
 
 

 

Høring Meld. St. 30 (2015-2016)  

Fra mottak til arbeidsliv – en effektiv integreringspolitikk 

NHO Service organiserer et stort mangfold av bedrifter i tjenestesektoren i Norge, herunder 

bemanningsbransjen, renholdsbransjen, eiendomsdrift, sikkerhetsbransjen, arbeids – og 

inkluderingsbedriftene (attføring) og tjenesteleverandører innen helse og velferd. En fellesnevner 

for våre medlemsbedrifter er at de er svært arbeidsintensive. Det er gjerne bedrifter i NHO Service 

som representerer utenlandske arbeidstageres første møte med norsk arbeidsliv. Tjenestesektoren 

er en svært viktig arena for integrering.  

 

Privatdrevne asylmottak spiller en viktig rolle i integreringsarbeidet. NHO Service organiserer 

privatdrevne asylmottak med nærmere 30 års erfaring i samarbeid med det offentlige.  

 

Det store antallet asylsøkere og flyktninger har medført en opphetet debatt om innvandring og 

integrering. I denne debatten har mange uttrykt frykt og de har problematisert særlig islamske 

asylsøkeres evne og vilje til integrering i det norske samfunn. På denne bakgrunn er det gledelig 

og prisverdig at departementet nå tar ned temperaturen på debatten og leverer en rekke 

oppløftende og gode forslag der bedre utnyttelse av ventetiden i mottak utgjør en viktig del.  

 

Vår erfaring er at de aller fleste asylsøkere er takknemlige overfor den norske stat og det norske 

folk for den trygghet de opplever. Selv om forutsetningene kan variere ønsker det store flertall å 

gjøre nytte for seg og komme i gang som bidragsytere i sitt nye samfunn. 

 

Her følger en punktvis gjennomgang av meldingen hvor vi gir uttrykk for hva vi mener er bra, og 

hva vi mener bør forbedres:  

 

Ti viktige punkter å glede seg over i Integreringsmeldingen: 

 

1. Asylsøkere og flyktninger har noe å bidra med. Justis- og beredskapsdepartemtentet 

refererer og gjør bruk av lærdommer fra OECD-landenes integreringsarbeid slik disse er 

gjengitt i rapporten Making Integration Work: Refugees and others in need of protection. I 

dette erfaringsgrunnlaget fremgår et klart ressursperspektiv i arbeid med flyktninger og 

asylsøkere. Flyktningers kvalifikasjoner, arbeidserfaring og ferdigheter fra opprinnelseslandet 

må utnyttes bedre, og det må bli enklere for asylsøkere som med stor sannsynlighet får 

opphold å få anledning til å arbeide. Med et slikt utgangspunkt forteller det norske samfunn at 
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egeninnsats er ønskelig og vi gir et klart signal om at nyankomne flyktninger selv kan bidra til 

raskere integrering og yrkesdeltakelse.  

 

2. Integrering er en toveis prosess. Det må både stilles krav og legges til rette. God 

integrering forutsetter både egeninnsats og inkludering. Meldingen balanserer disse to 

perspektivene på en god og respektfull måte. Det foreslås en rekke nye muligheter for 

deltakelse og egeninnsats i form av kvalifisering, integreringsmottak, nettbasert 

norskopplæring og arbeidstillatelse. Samtidig slås det fast at både offentlige myndigheter, 

lokalsamfunn, organiserte frivillige og arbeidsgivere har viktige inkluderingsoppgaver i 

integreringsprosessen. Det er rimelig og naturlig at arbeidstillatelse forutsetter avklart 

identitet og at mulighetene som tilbys i integreringsmottak forutsetter høy grad av motivasjon 

og forpliktelse. 

  

3. En tydelig arbeidslinje. Tidligere og bedre registrering av kompetanse, hurtigspor til 

arbeid for asylsøkere med etterspurt kompetanse, enklere løsninger for komplettering av 

sykepleier- og lærerutdannelse, større mulighet for midlertidig arbeidstillatelse og jobbretting 

av introduksjonsordningen er gode eksempler på en tydelig arbeidslinje. Vår erfaring er at 

asylsøkere i stor grad ønsker å bli del av arbeidslivet i Norge så fort som mulig. Mange beboere 

i mottak er frustrert og uforstående til at de ikke får lov til å jobbe og gjøre nytte for seg. 

Mange uttrykker at de er takknemlige overfor det norske samfunn og ønsker å bidra i sitt nye 

hjemland gjennom arbeid og skatt. 

