
Dialogtema 4 – Norsk arbeidsliv -  inkludering av flyktninger i arbeidslivet fra et 
arbeidsgiverperspektiv  
 
Innleder 1: Anant Vithlani – Nordic Choice  
 
Energy, courage, enthusiasm.  
Jobber tett med Unicef – donerer penger til å jobbe mot menneskehandel. Prosjekt med å lære opp 
barn i Kambodsja som er offer for menneskehandel innenfor hotellbransjen.  
 
People, planet and profit. Det viktigste er menneskene.  
I Nordic Choice jobber det folk med 152 nasjonaliteter, 35% med ikke-skandinavisk bakgrunn. 
 
De hadde et prosjekt hvor de lærte opp folk utenfor arbeidslivet innenfor kjøkkenfaget, mange av de 
flyktninger. Hjelper innvandrere som er ansatt der med prosessen om oppholdstillatelse. Dette har 
det kalt for «Ali-hjelpen».  
 
Det er høy turnover av personal innenfor hotellbransjen. Mange unge har det som en midlertidig 
arbeidsplass i 1-2 år før de søker seg videre til andre ting. Flyktninger og innvandrere som jobber der 
har derimot en tendens til å bli lengre på samme arbeidsplassen. Det er derfor en fordel å satse på 
denne gruppa.  
 
De kaller alle jobbsøkere inn på audition i Oslo. De får 2 min til å presentere seg selv. De som bli 
plukka ut blir invitert til workshop for å se hvordan de jobber i grupper. Se hva de passer til. Deretter 
foretar de intervju og det er først da de ser på folk sin CV.  
 
 
Innleder 2: Elisabeth Sevatdal Øygard – NAV  
 
Økning av sosialhjelp: innvandrere overrepresentert i 2017 (66%).  
Mange i deltidsjobber og trenger supplering.  
 
Omverdensanalyse -  NAV og Norge mot 2030.  

§ Befolkningssammensetning endres – stadig flere eldre/ pensjonister. Samtidig flere 
innvandrere. Innvandrere kan veie opp for aldrende befolkning hvis de kommer i arbeid.  

§ Raskere omstilling – arbeidsoppgaver endres, jobber blir borte, automatisering fører til 
vesentlig endring i arbeidsoppgaver. Lavtlønna yrker de som er mest utfordra av disse 
endringene.  

§ Digital kompetanse – lett å falle utenfor. Mye foregår digitalt. Det er lagt opp til at folk skal 
gjøre mest mulig selv.  

 
Utfordringsbildet 1 
39% ledigregistrerte er innvandrere  
45% på ordinære arbeidsmarkedstiltak er innvandrere 
70% av bosatte flyktninger har grunnskole eller mindre som høyeste utdannelse.  
 
Utfordringsbildet 2 

§ Færre arbeidsplasser for ufaglærte 
§ Tidvis høy arbeidsinnvandring, særlig fra Øst-Europa 



§ Arbeidsgivere krever formell og godkjent utdanning 
§ Mangelfulle grunnleggende ferdigheter  
§ Godkjenningsordninger kan være en flaskehals 
§ Strenge språkkrav  
§ Synkende sysselsetting 
§ Nordkapp-platået  
§ Kjente og ukjente helseproblemer: har vi nok kompetanse på migrasjonshelse?  
§ Styringssignal  

 
Mål og disponeringsbrev 2019:  

§ Sysselsetting blant innvandrere er for lav 
§ Satsingen hos de ansatte i tråd med integreringsstrategien  
§ Nav skal bidra til å gjøre introduksjonsprogrammet arbeidsrettet og individuelt tilrettelagt 

ved at etaten deltar i samarbeid om den enkelte deltaker i programmet. Det skal finnes en 
samarbeidsavtale.   

§ Samarbeid med nav og fylkeskommunen må styrkes og videreutvikles med utgangspunkt i 
regionalt marked sitt behov.  

