelagt opplæring i medvirkning og 

samfunnsdeltakelse. Dette forankres også i kommunens arbeid med FNs- barnekonvensjon gjennom 

«Sjumilssteget». 

Ansvar: Kulturenheten i samarbeid med tverrsektoriell «sjumilssteg»-gruppe Tid: fra 2015 

 

For å øke valgdeltakelsen blant innvandrere med stemmerett utvikles strategier og tiltak som skal 

fjerne barrierer og stimulere til deltakelse gjennom tilrettelagt informasjonsarbeid, nettverksarbeid, 

synliggjøring av rollemodeller og gjennomføring av valg. 

Ansvar: Organisasjonsdirektøren  Tid: Gjennom planperioden 

 

Innvandrerrådet er et viktig organ for å sikre at innvandreres behov blir ivaretatt i kommunens 

arbeid. Det ble vedtatt nye vedtekter for innvandrerrådet i mai 2015 for å øke deres legitimitet. I 

tillegg vil et økt fokus på opplæring av innvandreres egne organisasjoner være et viktig arbeid for å 

fremme innvandrernes samfunnsdeltakelse.  

Ansvar: Kulturenheten  Tid: 2015 
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5.3.2 Barn og unges oppvekstvilkår - Hovedutfordringer og tiltak 

 

Selv om de aller fleste innvandrerbarn klarer seg meget godt, er minoritetsspråklige barn og unge en 

sårbar gruppe med hensyn til språkutvikling, skolegang og deltakelse.  Noen foreldre blir utfordret i 

sin foreldreutøvelse grunnet egne vansker eller fordi det er krevende å ivareta et barns oppvekst i et 

samfunn som en selv ikke har vokst opp i. Dette kan medføre økt sannsynlighet for at barn utvikler 

vansker. For alle barn er gode grunntjenester og kompetente foreldre viktig for å sikre gode 

oppvekstvilkår. For sårbare barn er dette av særlig viktig, slik at helsestasjon, barnehager og skole 

kan bidra til å demme opp for en økt sårbarhet for utvikling av vansker. Det vil si at kommunen må 

tilrettelegge for kvalitetsmessig gode tjenester for barn innen barnehage, helse og skole. Videre må 

foreldre som strever i foreldrerollen, eller ikke har kunnskap om hva som forventes av foreldre i 

Norge, få informasjon og veiledning for å styrke sin foreldrekompetanse. 

 

Deltakelse i barnehagetilbudet 

Å gå i barnehage er en meget viktig arena for språkutvikling og tidlig sosialisering. Det er et mål at 

barn med annen språklig og kulturell bakgrunn deltar i barnehagetilbudet. En lokal gjennomgang 

viser at barnehagene har en andelsmessig tilsvarende barnehagedeltakelse av innvandrerbarn, som i 

befolkningen totalt. Det er økende deltakelse ved økende alder hos barnet fram til skolealder. 

 

Tiltak barnehagedeltakelse 

For å sikre høy deltakelse i barnehagetilbudet blant barn med annen språklig og kulturell bakgrunn 

gjøres følgende: 

- Helsesøstre fortsetter sitt informasjons- og motivasjonsarbeid for å få innvandrerforeldre til 

å søke barnehageplass for sine barn 

- Det utarbeides rutiner i helsestasjonstjenesten for å kartlegge barnehagedeltakelsen blant 

innvandrerbarn 

- Gjennom barnehageutbyggingen er målet å utvikle barnehager i eller nær boområdene 

- Opprettelse av kommunal åpen barnehage sentrumsnært vurderes. 

- Barnehagene må fortsatt ha fokus på å øke kompetansen i flerkulturell forståelse og 

flerspråklig utvikling 

Ansvar: kommunaldirektør oppvekst barn og unge     Tid: Gjennom hele planperioden 

 

Ferietilbud – fritidstilbud 

I mange kulturer er begrepet fritid og fritidsinteresser lite aktuelt. Både familiens økonomiske 

situasjon og annen kulturell bakgrunn kan være hindre for at innvandrerbarn får delta i ferie- og 

fritidstilbud. Mange har behov for erfaring med ulike tilbud før de selv er klar for å delta i ordinære 

tilbud, samt at personlig relasjon gir trygghet i forhold til å kunne delta i noe ukjent. Kongesommer er 

kommunens tilbud om ferieaktiviteter for barn og unge. Et tett samarbeid med kommunens egne 

avdelinger, NAV og Hero mottak sikrer deltakelse fra barn og unge med annen etnisk bakgrunn i disse 

tilbudene. En del av Kongesommer er småjobbsentral for ungdom, og tall viser at ca 80 % av de 

ungdommene som bruker småjobbsentralen har annen etnisk bakgrunn. Begge disse tilbudene gir 

barn og unge erfaring i ulike fritidsaktiviteter og samfunnsdeltakelse. Kommunen tilrettelegger for 

deltakelse for alle barn, men har et særlig fokus på barn som har få muligheter utenfor kommunale 
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tilbud. Gjennom Kulturenhetens arenaer gis barn og unge tilgang til utstyr og arenaer som gir 

muligheter for utfoldelse i kulturelle aktiviteter og sosiale nettverk. 

 

Tiltak fritid 

Etablere gode fritidsarena for barn og unge der de bor og arbeide målrettet for å inkludere alle i 

kultur og fritidstilbud. 

 

Videreføre ordning med Opplevelseskort for barn i familier med lav økonomi 

Ansvar: NAV Sandnes   Tid: fortsetter i planperioden 

 

Prioritering av barn i flyktningfamilier i Kongesommer-tilbudet, med utgiftsdekning til de som 

trenger det. 

Ansvar: Kulturenheten    Tid: fortsetter i planperioden 

 

Småjobbsentralen treffer godt i forhold til innvandrerungdom. Deltakelsen gir både arbeidserfaring, 

lommepenger og sosial tilhørighet. Tiltaket fortsetter. 

Ansvar: Kulturenheten  Tid: 2015 

 

Barn som lever i familier med svært dårlig økonomi kan oppleve at dette virker ekskluderende. Barn 

av innvandrere er overrepresentert i kartlegging av barnefattigdom. Kommunen skal i 2015 

utarbeide en egen plan for barnefattigdom. 

Ansvar: fagstab oppvekst barn og unge og fagstab levekår Tid:2015 

 

Familier som har behov for barnevernstjenester 

Kommunens barnevernstjeneste har etnisk barnevern høyt på dagsorden. Det er utviklet 

kompetanse og metodikk for å møte minoritetsfamilier. Fra 2014 er det ansatt egen fagkonsulent 

med spisskompetanse og særlig fokus på etnisk barnevern både på individnivå og systemnivå. 

Barnevernsarbeid i flerkulturelle familier byr på noen utfordringer knyttet særlig til språkforståelse 

og kunnskap om hverandre. Ved flytting til Norge kan innvandrere møte forventinger til 

foreldrerollen som er helt ukjent fra opprinnelig oppdragerkultur og samfunn. Ofte er disse 

forventingene lite tydelig kommunisert. Manglende eller unyansert kunnskap om norsk barnevern 

kan skape mistillit til tjenestene i minoritetsfamilier. Likeledes kan oppveksttjenestene og 

barnevernet mangle kunnskap og forståelse i forhold til de ulike kulturene og gruppene. Verktøyene 

og tiltakene som brukes i kartlegging og hjelpetiltak er i stor grad tilpasset norsk-etnisk virkelighet.  

