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Strategi for utvikling av flyktning- og integreringsfeltet 
 
INNLEDNING 
 
Kristiansand kommune har lang tradisjon for å bosette og integrere flyktninger. Det har i flere 
år vært en bred politisk enighet om at flyktninger som bosettes i Kristiansand skal møte en 
kommune som legger til rette for rask integrering i vårt lokalsamfunn. Kristiansand ble årets 
bosettingskommune i 2011.  
 
I tråd med bystyrets vedtak om kommunal planstrategi for Kristiansand for 2016 – 2019 
vedtok bystyret 21. september 2016 at det skal utarbeides en tverrsektoriell plan for 
strategisk innsats innen flyktning- og integreringsfeltet. Strategien skal være et 
styringsverktøy og gi retning for fremtidige prioriteringer innen flyktning- og integreringsfeltet, 
samt danne grunnlag for utarbeidelse av tiltaksplaner og tverretatlige planer i kommunen. 
Strategien skal identifisere innsatsområder og omhandle mål og strategier som bidrar til at 
bosatte flyktninger blir godt integrert og opplever seg inkludert i barnehage, skole, fritid og 
arbeid.  
 
Kristiansand er flerkulturell by med om lag 160 forskjellige nasjonaliteter representert. 
Mangfoldet i befolkningen er en ressurs for byen. Å inkludere mennesker med 
innvandrerbakgrunn i samfunns- og arbeidsliv er et felles ansvar for hele 
kristiansandsamfunnet. Nasjonale mål for integrering er at alle som bor i Norge skal delta i 
samfunnet og ha like muligheter, og at nyankomne flyktninger og andre blir i stand til å bidra 
og delta i samfunnet. Stortingsmelding 49 (2003-2004) Mangfold gjennom inkludering og 
deltakelse la grunnlaget for introduksjonsloven og derigjennom lovgrunnlaget for 
bosettingsarbeidet de siste ti årene. I tillegg til integrering, er mangfold og deltagelse sentrale 
temaer i meldingen. Målet er å gi alle borgere, uavhengig av bakgrunn, religion eller 
opprinnelse, like muligheter. Det skal ikke utvikle seg store sosiale økonomiske forskjeller 
som følger av etniske skillelinjer. 
 
Framtidige utfordringer innenfor integrerings- og inkluderingsarbeidet tilsier at det er viktig 
med en strategi som angir retning og prioriteringer for arbeidet. Kommuneplanens 
samfunnsdel for Kristiansand, 2017-2030, har valgt en inkluderende storby som en av tre 
posisjoner byen skal være kjent for. Et sentralt mål er at Kristiansand skal være en 
inkluderende storby med gode oppvekstsvilkår for barn og unge og et internasjonalt 
mangfold. En av utfordringene blir å sikre en videre utvikling som gir et stabilt og trygt 
lokalsamfunn hvor alle føler tilhørighet og kjenner seg verdsatt, bidrar og føler ansvar for 
felleskapet. Dette krever tilrettelegging for kvalifisering, utdanning, arbeid og 
samfunnsdeltakelse for bosatte flyktninger og gjensidig kunnskap og forståelse mellom 
minoritets – og majoritetsbefolkning. 
 
Kristiansand er foregangskommune for likestilling, inkludering og mangfold. De bosatte 
flyktningene er en ressurs som kan bidra med sin kompetanse på områder hvor det i årene 
fremover er behov for arbeidskraft. En viktig nøkkel til integrering er arbeid, og veien til 
arbeid går via utdanning og kvalifisering. Vår velferdsmodell forutsetter en høy grad av 
sysselsetting, med en lønn til å leve av. Lykkes vi ikke med integrering kan resultatet bli et 
samfunn med større sosiale forskjeller, der særlig innvandrere med flyktningebakgrunn 
risikerer å falle utenfor og marginaliseres. Kommunen legger til rette for frivillighet og at 
innsatsen skal engasjere, sikre tilhørighet og nå fram til et mangfold av innbyggerne. 
 
Strategi for utvikling av flyktning- og integreringsfeltet skal bidra til en helhetlig og koordinert 
innsats på feltet. Innsatsområder, mål og strategier er utarbeidet på bakgrunn av 
forbedringsarbeidet som er gjennomført på feltet i perioden 2015-2017, samt nasjonale 
føringer. 
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1. Om strategi for utvikling av flyktning- og integreringsfeltet 
 
Denne strategien bygger på kommuneplanen for Kristiansand kommune – Kristiansand mot 
2030. Visjonen «En skapende by med ambisjoner» legges også til grunn for utviklingen av 
flyktning- og integreringsfeltet.  
 

1.1 Virkeområde, målgruppe og begrepsavklaringer 
Strategien skal være retningsgivende for kommunens arbeid rettet mot asylsøkere, 
flyktninger og familiegjenforente til disse. Videre i dokumentet vil man bruke begrepet 
flyktning som et enhetlig begrep for asylsøkere og familiegjenforente. 
 
Strategien omfatter flyktninger og integrering. Mangfold og inkludering ivaretas av strategi for 
likestilling, inkludering og mangfold - Det er mennesker det handler om. 
 
Definisjon på innvandrer (IMDi): 
En innvandrer er en person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av 
utenlandskfødte foreldre. 
 