§ Samarbeid om opplæring av deltakere med lav kompetanse  
 
Integreringsstrategien 

§ Utdanning og kvalifisering – for å få stabilt fotfeste i arbeidslivet  
§ Arbeid  
§ Hverdagsintegrering – delta i lokalsamfunnet  
§ Retten til å leve et fritt liv 

 
Forbedre introduksjonsprogrammet, standardelementer. Mangfoldsledelse: ser verdien av å ansette 
folk med ulike kulturelle bakgrunner.  
 
Kompletterende utdanning for de med medbrakt kompetanse.  
 
Hva gjør nav? 

§ Tidlig inn 
Integreringsmottak: kompetansekartlegging, karriereveileding, norskopplæring. Komme 
fort i gang. Nav inne her.  

§ Bedre brukermøter – tverrkulturell veiledning 
§ Hurtigsporet -  jobbe raskere ut i arbeidslivet. Ikke nødvendigvis 2 år i intro. «Hurtig på 

sporet» 
§ Inkluderingsdugnaden – samarbeid om å få folk som er utenfor arbeidslivet inn i jobb. Og 

integreringsstrategien. 
§ Samarbeidsavtale med arbeidsgivere.  
§ Økt fokus på grunnleggende ferdigheter. 
§ Økt fokus på formelle kvalifikasjoner  
§ Nytt opplæringstiltak -  forenkle det NAV har av tiltak.  
§ Økt bruk av lønnstilskudd - kortere perioder med arbeidstrening. Incentiv til å ansette 
§ Jobbspesialister / Supported employment – tett individuell oppfølging. Maks 2O personer. 

Følge opp både arbeidsgiver og bruker.  
§ KVP – for folk med nedsatt arbeidsevne. Endring i 2019: kan ha program med utdanning og 

opplæring. Lønn fra kommunen, ikke sosialhjelp.  



§ Aktivitetsplikt – plikt til å delta i norskopplæring  
 
Vi må samarbeide om:  

§ Inkludere og integrere de som kommer. Det er høy etterspørsel etter arbeidskraft. Få 
arbeidsgivere til å forstå verdien av mangfold.  

§ Ivareta velferdsordningene våre.   
 
 
Problemstilling 1. Hvordan kan vi begrense/ kompensere for bedriftens merarbeid nå de tar imot 
deltakere i praksis?  
 

§ Sende ut motiverte deltakere til rett plass.  
§ Kjenne og kartlegge elev godt i forkant.   
§ Forberede elev gjennom kurs 
§ Kurshefter for opplæring og forventningsavklaringer for både deltaker og arbeidsgiver. 
§ Inkluderingstilskudd 
§ Arbeids-/fagnorsk 
§ Fast kontaktperson  
§ Samarbeid med NAV om mentor mens de er i introprogrammet.  
§ Forventningsavklaringer på forhånd mellom arbeidsplassen og kommunen.   
§ God kommunikasjon med arbeidsgiver underveis: mål, evaluering (før, underveis og til slutt). 
§ Miljøarbeider aktivt ute på arbeidsplassen i starten.  
§ Trygge arbeidsgiver 
§ Fadderordning i bedriften  
§ Bedriftenes samfunnsansvar 
§ Ønske om praktisk opplæring/ kurs før oppstart i praksis 
§ Tilby kurs til bedrifter i hvordan å håndtere flerkulturelle praksisdeltakere 
§ Større eierskap til hvor man blir plassert i praksis 
§ Dekking av arbeidsklær 
§ Mentor 
§ Registrere seg som arbeidssøker (NAV) 
§ Lønnstilskudd 
§ Språkmentor 
§ Opplæringskostnader 
§ Vi trener oss i å kunne se «virkeligheten» fra arbeidsgivers ståsted 
§ Tilrettelagt opplæring 
§ Kontaktperson som følger opp arbeidsgiver 

 
Problemstilling 2. Hvordan kvalifiserer vi flyktninger til det arbeidslivet som finnes lokalt?  
 