 

Tiltak flerkulturelt barnevern 

For å utvikle barnevernsarbeidet i flerkulturelle familier opprettholdes stilling i forhold til etnisk 

barnevern. 

 

For å gi god informasjon om forventninger til foreldrerollen i Norge og skape tillitsvekkende dialoger 

om barnevernsarbeid, videreføres og utvides samarbeidet med innvandrerorganisasjoner og ulike 

trossamfunn. Dette virker forebyggende for problemutvikling og legger tilrette for konstruktivt 

samarbeid. 

 

Det opprettes et prosjekt i barnevernstjenesten i nært samarbeid med SLT, skole, flyktningenheten 



                              Plan for inkludering og integrering i Sandnes 2015 – 2022. Vedtatt 8.september 2015 

 

28 

 

og kulturenheten.  Målsettingen er å legge til rette for dialog med innvandrerungdom for å 

forebygge utvikling av negative miljø. Prosjektet forutsetter ekstern finansiering. 

 

For å sikre et kultursensitivt barnevernsfaglig arbeid videreføres og videreutvikles kompetansen om 

etnisk barnevern i tjenestene 

 

Bruk av tolk i endringsprosesser er utfordrende og krever høy kompetanse både hos tolk og 

barnevernsansatte. Kompetansen i tolkebruk i slikt prosessarbeid videreutvikles. 

 

Det skal utvikles kartleggingsverktøy som er tilpasset minoritetsfamiliers kultur og språkkompetanse 

 

Barnevernet skal sikre tilgang på adekvate hjelpetiltak som tar hensyn til kulturforskjeller. 

 

Det må arbeides aktivt for å sikre tilgang til fosterhjem som ivaretar fosterbarns kulturelle bakgrunn 

 

Ansvar: Barneverntjenesten  Tid: Gjennom planperioden 

 

 

Holdningsarbeid og arbeid mot radikalisering 

Det viktigste for å fremme et samfunn preget av likeverd og toleranse er å legge til rette for at alle 

kan oppleve tilhørighet og inklusjon. Dette er også grunnleggende forebygging mot radikalisering. 

Radikalisering forstås som en prosess der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå 

politiske, ideologiske eller religiøse mål (ref Handlingsplan mot radikalisering og voldelig 

ekstremisme). I slike situasjoner er det behov for tiltak utover generell forebygging. Det er viktig å 

bygge arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme på de samme 

grunnprinsipper som generell forebygging av kriminalitet. Her vektlegges kunnskap, samarbeid på 

tvers av samfunnssektorer og tidlig innsats gjennom evne til å identifisere problemer og følge opp 

med adekvate tiltak. 

 

Tiltak mot radikalisering 

Forebygging krever innsats på tvers og helhetlig tenkning. I dette arbeidet er det viktig å bygge 

videre på de gode erfaringene som er gjort med lokale samvirkemodeller for 

kriminalitetsforebygging (SLT). For å øke kompetansen rundt radikaliseringsprosesser og voldelig 

ekstremisme skal en i arbeidet nytte ny statlig veileder som kan gi informasjon om hvordan vi kan 

forbygge radikalisering og utvikling av ekstremisme hos unge personer. Arbeidet gjennomføres 

sammen med politiet 

Ansvar: SLT-koordinator   Tid: Fra 2015  
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5.4 Helse 
Det er et uttalt mål at alle innbyggere skal sikres likeverdige helsetjenester. Tilgjengelige 

helsetjenester er sentrale for gode levekår, men innvandrere kan ha vansker med å få tilgang til, eller 

nyttegjøre seg av helsetjenestene. Noen innvandrergrupper har, eller utvikler særskilte 

helseproblemer, f eks diabetes, hjerte/kar-sykdommer eller psykiske lidelser knyttet til situasjon. 

Kommunen har organisert helsetilbudet slik at de fleste innvandrere skal nytte seg av de ordinære 

helsetilbudene i kommunen, mens det for beboere i asylmottak og flyktninger er innrettet særskilt 

organisering for deler av helsetilbudet. Vertskommunene er forpliktet til å sørge for nødvendig 

helsehjelp til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente, jamfør helse- og omsorgstjenesteloven. 

Beboere i asylmottak har rett på nødvendig helsehjelp, herunder lovpålagt smittevernsoppfølging, 

helseundersøkelse og klar anbefaling om vurdering av psykisk helse. Vertskommunen skal sørge for 

tilbudet. Mennesker uten lovlig opphold som oppholder seg i kommunen har rett på nødvendig akutt 

helsehjelp. Flyktninger og andre med oppholdstillatelse har rett på helsehjelp på lik linje med norske 

innbyggere.  

 
Beboere i asylmottak og flyktninger i integreringsfasen får nødvendig helsehjelp til smittevern/ 

oppfølging, psykisk helsevurdering, svangerskapsoppfølging, helsestasjonstjenester for barn m.v., ved 

Brueland helsestasjon, helsetilbud for asylsøkere og flyktninger. Personalet har særskilt kompetanse 

for å møte helseutfordringer knyttet til migrasjon. Flyktningenheten arbeider i forhold til kartlegging 

og oppfølging av den psykiske helsen hos flyktninger. Likeledes har utpekte ansatte i 

mestringsenheten særlig kompetanse og ansvar for minoritetsspråklige med behov for psykisk 

helsehjelp. Helsetjenesten for asylsøkere og flyktninger samarbeider tett med andre kommunale 

tjenester, fastleger, Sandnes mottakssenter og spesialisthelsetjenesten. Tiltaket videreføres og 

helsetilbudet til asylsøkere dimensjoneres slik at det dekkes gjennom statlig vertskommunetilskudd. 

Alle andre innvandrere skal sikres tilgang til ordinære helsetjenester. 
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5.4.1 Hovedutfordringer og tiltak 

Informasjon og kommunikasjon 

For å sikre lik tilgang til helsetjenester og grunnlag for rett helsehjelp er det av stor betydning at det 

finnes tilgjengelig informasjon om helse og helsetjenester på flere språk og at språkbarrierer 

reduseres i møte mellom innvandrer og helsepersonell. Det er nasjonalt utarbeidet brosjyrer og 

internettløsninger om helse og helsetjenester på mange språk. Kommunen har ikke hatt 

internettbasert informasjon tilgjengelig på sine nettsider, men arbeidet er nå påbegynt. 

Kommunen bruker tolkeløsninger og egne ansatte med flerspråklig kompetanse i møte med 

innvandrere uten, eller med lite norsk og engelsk-kunnskaper. Bruk av tolk kan være utfordrende 

både for ansatt og bruker. Det er behov for kompetanse og tilgjengelige retningslinjer for bruk av 

tolk. 

 

Tiltak informasjon 

Kommunen utarbeider engelskspråklig nettside der informasjon om lokale helsetjenester og 

nasjonal helseinformasjon på flere språk linkes inn. Se tiltak i kap 5.1.1 

 

Det skal være tilgjengelig brosjyremateriell om helse og helsetjenester på flere språk i aktuelle 

tjenester. 

Ansvar: Enhetene  Tid: Fortløpende 

 

For å øke kvaliteten og effektiviteten ved bruk av tolk utarbeides sektorovergripende retningslinjer/ 

veileder for tolkebruk som legges tilgjengelig på nettsidene. Videre utvikles opplæringstiltak for bruk 

av tolk. 

Ansvar: Kvalitetsutvalget i levekår Tid: 2016 

 

Kunnskap 

Arbeid med helsetjenester til innvandrere vil i mange tilfelle kreve særlig kompetanse. Dette er 

knyttet både til kulturforståelse, kunnskap om helseutfordringer for ulike folkegrupper og 

utfordringer knyttet til å være i migrasjon. 