Definisjon på flyktning (IMDi): 
En flyktning er en person som har fått asylstatus eller annen som har fått opphold etter FNs 
flyktningkonvensjon. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettighetene 
som følger med. 
 
Integrering handler om: 

 Kvalifisering, utdanning, arbeid, levekår og sosial mobilitet 
 Innflytelse og deltakelse i demokrati og sivilsamfunn 
 Tilhørighet, respekt for forskjeller og lojalitet til felles verdier 

 
Inkludering er et begrep som delvis blir brukt som erstatning for «integrering», delvis som 
motsats til ekskludering. Som målsetting er det å være inkludert nær beslektet med målet om 
deltakelse; i arbeidsliv, nabolag, foreningsliv, politikk etc. Målet er et inkluderende samfunn 
uten noen form av sosial utstøting, marginalisering og ulikhet i muligheter. Inkludering 
forutsetter samtidig villighet til å delta. 
 
Manglende integrering og inkludering kan føre til uønsket utenforskap. Utenforskap betegner 
mennesker eller grupper som står på utsiden av fellesskapet. Det kan være personer som 
står utenfor skole- og arbeidsliv som har et svært begrenset sosialt nettverk eller som ikke 
opplever tilhørighet til storsamfunnet. Det er flere faktorer som bidrar til eller forsterker 
utenforskap. Det er også slik at årsaker til og konsekvenser av utenforskap i mange tilfeller 
er det samme. Viktige årsaker til utenforskap er:  

 Psykiske helseproblemer  
 Ensomhet  
 Rus- og alkoholproblemer  
 Fattigdom  
 Manglende integrering  

 
Andre viktige årsaker til utenforskap er omsorgssvikt, frafall i videregående opplæring, 
langvarig sykefravær, nedsatt funksjonsevne, mobbing og arbeidsledighet.  
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1.2 Strategiens oppbygging og struktur 
Strategien er forankret i nasjonale og lokale føringer for flyktning- og integreringsarbeidet, 
slik det fremgår av kapittel 2 og i kommuneplanens samfunnsdel. Kapittel 3 beskriver 
situasjonen på området, med hovedvekt på lokale forhold. Her fremkommer utviklingstrekk 
og problemstillinger som kjennetegner feltet. Kapittel 4 oppsummerer utfordringsbildet. Dette 
er bakgrunnen for de fem innsatsområdene i kapittel 5. Hvert innsatsområde har mål (slik vil 
vi ha det) og strategier (slik gjør vi det). Strategien inneholder ikke tiltak. Aktuelle tiltak vil 
konkretiseres i handlingsplaner og virksomhetsplaner. 

2. Nasjonale og lokale føringer 
I forbindelse med flyktningstrømmen i 2015 fikk fagfeltet stort fokus både nasjonalt og lokalt. 
Det er gjennomført flere større utredninger som danner grunnlag for vedtatte nasjonale 
føringer. Kristiansand kommune etablerte høsten 2015 et tverrsektorielt forbedringsprosjekt 
innen flyktning- og integreringsfeltet som avsluttes i 2017. Resultatet av dette arbeidet 
danner grunnlaget for lokale føringer. (se kap. 2.3) 
 

2.1 Oppsummering av nasjonale utredninger, planer og strategier 
 

 NOU -2017:2 Integrasjon og tillit – Langsiktige konsekvenser av høy 
innvandring. Utredningen slår fast: 

- Det norske velferdssamfunnet står overfor omstillinger.  
- Høy innvandring av personer med små muligheter for selvforsørgelse vil 

representere en tilleggsutfordring og forsterke presset på offentlige 
finanser.  

- Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det 
gjelder integrasjon av innvandrere og etterkommere. Modellen er sårbar 
overfor høy innvandring av voksne mennesker med lave kvalifikasjoner.  

- Norge har så langt ikke lyktes godt nok med å innlemme flyktninger i 
arbeidslivet. 

 

 Stortingsmelding 16 - Fra utenforskap til ny sjanse – samordnet innsats for 
voksnes læring. Meldingen har tre hovedsatsningsområder: 

- Bedre opplæring for voksne med svake grunnleggende ferdigheter 
- Bedre muligheten for videregående skole 
- Bedre kvalitet i de særskilte tilbudene til innvandrere 

 

 Stortingsmelding 30 - Fra mottak til arbeidsliv - en effektiv 
integreringspolitikk. Sentrale tiltak fra meldingen: 

- Starte opp integreringsmottak 5 – 6 steder i landet 
- Lovfeste kvalifiserende tiltak i mottak – norskopplæring, kultur og verdier 
- Kjernetid i barnehage for 2 og 3 åringer som har fått innvilget opphold og 

som bor i integreringsmottak 
- Økt bruk av midlertidig arbeidstillatelse for personer i mottak 
- Endre introduksjonsloven slik at bruk av arbeids- og utdanningsrettede 

tiltak alltid skal inn i den enkeltes individuelle plan (NAV)  
- Etablere hurtigspor for dem som står nærmest arbeidslivet  
- Forenkling av godkjenningsordningene for medbrakt kompetanse 

 
• Stortingsmelding 33 – NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet  

Sentrale tiltak fra meldingen: 
- Styrke og videreutviklede arbeidsrettede tjenester både for arbeidsgivere 

og arbeidssøkende 
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- Sikre utvikling av mer brukerrettede tjenester som er effektive, målrettede 
og bidrar til gode opplevelser for brukerne av NAV 

- Unge og flyktninger er en prioritert målgruppe for arbeidsrettet bistand 
- NAV skal tidligst mulig avklare brukernes helhetlige behov, i samarbeid 

med brukeren. 
- Det stilles større krav om aktivitet og deltakelse fra den enkelte bosatte 

flyktning 
 

2.2 Lokale føringer 
I arbeidet med strategien har man forholdt seg til satsningsområder, mål og strategier i 
kommuneplanens reviderte samfunnsdel og overordnede arealstrategi (Vedtatt av bystyret 
september 2017.) 
 
