
Referat : dialogtema 5 iverksetting av integreringsstrategien 

 

Bord 1  På hvilken måte kan kommunen gjennomføre et lenger kvalifiseringsløp uten økt 
finansiering? 

Og hvordan sikrer vi at forlengingen av introprogrammet ikke blir en sovepose? 

-sikre livsopphold veldig viktig 

-oversikt over tiltak 

Samarbeid med Nav og opplæring i bedrift 

Gode mål og forutsigbarhet viktig! 

Problemer ifht til overgang studielån/stipend og bortfall av bostøtte 

Opplæring i bedrift kan være et nøkkelord 

 Bord 2 hvordan ivaretas deltakernes individuelle behov når obligatoriske prøver, moduler 
standardiserer introprogrammet og hvordan ivaretas brukermedvirkningen?   

Kompetente rådgivere 

Standardisering kan føre til større likhet mellom kommunene! Positivt! 

-grunnskole krevende tidsmessig 

-hva er et godt resultat! Kan det måles på andre måter? 

 

Bord 3 Manglende problemstilling 

Ekstra tilskudd er viktig 

Komunene må ha en bosettingsstrategi 

ICDP viktig tiltak!Det virker og deltakerne setter pris på det. 

Spørsmålved finansieringen av tiltakene 

Hva med de som aldri kommer i arbeid? Aktivitetstilbud til dem også! Alle skal med! 

 Bord 4 Manglende problemstilling 

Icdp! 

Fagopplæring i intro 

Arbeidsplassene inn i skolen 



Fokus på deltakelse i arbeidslivet 

Utvidelse av intro er flott, men hva med finansiering? Lar alle planene seg gjøre med de midlene vi 
har i dag? 

Bord 5: Hvordan påvirker innsatsområde 4, retten til å leve et fritt liv arbeidet i din kommune? 

- Søk gjerne hjelp hos konfliktrådet for metoder på å bli bedre å stille åpne spørsmål 
- Vi må gå direkte på miljøene/familiene og ansvarliggjøre dem! Det ofentlige kan ikke ordne 

alt for dem (dette punktet ble omdiskutert) 
- Vi har nok for mye berøringsangst 
- Godt prosjekt: Prosjekt frihet- Grimstad.  
- Mobbing må tas på alvor. Bunner ofte i negativ sosial kontroll. Elever på vo har mindre vern 

mot vold enn for eksempel andre skoleelever og folk omfattet av arbeidsmiljøloven! 
Lovverket for vo elever er for svakt. 
-få kunnskap om negativ sosial kontroll inn i alt det vi jobber med til daglig, i alle våre rutiner- 
-LHBT-fokus . Bergen som «regnbueby» har fokus på dette. 

 