For helsepersonell som arbeider spesielt mot innvandrere vil god formell og erfaringskompetanse om 

helse og innvandring være viktig ressurs både for brukeren og for kompetanseoverføring til 

samarbeidende instanser. 

 

Tiltak kunnskap 

For å kunne møte innvandreres helsetjenestebehov på hensiktsmessige måter tilrettelegges det for 

at aktuelle ansatte får kompetanse i: 

- Flerkulturell forståelse 

- Rettigheter og forhold knyttet til personers ulike oppholdsstatuser 

Kunnskap om særlige helseutfordringer, f eks: kjønnslemlestelse, livsstilssykdommer hos 

innvandrere, tuberkulose, mv. 

 

For å sikre grunnleggende kompetanse om innvandrerhelse hos helsepersonell utarbeides det en 

kompetansepakke etter mal fra Nasjonalt Kompetanseenhet for Minoritetshelse, NAKMI. 

Ansvar: Fagstab levekår i samarbeid med Kompetansesenteret    Tid: Planlegges fra 2016 
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Folkehelse 

Innvandrere kan ha særlige utfordringer knyttet til helse for eksempel grunnet lav sosio-økonomisk 

status, endret kosthold, endret aktivitetsnivå i ny kultur. I enkelte innvandrergrupper kan dette 

forverres av økt forekomst av livsstilssykdommer. Også opplevelse av ensomhet eller utenforskap 

kan bidra til uhelse. Helse vil i stor grad påvirkes av opplevelsen av et integrerende samfunn og gode 

sosio-økonomiske kår som virker utjevnende på helseforskjeller. Men også spesifikke tiltak vil bidra 

til økt kunnskap og fokus på forebyggende helseinnsatser hos innvandrere. 

 

Tiltak folkehelse 

Kommunen skal tilrettelegge for deltakelse i aktiviteter for innvandrere. Se også kap 5.3.  

 

Etablere gruppetilbud i for innvandrergrupper med fokus på kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. 

Tilbudet må bygge på kunnskap og gjennomføres i samarbeid med kommunal ressurser og 

nøkkelpersoner fra innvandrermiljøene. 

Ansvar: Frisklivssentralen  Tid: fra 2015 

 

Psykisk helse 

Det er høyere forekomst av psykiske helseproblemer i innvandrerbefolkningen enn i befolkningen for 

øvrig. Mange faktorer spiller inn, blant annet alder, kjønn, utdanning, arbeidssituasjon, økonomi, 

traumatiske erfaringer, innvandringsårsak, tapsopplevelser, følelse av maktesløshet, grad av sosial 

støtte og grad av integrering (Nasjonal strategi om innvandreres helse). Det er også slik at ulike 

kulturer har ulik terskel for å oppsøke hjelp for psykiske vansker, og mange innvandrere vil ikke ha 

psykisk helsehjelp. Det er derfor særlig viktig med lav terskel for å yte hjelpen og gode vurderinger av 

behovene. Kartleggingsverktøyene og intervensjonene kan være lite tilrettelagt i forhold til språk og 

kulturelle forskjeller.  

I kommunen finnes det noe avsatte ressurser og personer med særskilt kompetanse på psykisk helse 

hos flyktninger og asylsøkere i helsestasjon for flyktninger og asylsøkere, i flyktningenheten og i 

Mestringsenheten. Disse har utviklet godt samarbeid og yter tilpassede tjenester. Dette videreføres. 

Det er behov for systematisk samarbeid med spesialisthelsetjenesten i forhold til behandling av 

psykiske vansker hos innvandrere. 

 

Tiltak psykisk helse 

Det utarbeides gode kartleggingsverktøy for vurdering av psykisk helse hos asylsøkere og flyktninger 

som bygger på lokal erfaring og nasjonal kunnskap. 

Ansvar: Helsestasjon for asylsøkere og flyktninger i samarbeid med Mestringsenheten og 

Flyktningenheten 

 

Kommunen gjennomgår hvilke forum og samarbeidsmøter som finnes for psykisk helse for 

asylsøkere og flyktninger mellom aktuelle aktører i kommunen og spesialisthelsetjenesten og 

vurderer om disse er hensiktsmessige eller om det er behov for endringer. 

Ansvar: Helsestasjon for asylsøkere og flyktninger i samarbeid med Mestringsenheten og 

Flyktningenheten Tid: 2016 
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Helse- og omsorgstjenester 

Med en økende innvandrerbefolkning vil en over tid også få en økende del av helsesvake eldre med 

innvandrerbakgrunn. Selv om mange innvandrere ivaretar sine eldre i familieomsorg, vil økt 

yrkesdeltakelse hos innvandrerkvinner ventelig gi økt behov for både hjemmetjenester og 

sykehjemsplasser.  

Videre vil de ordinære tjenestene innen habilitering/ rehabilitering, avlastning og 

dagaktivitetsentrene møte innvandrere både som brukere og pårørende. For å møte dette er det 

behov for å utvikle økt kompetanse og kulturforståelse i omsorgstjenestene. 

 

Tiltak helse og omsorgstjenester 

For å sikre grunnleggende kompetanse om innvandrerhelse hos helsepersonell utarbeides det en 

kompetansepakke etter mal fra NAKMI. (se over) 

Ansvar: Kompetansesenteret i samarbeid med fagstab levekår  Tid: 2016 

 

Velferdsteknologi vil i framtiden være et viktig supplement i tjenesteytingen. Det skal utarbeides en 

strategi for velferdsteknologi i kommunen. Som en del av strategien vurderes hvordan personer 

med innvandrerbakgrunn eventuelt med manglende språkferdigheter i norsk kan nyttegjøre seg 

teknologien. 

Ansvar: fagstab levekår Tid: 2015 

 

For å møte kulturforskjeller på hensiktsmessige måter i tjenesteytingen utarbeides refleksjoner og 

”guidelines” for hvordan en kan håndtere vanskelige spørsmål knyttet til kulturelle forskjeller. 

Temaene blir tatt opp i etiske refleksjonsgrupper. 

Ansvar: Kvalitetsutvalget i levekår Tid: fra 2015 

 

”Eldrebølgen” vil på sikt gjøre seg gjeldende også i innvandrerbefolkningen. Demens rammer alle 

etniske grupper og også flere innvandrere vil utvikle demens. For å møte særlige utfordringer 

knyttet til demenstilstander hos innvandrere styrkes kompetansen på innvandreres demens. På 

bakgrunn av nyere forskning og kunnskapsutvikling blant annet ved NAKMI, utarbeides et 

opplæringsopplegg. Demensteamet og utvalgte nøkkelpersoner ved dagsentrene vil være viktige i 

en slik kompetansebygging.  

Ansvar: Tid: Mulighet og ansvar avklares i 2015 - 2016 

 

Ansatte med minoritetsbakgrunn og flerkulturell kompetanse kan gjennom egen erfaring og kultur 

bidra til økt kunnskap i tjenestene og trekkes systematisk inn i kompetanseutviklingen. 

Ansvar: Enhetsledere i aktuelle enheter  Tid: gjennom planperioden 
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5.5 Kommunen som arbeidsgiver 

Sandnes kommune sysselsetter pr 2014 snaut 5000 ansatte og er med dette en av de største 

arbeidsgiverne i området. Det er et mål i Arbeidsgiverstrategien at Sandnes kommune er en 

foregangskommune innen likeverd og mangfold. Innsatsområdet mangfold og likeverd skal revideres 

høsten 2015. Kommunens Mangfoldsplan skal også revideres i 2015 og gjelder tjenesteyting, 

samfunnsplanlegging og politisk arena. 