Kristiansand mot 2030 - Visjon 

 
En skapende by med ambisjoner! 
 
Vedtatte handlingsplaner 
Kommunen har i vedtatte handlingsplaner følgende mål og strategier innen asyl- og 
flyktningefeltet: 

- Flyktninger og asylsøkere som kommer til kommunen blir godt mottatt og 
møter en kommune som legger til rette for rask integrering i vårt lokalsamfunn. 

- Kommunen fremstår som en åpen, tilgjengelig og nytenkende organisasjon i 
møte med tredje sektor. Kommunen bidrar til at den frivillige innsatsen og 
kommunens innsats blir målrettet og godt koordinert, og at nye former for 
samarbeid for å lykkes enda bedre med integreringen utvikles.  

- Nyankomne flyktninger og innvandrere er integrert i barnehage, skole, fritid, 
arbeid og samfunnsdeltakelse. 

 

 Øvrige kommunale planer, meldinger og strategier: 
- Strategi for likestilling, inkludering og mangfold 2015 - 2022 
- Boligsosial handlingsplan, 2017 - 2020 
- Kriminalitetsforebyggende plan, 2016 - 2020 
- Plan for helse- og omsorgstjenester, 2017 - 2020  
- Oppvekst – kvalitets- og utviklingsmelding 2016 
- Oppvekstrapporten 2017 
- Sosialhjelpsanalysen 2014 
- Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2015 – 2019 
- Plan for folkehelse, forebygging og rehabilitering 2013 
- Resultater fra pågående arbeid med Frivillighetsmeldingen  

 
 

 2.3 Forbedringsprosjektet innen asyl- og flyktningfeltet 
Strategien bygger på arbeidet som er gjort i det tverrsektorielle forbedringsarbeidet innen 
flyktning- og integreringsfeltet i perioden desember 2015 – høsten 2017. 
Forbedringsprosjektet ble etablert som følge av flyktningkrisen. Prosjektarbeidet hadde som 
mål å håndtere flyktningkrisen, forbedre den tverrsektorielle samhandlingen og videreutvikle 
tjenestene blant annet med hensyn til bedre individuell tilrettelegging og bedre koordinering 
av innsatsene på feltet.  
 
Som et ledd i prosjektet bidro PricewaterhouseCoopers (PwC) med to kartlegginger som 
pekte på utfordringer i asyl- og flyktningarbeidet:  
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Februar 2016: Forbedringsarbeid – Integrering av flyktninger i Kristiansand kommune. 
 
Identifiserte forbedringsområder:  

1. Skape felles forståelse og forbedre intern samhandling 
2. Fremme kontinuitet i tilbudet og skape insentiver til «aktive flyktninger» 
3. Ta en aktiv koordineringsrolle mot private frivillige organisasjoner 

 
Høsten 2016: Evaluering av introduksjonsprogrammet og voksenopplæringen i Kristiansand 
kommune.  
 
Identifiserte forbedringsområder: 

1. Mange flyktninger blir plassert i samme «bås» og at det i for liten grad foretas 
individuell tilpassing av opplæringstilbudet. 

2. Uklare roller og ansvar fører til manglende felles retning for opplæringstilbudet, samt 
at samme oppgave gjøres av flere og det kan være usikkerhet knyttet til om den 
beste kompetansen utnyttes på tvers. 

3. Brukerne får ikke utnyttet sitt fulle potensiale 
 
Disse forbedringsområdene har det vært jobbet videre med i prosjektet fram mot høst 2017. 
Det er gjort konkrete vedtak og iverksatt tiltak (se vedlagt oppsummering), og man har 
innarbeidet sentrale mål og strategier i strategidokumentet. Det har gjennom hele 
prosjektarbeidet vært vesentlig å ivareta sikre brukerstemmen gjennom aktiv deltakelse i 
prosjektstrukturen, workshops, dialogmøter med videre. 
 
Oppsummering av prosjektarbeidet ligger vedlagt. 

3. Fakta og situasjonsbeskrivelse 
I dette kapittelet presenteres sentrale fakta og situasjonsbeskrivelser som danner 
utgangspunktet for å identifisere utfordringsbildet lokalt. 

 3.1 Befolkningssammensetning 
Kristiansand kjennetegnes ved at en stor andel av innvandrerbefolkningen har 
flyktningbakgrunn.  Kilde IMDi 2017:  

 14,3 % av innbyggerne har innvandrerbakgrunn. For Norge var tallet 13,8 %. 

 Dersom vi inkluderer barn født i Norge, har 17,8 % innvandrerbakgrunn.  For Norge 
er tallet 16,8 %. 