 

4. Asylmottak som klasserom. Asylmottak er et midlertidig innkvarteringstilbud tilpasset 

relativt kort botid. Når botiden likevel kan bli lang også for personer som har 

beskyttelsesbehov er det viktig å motvirke passivitet og lediggang. Derfor har 

driftsoperatørene ansvar for å aktivisere beboerne i samarbeid med lokalsamfunn og frivillige 

organisasjoner. Mottaksansatte har også viktige oppgaver med å kvalifisere asylsøkere for å bo 

og delta i det norske samfunn. Det gis i dag systematisk opplæring gjennom mottakenes 

informasjonsprogram. Vi oppfatter at Departementet ønsker å styrke asylmottakenes funksjon 

som klasserom for velferdsstaten. Heldagsprogram for beboere i integreringsmottak, 

yrkesveiledning, midlertidig arbeidstillatelse, dialoggrupper om vold og styrking av 

aktivitetstilbudet i mottak er eksempler på bedre utnyttelse av ventetiden i mottak. 

 

5. Midlertidig arbeidstillatelse. Departementet åpner for at asylsøkere som med stor 

sannsynlighet for positivt vedtak kan få arbeidstillatelse selv om de ennå ikke har gjennomført 

asylintervju. Dette er et viktig signal som gir motivasjon og nye muligheter for personer med 

etterspurt kompetanse og innsatsvilje. 

 

6. Barnehagen som integreringsarena. Sammen med arbeidsplassen og idrettsbanen er 

barnehagen en av de aller viktigste integreringsarenaer. Både Barneombudet og 

driftsoperatørene har lenge foreslått en utvidelse av dagens ordning med tilskudd til 

barnehageplass for 4- og 5-åringer som bor i asylmottak. Regjeringen vil nå allerede fra høsten 

2016 legge til rette for gratis kjernetid i barnehage for 2- og 3- åringer av foreldre med positivt 

asylvedtak. Dette åpner nye muligheter for tidlig innsats, aktivisering og struktur på 

hverdagen for småbarnsforeldre i mottak. Mottaksansatte må motivere for bruk av 
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barnehagetilbud og barna vil gjennom et slikt tilbud være vesentlig bedre forberedt når de skal 

gå videre i barnehage og skole i bosettingskommunen.  

 

Stortinget har bedt regjeringen om å "legge fram forslag som gjør at barn av familier som har 

stor sannsynlighet for opphold, også kan tilbys gratis kjernetid i barnehage." Dette mener vi er 

et svært viktig skritt videre. Særlig i en situasjon der det bor spesielt mange barnefamilier i 

mottak, en stor andel får opphold og mange må vente lenge på asylintervju. Det fremgår ikke 

av meldingen hvilket tidsperspektiv Regjeringen har på det videre utredningsarbeid omkring 

spørsmålet. Kostnaden med barnehageplass for 2- og 3- åringer er svært lav sett i lys av den 

samfunnsmessige effekt dette tilbudet vil ha.  

 

7. Asylsøkeres helse. Det er en vanlig antakelse at helsetilstanden for asylsøkere er jevnt over 

dårlig. Særlig tenker mange da på den psykiske helsen. Det er interessant at Regjeringen 

legger til grunn en antakelse om at helsetilstanden stort sett er god, og vi synes det er svært 

positivt at man vil fremskaffe mer kunnskap om både helsetilstand og bruk av helsetjenester. 

Vi ser at helsetilbudet varierer fra kommune til kommune, og særlig psykisk helsehjelp kan 

være en utfordring for beboere i mottak. Det er også en utfordring at beboerne ofte har 

vanskelig for å betale egenandeler og medisin. 

     

8. Integreringsmottak. Regjeringen har siden tiltredelsen i 2013 varslet at man ønsker å 

differensiere mottaksapparatet og etablere integreringsmottak og returmottak. Det er gledelig 

at man nå hovedsakelig snakker om integreringsmottak, og det er gledelig at man vil bruke tid 

på utvikling av gode modeller og prøve disse ut i begrenset omfang. En fullstendig omlegging 

av mottakssystemet på kort tid ville medført en lang rekke problemer i form av massiv 

forflytning av beboere og en uoversiktlig og kaotisk implementering av mangelfullt utprøvd 

metodikk. I utgangspunktet er alle asylmottak integreringsmottak, i den forstand at det 

foregår integrering i alle asylmottak. Mennesker møtes, blir kjent og lærer. Vi er likevel enige 

med Regjeringen i at det kan være noe å vinne på rendyrking av en mottaksmodell for 

kvalifisering og integrering. Samtidig finner vi grunn til å advare sterkt mot rendyrking av 

returmottak for avviste asylsøkere. Vi utdyper dette synspunktet i et eget kritisk punkt 

nedenfor. 