5.5.1 Hovedutfordringer og tiltak 

Rekruttering og kvalifisering 

Kommunen er avhengig av den arbeidskraften personer med innvandrerbakgrunn kan bidra med. 

Særlig gjelder dette innen barnehage- og omsorgssektoren hvor det er vekst i behovene og 

utfordringer i forhold til å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Ansatte med minoritetsbakgrunn har 

verdifull språk- og kulturkompetanse som kan nyttes i tilegg til deres særskilte fagkompetanse. 

Kommunen bør møte framtidige demografiske utfordringer med en aktiv kvalifiserings og 

rekrutteringspolitikk overfor innvandrerbefolkningen. 

For at minoritetsspråklige ansatte skal bli integrert i arbeidsmiljøet og yte sitt beste i jobben kan det 

for mange være nødvendig å styrke kunnskapene i norsk språk og norsk arbeidsmiljø, både formelle 

forventinger blant annet i fht HMS og kulturelle forventninger.  

Tiltak arbeidsgiverperspektivet 

I hht rekrutteringsveilederen skal det være søkere med minoritetsbakgrunn blant dem som blir 

intervjuet dersom dersom de er kvalifisert for stillingen. 

Ansvar: alle ledere Tid: fortløpene 

 

Kommunen vurderer å sette språkkrav ved nyansettelser. Det vil bli lagt fram en politisk sak som 

omhandler språkkrav ved nyansettelser og tilbud om språkopplæring til medarbeidere med behov 
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for språkopplæring. 

Ansvar: personal Tid: høst/ vinter 2015. 

 

For å styrke lese- og skrivekompetansen hos minoritetsspråklige assistenter i barnehage og 

omsorgssektorene er det i 2013 utviklet kurs for basiskompetanse for lese- og skriveopplæring 

knyttet til arbeidslivet. Kurset arrangeres i samarbeid med Sandnes Læringssenter, delvis finansiert 

av statlige midler fra VOX (nasjonalt organ for kompetansepolitikk).  

Omsorg: Tiltaket er evaluert og justeres noe før videreføring med ca 30 plasser årlig avhengig av 

statlige tilskudd.  

Ansvar: fagstab levekår Tid: fra 2014 

Barnehage: Utprøving iverksettes høsten 2014 og danner erfaringene grunnlag for videreføring, 

eventuelt styrkning. 

Ansvar: fagstab oppvekst barn/ unge Tid: fra 2014 

 

For å møte behovet for fagrelatert muntlig språkopplæring, HMS-kompetanse og etisk refleksjon 

hos minoritetsspråklige assistenter i omsorgsektoren er det inngått samarbeid med Hero 

Kompetanse om utvikling av mulig kursopplegg. Tiltaket avhenger av om Hero kompetanse får VOX-

midler til gjennomføringen. 

Ansvar: fagstab levekår og Hero kompetanse Tid: fra 2015 

 

For å sikre kompetent ledelse i enheter med ansatte fra flere kulturer utvikles lederopplæring med 

fokus på flerkulturell ledelse. 

Ansvar: Kompetansesenteret  Tid: avklares i 2016 

 

For å bistå ledere som har ansatte med behov for veiledning i prosessen med godkjenning av 

yrkesautorisasjon, styrker personal sin veiledningskompetanse i forhold til autorisasjonssøknader. 

Ansvar: Personal  Tid: 2016 

 

 

 

6. Oppfølging av planen 2015 - 2022 

For at planen skal være handlingsrettet må den følges opp og rapporteres på.  

 

- Ansvar for deloppgaver: Dette går fram av tiltaksoversiktene med tydelig beskrevet ansvar og 

tidsangivelse. 

 

- Ansvar for helheten: Ansvaret for helhetlig rapportering ligger hos kommunaldirektør for 

levekår ved prosjektleder. Arbeidsutvalget fra planprosessen bistår. Rådmannens 

ledergruppe gjør nødvendige avklaringer i oppfølging av planen og behandler 

statusrapportering før politisk behandling. 

 

- Rapportering: Framdrift og endringer på tiltaksdelen rapporteres årlig i forkant av melding til 

politisk behandling. Rapportering fra enhetene skjer gjennom innmelding i egen mal. 
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- Måloppnåelse på planen og innsatsområder i planen synliggjøres for politikerne med årlig 

melding til bystyret. 

 

- Plan for inkludering og integrering revideres hvert 4. år i midten av perioden. Første gang i 

2017. 

 

- Rullering/ evaluering: Handlingsdelen evalueres og justeres hvert 2. år. Planen revideres en 

gang i neste kommunestyreperiode. 

 

- Tiltak som krever tilførte ressurser må søkes innarbeidet i økonomiplanen 

 

 

 

Bystyrets vedtak 8.september 2015 (Bsak 93/15) 

Vedtak 

1. Bystyret godkjenner Plan for inkludering og integrering slik den foreligger med 

målsettinger, tiltaksplan og plan for oppfølging og rapportering 

 

2. Bystyret ber rådmannen under «Tiltak fritid» legge til punkt om informasjon 

på engelsk om kultur- og fritidstilbud. 

 

3. Måloppnåelse på planen og innsatsområder i planen synliggjøres for politikerne 

med årlig melding til bystyret. 

 

4. Bystyret ber om at Plan for inkludering og integrering revideres hvert 4. år i 

midten av perioden 
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Deltakere i planarbeidet: 

Takk til alle de som har bidratt i planarbeidet! Det har vært nødvendig å innhente kunnskap og ideer 

både fra de formelt oppsatte arbeidsgruppene og andre ressurspersoner på alle fagområdene. 

 

Styringsgruppe: 

Elin Selvikvåg, kommunaldirektør levekår 

Torill Kind, kommunaldirektør oppvekst barn og unge 

Kari Bente Daae, kommunaldirektør oppvekst skole  

Hilde Lofthus, organisasjonsdirektør 

Kristin Barvik, kommunaldirektør kultur og byutvikling 

 

Arbeidsutvalg: 

Katharina Hovland, rådgiver fagstab levekår, leder av planarbeidet 

Margrethe Sele, enhetsleder Flyktningenheten 

Jens Thordal, rådgiver Kulturenheten 

Øystein Lima Braut, avdelingsleder NAV Sandnes 

 

Arbeidsgrupper på fokusområdene: 

Ny i Norge  - Ny i Sandnes  

Sasha-Monique Elvik, Eures rådgiver, NAV EURES Rogaland  

Mette Grude Mottaksleder Sandnes Mottakssenter  

Rita Karin Sele, enhetsleder Boligtjenesten i Sandnes kommune 

Guro Løvli /Anne Gro Sæverud Servicekontoret i Sandnes kommune  

Margrethe Sele, enhetsleder Flyktningenheten, gruppeleder 

 

Kultur og samfunnsdeltakelse 

Peter Paluga, miljøterapeut Flyktningenheten 

Nina Osland, rådgiver Kultur 

Bjarte Bjørnsen, leder Frivilligsentralen 

Marius Harlem, Røde Kors 

Kyura Yusupov, representant for Sandnes Innvandrerråd 

Nina Machibya, Hero mottakssenter 

Torild Lende Fjermestad, Sandnes Idrettsråd 

Jens Thordal rådgiver, Kultur og Fritid, gruppeleder 

 