 46,9 % av innvandrerbefolkningen har flyktningbakgrunn. Tilsvarende andel i Norge 
er 28,5 %. 

 

3.2 Bolig- og bosettingsmønster 
Kristiansand har et godt utleiemarked og 90 % av leieforholdene er på det private markedet. 
Kommunens strategi på det boligsosiale feltet er å bruke det private markedet i stor grad 
med tanke på at dette støtter best opp om integrering. Pris på utleiebolig, samt nærhet til 
sentrum er vesentlige forhold for hvor innvandrerne ønsker å bosette seg. Kommunen har 
prioritert å erverve kommunale boliger til store barnefamilier og til personer som ikke klarer å 
erverve boliger selv. Kommunen følger utviklingen i bosettingsmønsteret for å kunne sette 
inn ressurser og tiltak i områder som opplever utfordringer knyttet til integrering. 
 

3.3 Levekår 
Sentrale indikatorer når det gjelder levekår er helse, livskvalitet, sosial relasjoner, arbeid og 
utdanning, økonomi, bolig og nærmiljø, fritid og deltakelse.  
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3.3.1 Inntektsnivå 
Mange innvandrerbarn vokser opp i lavinntektsfamilier. De nyeste tallene viser at 5 av 10 
barn i familier med lavinntekt over ett år har innvandrerbakgrunn. Det er ikke nødvendigvis 
slik at å vokse opp i en familie med lav inntekt, er det samme som å vokse opp i fattigdom, 
men mange av barna som vokser opp i lavinntektsfamilier risikerer å oppleve relativ 
fattigdom. Familier i lavinntekt har det ulikt og omfang av levekårsutfordringer varierer. 
Vedvarende lavinntekt, diskriminering, og lav deltakelse på fellesarenaer kan bli en barriere 
for integrering, kvalifisering og utdanning.  
 
 
Medianinntekt 2016  
 

Befolkning unntatt 
innvandrere 

Innv. fra EU/EFTA, Australia, 
Nord Amerika, New Zeeland 

Øst Europa, Asia (innkl. 
Tyrkia), Afrika, sør og 
mellom Amerika 

Kristiansand   358 000 307 600 237 600 

Norge             367 400 249 700 299 100 

 
I Norge mottar 1,7 % av befolkningen sosialhjelp, mens tallet for innvandrere er 10,5%. 
Intro-stønad er ofte ikke tilstrekkelig til å sikre selvforsørgelse i husholdninger med flere barn, 
og større barnefamilier vil ofte ha behov for supplerende sosialhjelp i tillegg mens de er i 
introduksjonsprogrammet. Det skyldes blant annet at store familier har høyere bokostnader, 
og intro- stønaden har ikke holdt tritt med prisutviklingen på boliger. 
 
«Økningen i barnefattigdom i Norge er nesten entydig knyttet til innvandring. Det er rimelig å 
anta at en del innvandrerbarn som vokser opp i lavinntektsfamilier har et vanskelig 
utgangspunkt for sosial mobilitet gjennom livsløpet, og at dette kan ha konsekvenser for 
deres forhold til majoritetssamfunnet.» (Brockmannutvalget) 
Blant barna i husholdninger med lavinntekt er det barn med innvandrerbakgrunn som har 
som lever i de familiene som har lavest inntekt. Det er store forskjeller mellom barn med 
innvandringsbakgrunn knyttet til hvilket land de kommer fra. Barn i husholdninger med 
innvandringsbakgrunn fra Somalia, Syria, Afghanistan, Irak og Eritrea er en særlig utsatt 
gruppe. Men barnefattigdom er ikke bare er et «innvandrer-problem»: Andelen fattige 
barnefamilier uten innvandringsbakgrunn øker også. 
 

3.3.2 Arbeid og sysselsetting 
Personer med innvandringsbakgrunn har svakere yrkestilknytning sammenlignet med resten 
av befolkningen. Årsaken til dette er ikke innvandringsstatusen i seg selv, men skyldes at 
mange ikke har tilstrekkelig kvalifisering eller kompetanse som etterspørres. Dårlige 
språkferdigheter og manglende kompetanse er i mange tilfeller en årsak til at  
innvandrere/flyktninger har høyere arbeidsledighet enn befolkningen for øvrig. Innvandrere 
har en stigende og høyere arbeidsledighet enn befolkningen for øvrig. Innvandrere med høy 
utdanning får heller ikke jobber de er kvalifiserte til.  
 
I et stramt arbeidsmarked er det de med lavest utdanning som først mister jobben når 
bedriften må nedbemanne. Personer med innvandrerbakgrunn er overrepresentert når det 
gjelder arbeidsledighet. Tall fra 2016 viser følgende: 

 Den totale sysselsettingen i Kristiansand er 64,8 %. Tilsvarende tall for Norge er 66,7 
%.  