§ Det første er at arbeidet med bosetting må forankres i kommunestyret, slik at politikerne tar 
eierskap! Flyktninger må likestilles med alle andre innbyggere i kommunen 

§ Overføringsmidlene fra staten bør brukes mer bevisst slik at de i større grad kommer 
flyktningene til gode 

§ Betal «lønn» for flyktninger som kvalifiserer seg til videre utdanning 
§ Få til gode avtaler med bedrifter og evt. NAV om «fagbrev på jobb» eller liknende 
§ Tett samarbeide med NAV 
§ Pålagt praksisplasser i kommunene 



§ Kommunen (rådmann) tar ansvar: gir sommerjobb til bosette flyktninger 
§ Erstatte navn på jobbsøknader med nummer for å få Ali til jobbintervju 
§ Praksisplass 
§ Norskopplæring (kommunale arbeidsplasser) 
§ Frivilligheten og nettverk 
§ Fagbrev 
§ Metodeutviklingsprosjekt (Fjell kommune)  
§ Ansvarlig i kommunen vedr. jobb 
§ Språkkafe/ snakkekafé. Pensjonister og ellers frivillige møter flyktninger og snakker sammen 

om løst og fast 
§ Kommunen må forplikte de ulike avdelingene til å ta imot og følge opp kandidater 
§ Få flyktninger tik å dele sine erfaringer med andre flyktninger  

 
Problemstilling 3. Hvordan kan kommunene profesjonalisere arbeidsmarkedskontakten? 
 

§ Jobbspesialist/ arbeidsmarkedskontakt 
§ Tydelig plan/ kontrakt 
§ Markedskontakt – oversikt over bedrifter/ muligheter 
§ Arbeidsmarkedsspesialist/ jobbspesialist -  en som har kontakt med arbeidslivet 
§ Tett oppfølging 
§ En kontaktperson 
§ Mer penger – ressurser 
§ Tett samarbeid med NAV om arbeidsmarked – praksisplasser 
§ Frivillighetene 
§ Odd Fellow 
§ Nettverk 
§ Praksisplasser 
§ Spesialisering  

 
 
Problemstilling 4. Arbeidsplasser har egne sosiale koder og forventninger. Hvordan kan vi 
forberede flyktningene på dette? 
 

§ Arbeidslivskurs som en del av intro 
§ Fokus på veiledning av arbeidsgivere også + god arbeidsplasskartlegging 
§ Jobbmatch 
§ Jobbveiledere med bransjespesialisering 
§ Egne/ tilpassede praksisarenaer for deltakere med lavt språknivå og manglende 

arbeidserfaring. Tettere oppfølging og større trygghet: mer mulighet for å prøve og feile uten 
store konsekvenser. 

§ «Tea-time»: innvandrere inviterer kolleger/ arbeidsgivere hjem til seg – i organisert form 
§ Tett oppfølging av både deltaker og arbeidsplass 
§ Fadderordning på praksisplassen 
§ Er det bare flyktningen som skal tilpasse seg? 
§ Bruk rollespill og praktiske oppgaver i opplæringen 
§ Kombinasjon av praksis og undervisning 
§ Praksisveileder på arbeidsplass 
§ Økt fokus på livsmestring og sosialisering – uformelt kompetanseløft for flyktningen  



§ Tidlig ut i praksis 
§ Tett på 
§ Forventningsavklaring  
§ Arbeidsgivere komme å informere flyktningene om forventninger 
§ Praksisspesialister som har bransjespesialisering 
§ Språkpraksis som mulighet til å vise hva du er god for.  
§ Ressurs Tromsø: 70 timers arbeidslivskurs før oppstart i praksis.  
§ Folk som har vært i praksis kan informere nye deltakere i introduksjonsprogrammet. 

«Flyktning hjelper flyktning».  
 