Birthe Holm rådgiver fagstab oppvekst barn og unge 

Marit Klemp Stephansen, sosialkurator, Barnevernstjenesten 

 

Språk og arbeid 

Hege Borgestrand Gule, rådgiver oppvekst skole  

Christian Hanssen, veileder NAV 

Mai E. Tveit, rådgiver oppvekst barn og unge 

Harald Nedrelid, rektor Sandnes Læringssenter 

Helge Årsvoll, fagleder Flyktningenheten 

Øystein Lima Braut, avd.leder NAV, gruppeleder 
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Helse 

Margrethe Sele, enhetsleder Flyktningenheten 

Irene Asheim Ivesdal, helsestasjonssjef 

Liv Ekeland, helsesøster, Helsestasjon for innvandrere og flyktninger 

Eli Bentsen, psykiatrisk sykepleier, mestringsenheten 

Hans Petter Torvik, kommunelege 

Evy Bue Fadnes, rådgiver fagstab levekår 

Katharina Hovland, rådgiver fagstab levekår, gruppeleder 

 

Kommunen som arbeidsgiver 

Innspill fra bl. a: 

Evy Bue Fadnes, rådgiver fagstab levekår 

Mette Einan, Personalsjef, Personal 

Sigrun Homleid, forhandlingssjef, fagstab organisasjon 

May Elin Tveit, rådgiver oppvekst barn og unge 

Hilde Lofthus, organisasjonsdirektør 

 

Referansegruppe 

Margrethe Sele, enhetsleder Flyktningenheten 

Irene Asheim Ivesdal, helsestasjonssjef 

Mai E. Tveit, rådgiver oppvekst barn og unge 

Rita Karin Sele, enhetsleder Boligtjenesten  

Harald Nedrelid, rektor Sandnes Læringssenter 

Ågot Vatnedal, NAV- leder, NAV Sandnes 

Lilly-Anne Håversen, seksjonsleder Barneverntjenesten 

Marit Midtskog, leder, Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) 

Mette Grude, mottaksleder Sandnes Mottakssenter  

Tone Strømø, Kultur og fritidssjef, Kultur 

John Trygve Lundeby, rådgiver, Samfunnsplan 

Hege Gule, rådgiver fagstab oppvekst skole 

Hamid Amiri, Innvandrerrådet 

Mariam Mafi, seniorrådgiver IMDi 

Katharina Hovland, rådgiver fagstab levekår, gruppeleder 

 

Høringsinstanser: 

Politiet 

Hero mottakssenter 

Alle berørte enheter i Sandnes kommune 

Innvandrerrådet 

IMDi Vest 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Plan for inkludering og integrering i Sandnes 2015 – 2022. Vedtatt 8.september 2015 

 

38 

 

Kilder og inspirasjon: 

Even Høydahl (red.), Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Sandnes, Rapporter 2014/23, 

Statistisk sentralbyrå 

Lars Østby, Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 13 kommuner, rapporter 2014/23, statistisk 

sentralbyrå 

Likeverdige helse- og omsorgstjenester for alle- nasjonal strategi om innvandrers helse 2013 -2017, Helse og 

omsorgsdepartementet 2013 

Mld. St 6, 2012 -2013 En helhetlig integreringspolitikk, Mangfold og fellesskap, Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet 2012 

Faktahefte om innvandrere og integrering, iFAKTA 2014, IMDi 2014 

Tronstad, K.R. og J.Rogstad, Hvorfor stemmer de ikke? Fafo-rapport 2012:26 

Ny i Norge, praktiske opplysninger fra offentlige etater, 2014 

New in the Stavanger og Haugesund region, practical information about living and working, gratis hefte utgitt 

av flere organisasjoner, 2014 

Oslo kommune, Innsatser i utsatte byområder – erfaringer fra Groruddalssatsningen, 2014 

Folkehelseinstituttet, folkehelseprofil Sandnes 2015, www.fhi.no 

Aktuelle nettsteder: 

www.imdi.no 

www.nakmi.no 

http://www.nyinorge.no/ 

http://www.sua.no/ 

www.rosenkilden.com 

www.ssb.no 

 

 

Foto: 
John Sirevåg 

Anne Lise Norheim 

Kjell Roar Bjørnsen 

www.narvik.vgs.no 

Vedlegg: 

Link til   
a. Kvalitetsplan for opplæring av flerspråklige barn, unge og voksne i Sandnes kommune: 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15006073 

b. Oversikt på tiltakene skjematisk og forkortet 

 

http://www.fhi.no/
http://www.imdi.no/
http://www.nakmi.no/
http://www.nyinorge.no/
http://www.sua.no/
http://www.rosenkilden.com/
http://www.ssb.no/
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/sandnes/AgendaItems/Details/15006073
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Vedlegg b: 

Oversikt tiltak – skjematisk og forkortet framstilling – se også selve planen 

Tiltak koordinering 

For å sikre oppfølging av intensjonene og tiltakene i integreringsplanen er ansvaret lagt til den 

enkelte sektor og enhet. Ansvaret for koordinering, oppfølging og rapportering av 

integreringsplanen er lagt til fagstab levekår.  

Ansvar: fagstab levekår Tid: gjennom hele planperioden 
 

 

1. Ny i Norge – Ny i Sandnes 
Tiltak informasjon: 

For å bedre muligheten til å nå ut med nødvendig informasjon etablerer og videreutvikler 

kommunen internettsider på engelsk med kjerneinformasjon på utvalgte språk. Koordinering av 

informasjonsarbeidet legges til kommunikasjonsavdelingen. De aktuelle enhetene har ansvar for 

innholdet, og enheter med språkkompetanse bistår i oversettelsesarbeidet. 

Ansvar: Kommunikasjon og aktuelle enheter Tid: Fortløpende og gjennom hele planperioden 

 

Noen innvandrere har lite datakunnskap. Med utgangspunkt i allerede utarbeidet 

informasjonsmateriell i papirformat bearbeides dette og trykkes til informasjonsmateriell som deles 

ut ved servicekontor, bibliotek og aktuelle tjenester 

Ansvar, tid og ressurser: Avklares i 2016 

 

Kommunen tilrettelegger for informasjon om, opplæring i og bruk av sosiale medier og elektronisk 

samhandling/kommunikasjon.  

Ansvar: De ulike enhetene Tid: fra 2015 

 

Tiltak bolig: 

Kommunen satser på boligsosialt arbeid gjennom blant annet deltakelse i Husbankens 

velferdsprogram. Boligsosial handlingsplan legger strategi og handlingsplan for kommunens 

satsninger på boliger til vanskeligstilte. Planen skal rulleres. 

Ansvar: Kommunaldirektør kultur og byutvikling Tid:  

 

For å sikre en økt bredde i boligutvalget for nyankomne flyktninger settes det av midler til 

anskaffelse av 4-5 kommunale boliger til flyktninger årlig. Investeringsmidlene søkes innarbeidet i 

økonomiplanen. 

Ansvar: Boligsosial handlingsplangruppe Tid: Fra 2015 

 

For å stimulere til at det bygges flere utleieboliger i kommunen utredes muligheten til å lyse ut 

konkurranse til private utbyggere for å framskaffe leieboliger for vanskeligstilte der kommunen 

inngår langsiktige leieavtaler i forhold til nyankomne flyktninger. 