 Sysselsettingen for innvandrere i Kristiansand er 53,7 %. Tilsvarende tall for Norge er 
60,2 % 

 Sysselsettingen for flyktninger i Kristiansand – kvinner 44 %, menn 47 %. Tilsvarende 
tall for Norge- kvinner 44 %, menn 51 % 
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 Arbeidsledighet landgruppe 3 (ikke-vestlige land – Asia, Afrika): 8 %, mens for 
befolkningen ellers er ledigheten 2,4 % 

 

 3.3.3 Kvalifisering og utdanning 
Vi vil få et langt høyere kompetansebehov i fremtiden, da mange arbeidsplasser med lite 
formell kompetanse vil forsvinne. Det er viktig å rette utdanning og kvalifisering inn mot de 
behov det er for arbeidskraft nå og i fremtiden. Derfor er satsing på mer effektiv utdanning og 
kvalifisering en nøkkelfaktor for å øke sysselsettingen av flyktninger i norsk arbeidsliv, og i en 
del tilfeller vil dette kreve mer langsiktig utdanningsløp. Dette er de sentrale 
utviklingstrekkene nasjonalt: 

 Behovet for ufaglært arbeidskraft har lenge vært fallende og er beregnet til å være 
kun 16 % av arbeidsstyrken i 2030 

 Viktig å øke andelen som gjennomfører videregående skole – gjennomføring av 
videregående skole er en avgjørende forutsetning for muligheter til videre utdanning 
og arbeid 

 Frafall fra videregående skole øker risikoen for uføretrygd og dårligere levekår og 
helse 

 Blant primærflyktninger (personer med asyl eller opphold på humanitært grunnlag, 
overføringsflyktninger og kollektiv beskyttelse) har omkring en tredjedel grunnskole 
som høyeste utdanning, mens 20 % har videregående skole.  

 En av fire menn og en av fem kvinner har utdanning på høyskole/universitetsnivå.  

 En av ti av de kvinnelige primærflyktningene har ingen utdanning, mens det blant 
menn er nesten ingen som er registrert uten noen utdanning. 

 
Tidlig kartlegging av medbrakt kompetanse og kompetansehevende tiltak fra dag en anses 
som avgjørende for videre kvalifisering mot utdanning og arbeid. Kristiansand var en av fem 
kommuner som fikk Integreringsmottak der deltakerne kommer i aktivitet ved oppstart i 
heldagstilbudet. I heldagstilbudet går deltakerne først gjennom en egenkartlegging. Videre 
kartlegges de av karriere- og yrkesveiledere, og det utarbeides en individuell plan.  I tillegg til 
norskopplæring, går deltakerne gjennom seks temauker med følgende moduler: Boskole, 
regionkunnskap, det norske samfunn, helse og livsstil, økonomi, arbeidsliv og utdanning.  
 
Resultatene fra introduksjonsprogrammet har sunket de siste årene. Andelen deltakere som 
går over i arbeid eller utdanning rett etter endt introduksjonsprogram lå i 2016 på rundt 35 %. 
Etter ett år var tallet 65 %, og etter to år var det 69 % som enten var i arbeid eller utdanning. 
Her ligger Kristiansand helt i norgestoppen. Det har i flere år vært jobbet tett sammen med 
fylkeskommunen for å øke andelen flyktninger som fullfører utdanning på videregående 
skole nivå. Dette handler om å legge til rette for en kvalifisering som i større grad sikrer varig 
tilknytning til arbeidslivet.  
 

3.3.4 Helse 
Flyktninger kan ha særlige utfordringer knyttet til helse for eksempel grunnet endret kosthold, 
lang tid på flukt, lav sosio-økonomisk status og endret aktivitetsnivå i ny kultur. Opplevelse 
av ensomhet og utenforskap kan også bidra til uhelse. Helse vil i stor grad påvirkes av 
opplevelsen av å være integrert i samfunnet og sosio-økonomiske kår som virker utjevnende 
på helseforskjeller.  
 
Det er en høyere forekomst av psykiske helseproblemer hos flyktninger enn i befolkningen 
for øvrig. Mange faktorer spiller inn – bl.a. traumatiske erfaringer, tapsopplevelser, økonomi, 
følelse av maktesløshet, grad av sosial støtte og grad av integrering. 
Ulike kulturer har ulik terskel for å oppsøke hjelp for psykiske vansker og har ulik kunnskap 
om hvilken hjelp som finnes og hva dette innebærer. Dette belyses i rapporten til prosjekt 
«Utvikling av helsetjenestene til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente». (vedlegg) 
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NAV har ulike arbeidsrettede tiltak som skal bistå med nødvendig innsats for å hjelpe ut i 
arbeid. I NAV Kristiansand erfarer veiledere at noen brukere ikke er klare for arbeid, men 
trenger behandling og hjelp fra helsetjenester før de er klare for kvalifiserende arbeid. Det er 
behov for avklarende samarbeid med spesialisthelsetjeneste og lokale helsetjenester om 
brukere som trenger helse- eller sosialfaglig bistand før arbeidskvalifisering. Arbeid må være 
fokus når bruker er klar. For å lykkes med brukere som står et stykke unna arbeidsliv må 
helse- og oppfølgingstjenester og NAV samhandle, og det må jobbes langsiktig. 
 
Undersøkelser viser at tidlig innstas, oppsøkende virksomhet og tilgjengelige lavterskeltilbud 
er viktig for å fange opp sosiale problemer og forhindre at de utvikler seg. Via Familiens hus 
fanger kommunen opp mange barn og familier som har levekårsutfordringer, og gir disse 
ekstra oppfølging.  
 