 
Problemstilling 5. Hvordan synliggjøre at flyktninger er en nødvendig ressurs i arbeidslivet? Hva 
mener vi er de største fordelene med et flerkulturelt mangfold i arbeidslivet?  
 

§ Få med lokalavisa på saker om folk i praksis. Bruke Facebook. Spre ordet.  
§ Flyktningene har et stort ønske om å jobbe. Takknemlige og blide og høflige. Stabil 

arbeidskraft: holder seg i en jobb lenge.  
§ Språkkompetanse og flerkulturell kompetanse.  
§ Omsorgsfulle og serviceinnstilte.  
§ Invitere bedrifter og snakke om introprogrammet.  
§ Jobbe ut mot næringslivet kontinuerlig. Næringslivsforum.  
§ Forberede deltakerne på at ting tar tid. Lurt å jobbe frivillig. 
§ # Gi erfaring: facebookside. Bruker denne som visittkort ut mot arbeidsgiverne.  
§ Innvandrertjenesten egen facebookside. Dele info om hverdagen til de som jobber der. 

Mange som ikke vet hva de jobber med.  
§ «Speed date» mellom arbeidsgivere og flyktninger for å møte individene  
§ Del gode historier 
§ Etablere langvarige arbeidstakerforhold  
§ Gode holdninger 
§ Vilje  
§ Synliggjøre deltakers ressurser – kommunene må bidra ved å gi praksisplasser/ arbeid  
§ Invitere arbeidsgivere på ferieprogrammer 
§ Tett oppfølging med møter på arbeidsplassen. Språkpraksis – arbeidstrening – jobb.  
§ Framsnakke flyktningene i arbeidslivet: språkkompetanse, flerkulturell kompetanse, 

flyktninger er lojale arbeidere.  
§ Arbeidsgivere som har deltakere i praksis kan gjennom felles møtepunkt med nye bedrifter 

formidle suksesshistorier og fordeler 
 
Problemstilling 6. Hva gjør de arbeidsgiverne som lykkes med integrering? 
 

§ Flere åpne og fleksible bedrifter 
§ Tenker langsiktig 
§ Investerer mye i starten 
§ Gode ledere 
§ Ser på innvandrere/ flyktninger som ressurs 
§ Inkluderende arbeidsgivere 
§ Gjensidig respekt 
§ Positivitet 



§ Reelt behov for arbeidstakere – mulighet for ansettelse 
§ Gjensidige forventningsavklaringer 
§ Integrering = fellesskap/ følelsen av å tilhøre. Arbeidsgivere som lykkes tenker på inkludering, 

er tilpasningsdyktige og åpne/ tålmodige.   
§ De ser verdien i å investere tid og penger i flyktningene 
§ Gode arbeidsgivere har en grunnleggende holdning om at mennesker er en ressurs og tør å gi 

sjanser til folk 
§ Har en kultursensitiv kompetanse i hele organisasjonen 
§ Må ha en bevisst strategi for å rekruttere mangfoldig  
§ Tør å ha dialog 
§ Stiller krav – har forventinger 
§ De investerer  
§ TTT 
§ Forankring: involver kommunestyret og administrasjon/ bred ledelse 
§ Ikke la flyktningtjenesten stå alene 

 
Problemstilling 7. Hva er viktigst for at en flyktning skal lykkes i arbeidslivet, motivasjon vs. 
kompetanse om språk, fag og norsk kultur? 
 