Ansvar: Boligsosial handlingsplangruppe Tid: 2015 
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For å forebygge at noen boområder får uforholdsmessig stor andel innvandrere med mulig hopning 

av levekårsutfordringer, gjennomføres en geografisk kartlegging/oversikt på kommunale og innleide 

boliger til flyktninger som grunnlag for planlegging av plassering av ytterligere boliger til flyktninger. 

Ansvar: Boligtjenesten Tid: 2016 

 

Gjennom å bruke tillitsskapende nettverksarenaer skal kommunen gi informasjon om praktiske og 

kulturelle sider ved å ta opp lån til etablering i egen bolig. 

Ansvar: Flyktningenheten og boligtjenesten Tid: Fra 2015 og gjennom planperioden 

 

Tiltak samarbeid 

Styrke samarbeidet mellom Sandnes kommune og SUA gjennom årlig samarbeidsmøte. 

Styrke samarbeidet mellom Sandnes kommune og politiet lokalt i fht nyankomne innvandrere 

gjennom årlig samarbeidsmøte 

 

Styrke samarbeidet mellom Sandnes kommune og Sandnes mottakssenter gjennom revidert 

samarbeidsavtale og faste fora. 

 

Revidere mandat og representasjon i KIFI, kontaktforum for flyktninger og innvandrere. Forumet er 

et samarbeidsforum for relevante kommunale instanser på systemnivå. 

 

Ansvar: Flyktningenheten og koordinator for planarbeidet Tid: 2015 

 

Tiltak kompetanse: 

Det er behov for å styrke kompetansen hos ansatte som møter innvandrere i sitt virke.  I samarbeid 

med aktuelle instanser utvikler og gjennomfører kommunen kompetansestyrkning på følgende 

områder: 

- Globaliseringsprosesser og flerkulturell forståelse 

- Kunnskap om rettigheter og plikter for ulike grupper innvandrere (beboere i asylmottak, 

flyktninger, andre innvandrere) 

- Systemkunnskap ifht hva tilgjengelige tjenester og instanser kan bidra med overfor 

innvandrere 

Ansvar:  

Enhetsledere har ansvar for at aktuelle ansatte får tilbud om relevant opplæring inngår i 

kompetanseplanene. 

Fagstab levekår i samarbeid med kompetansesenteret har ansvar for utarbeidelse, tilrettelegging og 

gjennomføring av særskilte tverrsektorielle kompetansetiltak. 

Tid: Gjennom hele planperioden 
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2. Språkopplæring, kvalifisering og arbeid 

Tiltak språkopplæring 

Kommunen har utarbeidet en kvalitetsplan for flerspråklig opplæring for barn, unge og voksne. 

Planen har målsettinger og tiltak for kommunens arbeid med språkopplæring for innvandrere og er 

en delplan i Integreringsplanen. Se link 

 

For å styrke språkopplæringen gjennomføres følgende tiltak: 

- Implementering av Kvalitetsplan for språkopplæring for flerspråklige barn, unge og voksne i 

Sandnes 

- Skolenes utviklingsarbeid vil fokusere på å bedre de minoritetsspråklige elevenes 

læringsutbytte ut fra en helhetlig tilnærming og ikke utelukkende ut fra de språklige 

aspektene. 

- Skolene legger til rette for et godt samarbeid med minoritetsspråklige foresatte. Dette er 

utdypet i Kvalitetsplan for Sandnesskolen 2015 – 2018.    

Ansvar: Kommunaldirektør oppvekst skole  Tid: fra 2015 

 

Tiltak sysselsetting 

For å øke andelen flyktninger som går til arbeid eller skole etter endt introduksjonsprogram styrkes 

fokuset på 

- Tidlig kartlegging 

- Tidligere og mer relevant arbeids- og språkpraksis 

- Sertifisering 

- Styrket samarbeid mellom aktuelle enheter 

Det utarbeides en kartleggingspakke for formålet som implementeres i de aktuelle enhetene. 

Ansvar: Flyktningenheten Tid: 2015 

 

I Intro-programmet innføres yrkesveiledning som en del av oppfølgingen fra tidlig i forløpet. 

Ansvar: Flyktningenheten Tid: Fra 2015 

 

For å styrke den praksisrelaterte språkopplæringen til innvandrere med rett og plikt til opplæring, 

eller innvandrere som er brukere hos NAV, bør kommunen styrke sitt arbeid med å etablere og 

koordinere praksisplasser og mentorordninger internt i kommunen. 

Kommunen skal utrede og vurdere hvordan dette kan gjennomføres. 

Ansvar:  Utredningsarbeidet initieres fra fagstab levekår Tid: utredes i 2016  

 

Det utredes hvordan arbeidsrettet kvalifisering i form av sertifisering eller AMO-kurs kan realiseres 

for å styrke innvandreres stilling på arbeidsmarkedet. 

Ansvar: NAV og Flyktningenheten Tid: 2015 -2016 

 

For å styrke arbeidet med innvandrere som står langt fra arbeidslivet og med et særlig fokus på 
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kvinner, utredes mulighet for prosjektrettet innsats mot målgruppen. Målet er økt språkforståelse 

og arbeidsrettet aktivitet. 

Ansvar: Flyktningenheten og NAV  Tid: 2015 -2016 

 

Det opprettes fast samarbeidsforum mellom NAV, SLS (Sandnes læringssenter) og Flyktningenheten. 

Det utarbeides rutiner for strukturert kommunikasjonsflyt og ”brukerflyt” mellom tjenestene. 

Ansvar: Samarbeidsforum Tid: Fortløpende 

 

Samarbeidet mellom aktuelle tjenester styrkes gjennom felles kompetanseutvikling for flerkulturell 

forståelse og hva som virksomme tiltak for språkopplæring og arbeidsdeltakelse. 

Ansvar: Samarbeidsforum Tid: Fortløpende 

 

Samarbeid og samordning styrkes gjennom at NAV, Flyktningenheten, SLS og FBU (Senter for 

flerspråklige barn og unge) er lokalisert nært hverandre i samme bygg. Det skal arbeides for å finne 

løsninger for en fortsatt framtidig samlokalisering av disse tjenestene.  

Ansvar: Eiendom i samarbeid med enhetene Tid: Før eksisterende leieavtaler opphører 

 

NAV utarbeider tiltaksstrategi for å styrke arbeidsmulighetene for arbeidsledige EØS-borgere. Se 

planen kap 5.2.1 

Ansvar: NAV Tid: fra 2015 

 

 

3. Kultur, fritid og samfunnsdeltakelse 
Tiltak møteplasser 

Kommunale fellesanlegg må tilpasses brukergrupper med annen kulturbakgrunn. 

Ansvar: Eiendom og Skole. Tid: Gjennom hele planperioden 

 

Kommunen fortsetter drift av bemannede møteplasser som bydelshus/fritidssentre og L54 for å 

skape trygge møteplasser med høy deltakelse av innvandrere. 

Ansvar: Kulturenheten  Tid: Gjennom hele planperioden 

 

Kommunen skal drive informasjonsarbeid vedrørende kultur- og fritidsaktiviteter rettet mot 

innvandrerorganisasjoner, Flyktningenheten og Sandnes Læringssenter. 

Ansvar: Kulturenheten Tid: 2015 

 

Det tilrettelegges for informasjon på engelsk om kommunens kultur- og fritidstilbud 

Ansvar: Kulturenheten. Tid: gjennom hele planperioden 

 

På biblioteket videreutvikles arbeidet rettet mot å være en attraktiv flerkulturell møteplass. 