3.3.5 Barnehage og skole  
Minoritetsspråklige har en langt lavere deltakelse i barnehage en ikke minoritetsspråklige. 
91,1 % av alle barn i alderen 1 – 5 år har barnehageplass. Andel minoritetsspråklige barn (1 
– 5 år) med barnehageplass er 71,5 %. Dette er uheldig da vi vet at deltakelse i barnehager 
med et sterkt pedagogisk miljø er viktig for alle barn, men særlig viktig for barn fra 
vanskeligstilte familier (Oppvekstrapporten s. 13). Barnehagen er en viktig arena for 
sosialisering og språkutvikling. Barn som ikke er i barnehagen før de begynner på skolen 
henger ofte etter jevnaldrende i utviklingen. Denne forskjellen viser seg vanskelig å utjevne i 
løpet av skolegangen. 
 
Inntektsgradering og gratis kjernetid for lavinntektsfamilier er tiltak for å få flere barn med 
minoritetsbakgrunn inn i barnehagen. Dette vil gi dem et bedre utgangspunkt før de 
begynner på skolen. Det er spesielt viktig at de minoritetsspråklige barna tilegner seg 
språkferdigheter i norsk allerede i barnehagealder. For at det skal være mulig, må ansatte i 
barnehager i innvandringstette områder ha gode norskkunnskaper selv. Vi lykkes ikke godt 
nok med språkopplæringen for barn i barnehage og skole. Flere barn får behov for 
spesialundervisning som følge av at de ikke behersker norsk språk. Her må en betydelig 
innsats til for å bedre kvaliteten. Barn med minoritetsbakgrunn lykkes dårligere i Kristiansand 
enn andre storbyer som Oslo og Drammen. (J.fr. Oppvekstsektorens handlingsprogram 
2018-2022) 
 
SFO er en viktig sosialiseringsarena. Færre minoritetsspråklige barn benytter seg av SFO-
tilbudet enn barn fra majoritetsbefolkningen. SFO-tilbudet er dyrt og gjør at mange 
lavinntektsfamilier ikke har råd til å benytte seg av tilbudet.   
 
I møte med ulike innvandrerorganisasjoner er det blitt påpekt at mange unge med 
minoritetsbakgrunn i ungdomsskolen ikke opplever seg inkludert i fellesskapet. De opplever 
at det skjer en endring fra barneskolen til ungdomsskolen. Det vil være særlig viktig å 
videreføre satsning på inkluderende læringsmiljøer for å sikre alle elever et trygg og god 
skolehverdagen. 
 

3.3.6 Samfunnsdeltakelse og inkludering 
En viktig nøkkel for en vellykket integrering er å legge til rette for deltakelse på alle 
samfunnsarenaer. Kristiansand skal være en foregangskommune for likestilling, inkludering 
og mangfold, og utenforskap skal motvirkes på alle arenaer. Det skal legges til rette for at 
alle kan få brukt sine egne ressurser i samspill med andre. Kjennetegn ved dagens situasjon: 

 Kristiansand har et stort mangfold av frivillige organisasjoner, foreninger, lag og 
trossamfunn 
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 Nasjonale undersøkelser peker på at flyktninger ikke deltar i like stor grad i 
fritidsaktiviteter, foreningsliv og demokratiet som majoritetsbefolkningen. Det pekes 
videre på at dette kan henge sammen med at vi ikke har vært gode nok til å legge til 
rette for arenaer og møteplasser der innbyggerne treffes på tvers av kultur, etnisitet, 
kjønn og alder. Språk er en nøkkel for integrering, men vi må også sørge for at folk 
møtes og det knyttes relasjoner og nettverk. 

 I møtet med representanter fra ulike innvandrermiljøer ble det etterlyst bedre dialog 
med kommunen. Ønsket var planlagte treff/arenaer hvor man kunne drøfte ulike 
utfordringer. 
 

4. Utfordringsbildet 
 

Som vist i kapittel 3, er mange av utfordringene som kjennetegner flyktning- og 
integreringsarbeidet i Kristiansand knyttet til levekårsutfordringer og forhold til 
befolkningssammensetningen. 
 

Utfordringer knyttet til kommunens innsats: 

 Kommunen fremstår fragmentert både internt og over for eksterne 
samarbeidspartnere.  

 Det mangler felles retning for innsatsene innenfor flyktning- og 
integreringsfeltet.  

 Det er mangelfull koordinering og samhandling i og mellom tjenester  

 For liten grad av brukermedvirkning, individuell tilrettelegging av 
introduksjonsprogrammet 

 

 
Utfordringer knyttet til levekår 

 Lavere sysselsettingsgrad for flyktninger enn befolkningen for øvrig.  

 Kvinner har lavere sysselsettingsgrad enn menn. 

 Flere flyktningfamilier har vedvarende lavinntekt sammenlignet med 
befolkningen for øvrig. 

 Flyktninger deltar ikke i like stor grad i fritidsaktiviteter, foreningsliv og 
demokratiet. 

 Gap mellom medbragt kompetanse hos flyktninger og arbeidslivets krav  

 Lavere andel av barn med flyktningbakgrunn i barnehage og SFO enn i 
befolkningen for øvrig 

 Barn med minoritetsbakgrunn lykkes dårligere i skolen i Kristiansand enn 
andre storbyer som Oslo og Drammen.     