§ «Tenk normalt» - dvs. at mye av det som fungerer for majoritetssamfunnet fungerer også for 
flyktninger 

§ Sett flyktninger i en posisjon i arbeidslivet der de får definisjonsmakt 
§ Rett mann på rett plass – føle mestring.  
§ Motivasjon og vilje 
§ Positiv innstilling.  
§ Ønske om å lykkes 
§ Tilpasset språkopplæring  
§ Grunnleggende norskkunnskaper.  
§ Tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen.  
§ Tidlig ut i praksis  
§ Lære om norsk arbeidskultur/ liv 
§ Tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen  
§ Holdninger og kultur på arbeidsplassen  
§ Mentorordning 
§ Mangel på kompetanse kan føre til at man mister motivasjonen 
§ Motivasjon gir kompetanse 
§ Jobbkultur 
§ God veiledning 
§ Grundig realkompetansevurdering 
§ Realistiske prosjekter 
§ God informasjon om utdanningsløpet 
§ Språk i forhold til arbeidsoppgavene  
§ Muligheter må være tilstede 
§ Lederskap 
§ Godt arbeidsmiljø 

 
 
 



Oppsummering bord 2: Hvordan kvalifiserer vi flyktninger til det arbeidslivet som finnes lokalt?  
 

§ Gode praksisplasser rettet inn mot arbeidsplasser tilgjengelig i kommunene.  
§ Hele kommunen har ansvar, ikke bare flyktningtjenesten. Mannen i gata må ta del i dette.  
§ Kommunen burde være pålagt å ta imot flyktninger i sommerjobb i kommunale enheter 
§ Bruker tiltak som NAV kan tilby, for eksempel lønnstilskudd.  
§ Lettere å få støtte hos privat næringsliv. Satse på lokalt næringsliv.  
§ Kvalifikasjon: se både på formell og uformell kompetanse.  
§ Lettere å komme på intervju dersom du kjenner de fra før. 
§ Tilskudd fra IMDi direkte inn i kvalifisering av flyktninger.  
§ Ansette en person med spesielt fokus på koordinering av praksisplasser i kommunale 

enheter.  
 
 
Oppsummering Bord 4: Arbeidsplasser har egne sosiale koder og forventninger. Hvordan kan vi 
forberede flyktningene på dette? 
 

§ Opplæring i generelle sosiale koder -  norske ting å være oppmerksom på. Forberede 
deltakerne på det før de skal ut i praksis.  

§ Ulike sosiale koder på ulike arbeidsplasser, og på ulike steder i Norge. Ta lokale hensyn.  
Ikke forberede kun flyktninger, men også arbeidsgiverne. Karlegging og veiledning av 
arbeidsgivere. Må gå to veier. Forberede arbeidsgiverne til å ta imot på forhånd.  

§ Arbeidslivkurs om del av intro. Få arbeidsgivere og tidligere praktikanter inn for å snakke. 
Større tyngde enn kun flyktningtjenesten. 

§ Tett oppfølging. Løse opp i ting før det går så langt at arbeidsplassen ikke vil ha flere i praksis.  
§ Deltaker med lavt språknivå: praksisveileder på arbeidsplassen i begynnelsen for å skape 

trygghet.  
§ Tidlig i praksis. Jobbveiledere og bransjespesialister. Flykning hjelper flyktning. Tett på.  

 
 
Oppsummering Bord 7: Hva er viktigst for at en flyktning skal lykkes i arbeidslivet, motivasjon vs. 
kompetanse om språk, fag og norsk kultur? 
 

§ Motivasjon vs. kompetanse -  ikke motsetning. Den ene utelukker ikke den andre. Motivasjon 
gir kompetanse og vice versa.  

§ Fall i motivasjon samme hos flyktninger som hos andre mennesker.  
§ Grunnleggende kompetanse som språk og norsk arbeidskultur. Kartlegging av medbrakt 

kompetanse: både realkompetanse og formell kompetanse. Nødvendig for å bli plassert i rett 
praksis.  

§ Grunnleggende språkkompetanse viktig for å komme i arbeid, men skal ikke være et hinder. 
Språkopplæring må fokusere på arbeidsrettet norsk.  

§ Nettverksforståelse  
§ Alt ligger ikke hos flyktningene: norsk arbeidsliv må også tilpasse seg til den kulturelle 

kompetansen flyktningene har med seg. 
 