Ansvar: Biblioteket i samarbeid med Flyktningenheten  Tid: Gjennom planperioden 

I kommunens arrangementstrategi skal det presiseres hvordan en kan bygge på flerkulturelle 

ressurser, og fremme kulturarrangement som viser ulike kulturuttrykk. 

Ansvar: Kulturenheten. Tid: 2015 
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For å tilrettelegge for frivillig sektor og styrke samarbeidet mellom kommunen og frivillig sektor 

rettet mot innvandrere gjennomføres følgende: 

- Kommunen har tilskuddsmidler som fordeles til frivillige og ideelle organisasjoner  

Ansvar: Kulturenheten og Levekår  Tid: årlig i perioden 

- Innen levekårsområdet er det utarbeidet en strategi for frivillig arbeid som viser aktuelle 

samhandlingstiltak mellom kommunen og frivillig sektor og virkemidler i arbeidet.  

- Ansvar: kommunaldirektør levekår Tid: Gjennom hele strategiperioden (2015-2020) 

- I Flyktningenheten etableres forsøk med frivillighetskoordinator som skal bidra til økt 

samarbeid med frivillige organisasjoner som retter seg mot innvandrere, samt være et 

bindeledd mellom Flyktningenheten, Frivilligsentralen og Kulturenheten.  

              Ansvar: Flyktningenheten  Tid: Fra 2015 

 

Tiltak samfunnsdeltakelse 

For å styrke arbeidet med å stimulere unge innvandrere til samfunnsdeltakelse kreves målrettet 

innsats.  Det er behov for personlig oppfølging både av ungdom og av deres familier for å gi erfaring 

med ulike tilbud og å gjøre familiene trygge på det å delta. Kontakt og informasjon må gå til foreldre 

først for å skape trygghet og legitimitet for deltakelse. Innføringsklassene i ungdomstrinnet vil være 

en særskilt viktig arena for dette integreringsarbeidet. Det er behov for å styrke ressursene for 

tilrettelegging i kulturenheten. Kostnader er beregnet til ett årsverk som fritidskonsulent med fokus 

på innvandrer- barn og unge og søkes innarbeidet i økonomiplanen. 

Ansvar: Kulturenheten   Tid: 2016 - 2017 

 

Kommunen har høyt fokus på at barn og unge skal medvirke i demokrati-prosesser. Det skal sikres at 

barn og unge med innvandrerbakgrunn får tilrettelagt opplæring i medvirkning og 

samfunnsdeltakelse. Dette forankres også i kommunens arbeid med FNs- barnekonvensjon gjennom 

«Sjumilssteget». 

Ansvar: Kulturenheten i samarbeid med tverrsektoriell «sjumilssteg»-gruppe Tid: fra 2015 

 

For å øke valgdeltakelsen blant innvandrere med stemmerett utvikles strategier og tiltak som skal 

fjerne barrierer og stimulere til deltakelse gjennom tilrettelagt informasjonsarbeid, nettverksarbeid, 

synliggjøring av rollemodeller og gjennomføring av valg. 

Ansvar: Organisasjonsdirektøren  Tid: Gjennom planperioden 

 

Innvandrerrådet er et viktig organ for å sikre at innvandreres behov blir ivaretatt i kommunens 

arbeid. Det ble vedtatt nye vedtekter for innvandrerrådet i mai 2015 for å øke deres legitimitet. I 

tillegg vil et økt fokus på opplæring av innvandreres egne organisasjoner være et viktig arbeid for å 

fremme innvandrernes samfunnsdeltakelse.  

Ansvar: Kulturenheten  Tid: 2015 
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Barn og unges oppvekstvillkår 

Tiltak barnehagedeltakelse 

For å sikre høy deltakelse i barnehagetilbudet blant barn med annen språklig og kulturell bakgrunn 

gjøres følgende: 

- Helsesøstre fortsetter sitt informasjons- og motivasjonsarbeid for å få innvandrerforeldre til 

å søke barnehageplass for sine barn 

- Det utarbeides rutiner i helsestasjonstjenesten for å kartlegge barnehagedeltakelsen blant 

innvandrerbarn 

- Gjennom barnehageutbyggingen er målet å utvikle barnehager i eller nær boområdene 

- Opprettelse av kommunal åpen barnehage sentrumsnært vurderes. 

- Barnehagene må fortsatt ha fokus på å øke kompetansen i flerkulturell forståelse og 

flerspråklig utvikling 

Ansvar: kommunaldirektør oppvekst barn og unge     Tid: Gjennom hele planperioden 

 

Tiltak fritid 

Etablere gode fritidsarena for barn og unge der de bor og arbeide målrettet for å inkludere alle i 

kultur og fritidstilbud. 

 

Videreføre ordning med Opplevelseskort for barn i familier med lav økonomi 

Ansvar: NAV Sandnes   Tid: fortsetter i planperioden 

 

Prioritering av barn i flyktningfamilier i Kongesommer-tilbudet, med utgiftsdekning til de som 

trenger det. 

Ansvar: Kulturenheten    Tid: fortsetter i planperioden 

 

Småjobbsentralen treffer godt i forhold til innvandrerungdom. Deltakelsen gir både arbeidserfaring, 

lommepenger og sosial tilhørighet. Tiltaket fortsetter. 

Ansvar: Kulturenheten  Tid: 2015 

 

Barn som lever i familier med svært dårlig økonomi kan oppleve at dette virker ekskluderende. Barn 

av innvandrere er overrepresentert i kartlegging av barnefattigdom. Kommunen skal i 2015 

utarbeide en egen plan for barnefattigdom. 

Ansvar: fagstab oppvekst barn og unge og fagstab levekår Tid:2015 
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Tiltak flerkulturelt barnevern 

For å utvikle barnevernsarbeidet i flerkulturelle familier opprettholdes stilling i forhold til etnisk 

barnevern. 

 

For å gi god informasjon om forventninger til foreldrerollen i Norge og skape tillitsvekkende dialoger 

om barnevernsarbeid, videreføres og utvides samarbeidet med innvandrerorganisasjoner og ulike 

trossamfunn. Dette virker forebyggende for problemutvikling og legger tilrette for konstruktivt 

samarbeid. 

 

Det opprettes et prosjekt i barnevernstjenesten i nært samarbeid med SLT, skole, flyktningenheten 

og kulturenheten.  Målsettingen er å legge til rette for dialog med innvandrerungdom for å 

forebygge utvikling av negative miljø. Prosjektet forutsetter ekstern finansiering. 

 

For å sikre et kultursensitivt barnevernsfaglig arbeid videreføres og videreutvikles kompetansen om 

etnisk barnevern i tjenestene 

 

Bruk av tolk i endringsprosesser er utfordrende og krever høy kompetanse både hos tolk og 

barnevernsansatte. Kompetansen i tolkebruk i slikt prosessarbeid videreutvikles. 

 

Det skal utvikles kartleggingsverktøy som er tilpasset minoritetsfamiliers kultur og språkkompetanse 

 

Barnevernet skal sikre tilgang på adekvate hjelpetiltak som tar hensyn til kulturforskjeller. 