 Helsetilstanden til mange flyktninger er dårligere enn majoritetsbefolkningen – 
både psykisk, fysisk og sosialt 
 

 
Utfordringer knyttet til samhandling 

 Kristiansand har et uutnyttet potensial for økt deltakelse og inkludering for 
flyktninger knyttet til det store mangfoldet av frivillige organisasjoner, 
foreninger, lag og trossamfunn 

 Kommunen har ikke god nok dialog med innvandrerorganisasjoner og 
religiøse trossamfunn 

 Det er mangel på gode arenaer for samhandling og koordinering mellom 
kommunen og frivillig sektor 
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5. Satsingsområder  
På bakgrunn av utfordringene som er identifisert, peker strategien på fem satsningsområder 
som må ha ekstra oppmerksomhet og målretta innsats fremover. I tilknytning til hvert 
satsningsområde er det formulert langsiktige mål («slik vil vi ha det») med tilhørende 
strategier («slik gjør vi det»). Noen av målene er hentet fra allerede vedtatte planer, mens 
andre har blitt utarbeidet i forbindelse med prosessene som har pågått i forbindelse med 
utarbeidelse av strategien. 
 

5.1. Helhetlig og koordinert kommunal innsats 
En helhetlig og koordinert kommunal innsats er en forutsetning for å lykkes i flyktning- og 
integreringsarbeidet. 
 

 5.1.1 Mål og strategier 
 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Nyankomne flyktninger 
og innvandrere er raskt 
integrert i barnehage, 
skole, fritid, arbeid og 
samfunnsliv. 
 

 Sikre at de fort kommer i gang med norskopplæring og 
kvalifisering 

 Sikre virkemidler som bidrar til rask integrering i 
nærmiljøet  

 Sikre at barnehager og skoler har inkluderende 
læringsmiljøer  

 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Kommunen jobber 
helhetlig og koordinert 
både internt og eksternt 
 
 

 Sikre strukturer og arenaer som ivaretar dialog mellom 
kommunen og det flerkulturelle miljøet 

 Sikre felles forståelse og kunnskapsgrunnlag om 
integreringsfeltet 

 Sikre at flyktning- og integreringsarbeidet fremstår synlig i 
organisasjonen 

 Sikre at strategi for utvikling av flyktning- og 
integreringsfeltet implementeres i virksomhetsplaner og 
ved årlig rullering av handlingsprogrammet 

 Legger til rette for informasjons- og servicetjenester 
tilpasset ulike brukergrupper 
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5.2 Kvalifisering og utdanning 
Kvalifisering og utdanning er grunnleggende for å sikre samfunnsdeltakelse og integrering. 
Gode språkkunnskaper og kompetanse tilsvarende fagbrev er en forutsetning for en varig 
tilknytning til arbeidslivet.  
 
 

5.2.1 Mål og strategier 
 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Alle får tilbud om en 
kvalifisering som gjør at 
de får brukt sitt 
potensiale og blir aktive 
bidragsytere  
 

 Sikre et sammenhengende og effektivt kvalifiseringsløp  

 Sikre at introduksjonsprogrammet er målrettet, helhetlig 
og effektivt 

 Legge til rette for metoder/tilnærminger der 
rollemodeller/mentorer er sentrale forbilder  

 Sikre en språkopplæring på alle nivå som fremmer 
integrering for den enkelte 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Kommunen ligger på 
nivå med 
sammenlignbare 
kommuner når det 
gjelder andelen 
deltakere som går over 
i arbeid eller utdanning 
etter endt introprogram 

 Sikre gode overganger mellom de ulike 
kvalifiseringstiltakene 

 Sikre at introduksjonsprogrammet er målrettet, helhetlig 
og effektivt 

 Sikre gode overganger mellom de ulike 
kvalifiseringstiltakene 

 Sikre en språkopplæring som gjør deltakerne i stand til å 
gjennomføre videregående opplæring 

 Flere praksisplasser i kommunal og privat regi 
 

 

5.3 Arbeid og sysselsetting 
 Den norske velferdsmodell forutsetter en høy grad av sysselsetting, med en lønn til å leve  
            av. Lykkes vi ikke med integrering i arbeidslivet kan resultatet bli et samfunn med større  
 sosiale forskjeller, der særlig innvandrere med flyktningebakgrunn risikerer å falle utenfor og  
            marginaliseres.  

 5.3.1 Mål og strategier 
 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Sysselsettingsgraden 
for flyktninger er på linje 
med befolkningen for 
øvrig  
 

 Legge til rette for at flyktningene kan ta ansvar for eget liv 
og kvalifisering/utdanning  

 Sikre at Kristiansand kommune har en bevisst 
rekruttering for å oppnå en speiling av befolkningen blant 
medarbeiderne når det gjelder kjønn, etnisk bakgrunn og 
funksjonsevne.   

 Sikre at NAVs virkemidler, ved behov, benyttes til å 
kvalifisere flyktninger til arbeid  

 Sikre at flyktningenes medbrakte kompetanse kartlegges  

 Sikre at flere flyktninger med høyere utdanning får arbeid 
på sitt kvalifiseringsnivå 

 Sikre at andelen kommunalt ansatte med 
minoritetsspråklig bakgrunn gjenspeiler 
befolkningssammensetningen i kommunen. 
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Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Flere praksisplasser i 
kommunal og privat 
regi 
 

 Sikre at kommunen forplikter seg på å fremskaffe flere 
praksisplasser innenfor alle tjenesteområder og for alle 
utdanningsnivåer 

 Sikre nødvendig samarbeid med sentrale aktører innen 
nærings- og arbeidsliv 

 

5.4. Levekår, helse, oppvekst og skole 
Flyktninger har særlige utfordringer knyttet til helse og levekår bl.a. grunnet sin 
fluktbakgrunn. Traumatiske erfaringer, tapsopplevelser, svak økonomi, følelse av 
maktesløshet og liten grad av integrering kan føre til psykiske helseproblemer. 
 

 5.4.1 Mål og strategier 
 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Andelen 
minoritetsspråklige barn 
med barnehage- og 
SFO-plass er på nivå 
med befolkningen 
forøvrig 
 

 Sikre tiltak og ordninger som legger til rette for at flere 
minoritetsspråklige barn går i barnehage og SFO 

 Sikre informasjon til foreldre om viktigheten av barnehage 
og SFO 

 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Økt sosialt og faglig 
utbytte for alle barn i et 
inkluderende 
læringsmiljø 
 

 Sikre en målrettet satsing på inkluderende læringsmiljø 
(FLiK-satsningen) 

 Språkstandard i barnehage og standard for 
leseopplæring i skolen. 

 Sikre en god særskilt språkopplæring 
 

 
 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Helsetilstanden til 
flyktningene er god 
 

 Sikre opplæring i kosthold og livsstil i et nytt miljø 

 Gir nødvendige helsetjenester 

 Sikre informasjon om aktiviteter og tilbud 

 Sikre tilgang på nødvendig psykisk helsehjelp 

 Sikre tverrfaglig kartlegging 

 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Inntektsforskjellen 
mellom flyktninger og 
befolkningen for øvrig 
er utjevnet  
 

 Sikre at flere kvalifiseres til arbeid og utdanning 

 Sikre at flyktningene er orientert og forstår hva som 
finnes av tiltak for deltakelse i ulike aktiviteter 

 
 



13 
 

5.5 Kultur, fritid og frivilligheten 
Flyktningkrisen viste høsten 2015 at mange av byens innbyggere ønsket å bidra positivt 
under flyktningkrisen. Engasjementet er der fortsatt, om enn i noe mindre omfang. Det er 
viktig at flyktningene får et nettverk i nærmiljøet. 
 
Kristiansand er et samfunn med stort mangfold med beboere fra om lag 160 forskjellige land. 
Integrering og inkludering i lokalsamfunnet forutsetter mulighet for deltakelse på de arenaer 
som finnes. Det må skapes møter mellom majoritetskultur og minoritetskultur. I møte mellom 
ulike kulturer skapes aksept og tillit, og det kan være med å forebygge konflikter når ulike 
verdier møtes. Minoritetskulturer må også gis møteplasser som kan tilpasses deres 
aktiviteter.  Frivillig sektor er viktige bidragsytere til å skape arenaer for deltakelse og 
inkludering. Kommunen skal være en bidragsyter og tilrettelegger for frivillig innsats. 
 

5.5.1 Mål og strategier 
 
 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Kommunen fremstår 
som åpen, tilgjengelig 
og nytenkende 
organisasjon i møte 
med den tredje sektor. 

 Kommunen bidrar til at den frivillige innsatsen blir 
målrettet og godt koordinert 

 Kommunen er en fasilitator overfor Sikre samarbeid for å 
lykkes enda bedre med integreringen utvikles. 

 Sikre et forpliktende samarbeid med 
innvandrerorganisasjoner 

 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Kommunen har et tett 
samarbeid og god 
dialog med innvandrer-
organisasjoner og 
religiøse miljøer 

 Sikre regelmessig og forpliktende dialog 

 Sikre at representanter blir invitert inn som bidragsytere i 
integreringsarbeidet 

 Sikre at innvandrerorganisasjonenes stemmer blir hørt  

 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Innbyggerne lever i 
mangfoldige nærmiljø 
 

 Sikre gode møteplasser i nærmiljøet som er åpent for alle 

 Sikre at kommunens kultur- og fritidstilbud blir gjort kjent 

 Sikre at flyktningene benytter seg av kommunens kultur- 
og fritidstilbud 

 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Alle barn i skolepliktig 
alder må ha mulighet til 
å delta jevnlig i minst 
en organisert 
fritidsaktivitet sammen 
med andre. 

 Skolen skal ha et forpliktende samarbeid med fritidsleder 
og andre kommunale tjenester ved behov 

 

Slik vil vi ha det: Slik gjør vi det: 

Minoritetsspråklige 
deltar i 
organisasjonslivet på lik 
linje med befolkningen 
for øvrig 
 

 Sikre dette temaet har fokus i introprogrammet 

 Nærmiljøkontaktene sikrer informasjon om ulike tilbud 
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6. Vedlegg 
 

6.1. PwC-rapporter 

6.2. Utvikling av helsetjenestene til asylsøkere, flyktninger og 
familiegjenforente 

6.3. Prosjektrapport – prosjekt «Flyktningsituasjonen»  
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