 

Det må arbeides aktivt for å sikre tilgang til fosterhjem som ivaretar fosterbarns kulturelle bakgrunn 

 

Ansvar: Barneverntjenesten  Tid: Gjennom planperioden 

 

Tiltak mot radikalisering 

Forebygging krever innsats på tvers og helhetlig tenkning. I dette arbeidet er det viktig å bygge 

videre på de gode erfaringene som er gjort med lokale samvirkemodeller for 

kriminalitetsforebygging (SLT). For å øke kompetansen rundt radikaliseringsprosesser og voldelig 

ekstremisme skal en i arbeidet nytte ny statlig veileder som kan gi informasjon om hvordan vi kan 

forbygge radikalisering og utvikling av ekstremisme hos unge personer. Arbeidet gjennomføres 

sammen med politiet 

Ansvar: SLT-koordinator   Tid: Fra 2015  
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4. Helse 
Tiltak informasjon 

Kommunen utarbeider engelskspråklig nettside der informasjon om lokale helsetjenester og 

nasjonal helseinformasjon på flere språk linkes inn. Se tiltak i kap 5.1.1 

 

Det skal være tilgjengelig brosjyremateriell om helse og helsetjenester på flere språk i aktuelle 

tjenester. 

Ansvar: Enhetene  Tid: Fortløpende 

 

For å øke kvaliteten og effektiviteten ved bruk av tolk utarbeides sektorovergripende retningslinjer/ 

veileder for tolkebruk som legges tilgjengelig på nettsidene. Videre utvikles opplæringstiltak for bruk 

av tolk. 

Ansvar: Kvalitetsutvalget i levekår Tid: 2016 

 

 

Tiltak kunnskap 

For å kunne møte innvandreres helsetjenestebehov på hensiktsmessige måter tilrettelegges det for 

at aktuelle ansatte får kompetanse i: 

- Flerkulturell forståelse 

- Rettigheter og forhold knyttet til personers ulike oppholdsstatuser 

Kunnskap om særlige helseutfordringer, f eks: kjønnslemlestelse, livsstilssykdommer hos 

innvandrere, tuberkulose, mv. 

 

For å sikre grunnleggende kompetanse om innvandrerhelse hos helsepersonell utarbeides det en 

kompetansepakke etter mal fra Nasjonalt Kompetanseenhet for Minoritetshelse, NAKMI. 

 

Ansvar: Fagstab levekår i samarbeid med Kompetansesenteret    Tid: Planlegges fra 2016 

 

 

Tiltak folkehelse 

Kommunen skal tilrettelegge for deltakelse i aktiviteter for innvandrere. Se også kap 5.3.  

 

Etablere gruppetilbud i for innvandrergrupper med fokus på kosthold, ernæring og fysisk aktivitet. 

Tilbudet må bygge på kunnskap og gjennomføres i samarbeid med kommunal ressurser og 

nøkkelpersoner fra innvandrermiljøene. 

Ansvar: Frisklivssentralen  Tid: fra 2015 
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Tiltak psykisk helse 

Det utarbeides gode kartleggingsverktøy for vurdering av psykisk helse hos asylsøkere og flyktninger 

som bygger på lokal erfaring og nasjonal kunnskap. 

Ansvar: Helsestasjon for asylsøkere og flyktninger i samarbeid med Mestringsenheten og 

Flyktningenheten 

 

Kommunen gjennomgår hvilke forum og samarbeidsmøter som finnes for psykisk helse for 

asylsøkere og flyktninger mellom aktuelle aktører i kommunen og spesialisthelsetjenesten og 

vurderer om disse er hensiktsmessige eller om det er behov for endringer. 

Ansvar: Helsestasjon for asylsøkere og flyktninger i samarbeid med Mestringsenheten og 

Flyktningenheten Tid: 2016 

 

 

 

Tiltak helse og omsorgstjenester 

For å sikre grunnleggende kompetanse om innvandrerhelse hos helsepersonell utarbeides det en 

kompetansepakke etter mal fra NAKMI. 

Ansvar: Kompetansesenteret i samarbeid med fagstab levekår  Tid: 2016 

 

Velferdsteknologi vil i framtiden være et viktig supplement i tjenesteytingen. Som en del av 

velferdsstrategien vurderes hvordan personer med innvandrerbakgrunn eventuelt med manglende 

språkferdigheter i norsk kan nyttegjøre seg teknologien. 

Ansvar: fagstab levekår Tid: 2015 

 

For å møte kulturforskjeller på hensiktsmessige måter i tjenesteytingen utarbeides refleksjoner og 

”guidelines” for hvordan en kan håndtere vanskelige spørsmål knyttet til kulturelle forskjeller.  

Ansvar: Kvalitetsutvalget i levekår Tid: fra 2015 

 

”Eldrebølgen” vil på sikt gjøre seg gjeldende også i innvandrerbefolkningen. For å møte særlige 

utfordringer knyttet til demenstilstander hos innvandrere styrkes kompetansen på innvandreres 

demens. På bakgrunn av nyere forskning og kunnskapsutvikling blant annet ved NAKMI, utarbeides 

et opplæringsopplegg. Demensteamet og utvalgte nøkkelpersoner ved dagsentrene vil være viktige i 

en slik kompetansebygging.  

Ansvar: Tid: Mulighet og ansvar avklares i 2015 - 2016 

 

Ansatte med minoritetsbakgrunn og flerkulturell kompetanse kan gjennom egen erfaring og kultur 

bidra til økt kunnskap i tjenestene og trekkes systematisk inn i kompetanseutviklingen. 

Ansvar: Enhetsledere i aktuelle enheter  Tid: gjennom planperioden 
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5. Kommunen som arbeidsgiver 

Tiltak arbeidsgiverperspektivet 

I hht rekrutteringsveilederen skal det være søkere med minoritetsbakgrunn blant dem som blir 

intervjuet dersom dersom de er kvalifisert for stillingen. 

Ansvar: alle ledere Tid: fortløpene 

 

Kommunen vurderer å sette språkkrav ved nyansettelser. Det vil bli lagt fram en politisk sak som 

omhandler språkkrav ved nyansettelser og tilbud om språkopplæring til medarbeidere med behov 

for språkopplæring. 

Ansvar: personal Tid: høst/ vinter 2015. 

 

For å styrke lese- og skrivekompetansen hos minoritetsspråklige assistenter i barnehage og 

omsorgssektorene er det i 2013 utviklet kurs for basiskompetanse for lese- og skriveopplæring 

knyttet til arbeidslivet. Kurset arrangeres i samarbeid med Sandnes Læringssenter, delvis finansiert 

av statlige midler fra VOX (nasjonalt organ for kompetansepolitikk).  

Omsorg: Tiltaket er evaluert og justeres noe før videreføring med ca 30 plasser årlig avhengig av 

statlige tilskudd.  

Ansvar: fagstab levekår Tid: fra 2014 

Barnehage: Utprøving iverksettes høsten 2014 og danner erfaringene grunnlag for videreføring, 

eventuelt styrkning. 

Ansvar: fagstab oppvekst barn/ unge Tid: fra 2014 

 

For å møte behovet for fagrelatert muntlig språkopplæring, HMS-kompetanse og etisk refleksjon 

hos minoritetsspråklige assistenter i omsorgsektoren er det inngått samarbeid med Hero 

Kompetanse om utvikling av mulig kursopplegg. Tiltaket avhenger av om Hero kompetanse får VOX-

midler til gjennomføringen. 

Ansvar: fagstab levekår og Hero kompetanse Tid: fra 2015 

 

For å sikre kompetent ledelse i enheter med ansatte fra flere kulturer utvikles lederopplæring med 

fokus på flerkulturell ledelse. 

Ansvar: Kompetansesenteret  Tid: avklares i 2016 

 

For å bistå ledere som har ansatte med behov for veiledning i prosessen med godkjenning av 

yrkesautorisasjon styrker personal sin veiledningskompetanse i forhold til autorisasjonssøknader. 

Ansvar: Personal  Tid: 2016 

 

 

 

 

 