  

9. Frivillighetskoordinator. Frivillig innsats er helt nødvendig for å opprettholde 

aktivitetstilbud for beboere i mottak, og for den inkludering som er en forutsetning for 

vellykket integrering. Siden i fjor høst har mottakene opplevd en sterk økning i engasjementet 

for asylsøkere og flyktninger i Norge. I et ordinært mottak med et begrenset antall årsverk og 

mange administrative oppgaver er det krevende å utnytte denne ressursen optimalt til beste 

for beboere og de mange som ønsker å hjelpe. De frivillige er i ulik grad organisert og har ulik 

forståelse for krav til personvern og rollene i asylforvaltningen. På den bakgrunn er det svært 

gledelig at det nå skal opprettes frivillighetskoordinatorer flere steder. 

 

10. Strategi mot hatefulle ytringer. Offentlig debatt om innvandring og flyktninger har vært 

mer tilspisset det siste halve året enn tidligere. Det er vesentlig at ulike synspunkter kommer 

frem og det må være stor takhøyde for ulike meninger. Vi som driver asylmottak møter ofte 
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ytringer der flyktninger og asylsøkere på generelt grunnlag blir tillagt dårlige egenskaper og 

motiver som vi på ingen måte kjenner oss igjen i. Det er gledelig at Regjeringen markerer at 

det finnes grenser for hva det er tillatt å ytre og at man ønsker en tydelig strategi for 

bekjempelse av hatefulle ytringer. Et inkluderende samfunn må klare å se nyankomne som 

individer og vise vilje til å bli kjent.  

    

 

 

Vi mener det er mye godt i meldingen, men har også noen kritiske punkter. De gjelder særlig 

forhold som ikke er omtalt eller muligheter som ikke er utnyttet godt nok i det som beskrives. 

 

Fem kritiske punkter til integreringsmeldingen: 

 

1. Redusert norskundervisning for beboere i mottak. Den kommunale 

norskundervisningen for beboere i asylmottak er redusert fra 250 timer til 175 i forbindelse 

med statsbudsjettet for 2016. I tillegg er det nå foreslått en ytterligere reduksjon med 50 timer 

for å finansiere informasjonsprogram for asylsøkere om tema de allereie får informasjon om i 

dag. Viss dette forslaget går gjennom, vil norskundervisningen for beboere i mottak ha blitt 

halvert frå 2015. Med 125 timar norskopplæring kan man ikkje forvente at beboere kommer 

langt i arbeidet med å lære seg et nytt språk. Konsekvensen vil bli at integreringen tar lengre 

tid og senere integreringskostnader i kommunene øker. 

 

Med den sterke vektlegging av kvalifisering og opplæring i mottak som det legges opp til i 

meldingen er det vanskelig å forstå hvordan man kan forsvare den sterke reduksjonen i 

norskopplæring. Det bør heller initieres arbeid med å utvikle bedre metodikk der 

norskopplæring kombineres med arbeidstrening eller annen aktivitet, slik at beboere med 

sannsynlighet for positivt asylvedtak får praktisere nye ferdigheter på gode 

integreringsarenaer.  

 

2. Utgifter til transport og helsehjelp. Pengeytelsene til en enslig voksen beboer i mottak er 

de siste to årene redusert med ca 30%. En enslig voksen beboer i mottak med selvhushold får 

nå utbetalt kr. 2340 per måned. Dette er penger som skal dekke utgifter til mat, klær, 

hygieneartikler, transport (avhengig av hvor langt bosted er fra obligatoriske aktiviteter) og 

helsehjelp. Driftsoperatørene har advart mot at reduksjonene gir økt risiko for passivitet, 

helseproblemer, svart arbeid og generell frustrasjon. Mottakene opplever at nivået på 

beboernes ytelser representerer en stor utfordring for både deltakelse i aktiviteter, kosthold og 

helsehjelp. Med dagens satser blir en bussbillett frem og tilbake til fotballbanen eller til 

biblioteket for mange uaktuelt.  

 

Regjeringen vil at nivået på ytelser skal være avstemt med nivået i andre land det er naturlig å 

sammenligne med, og har bedt UDI om å følge med på dette. Det blir viktig at UDI da både 

sammenligner pengebeløp og matvarepriser, ordninger for dekning av helseutgifter, botid i 

mottak, forventninger til deltakelse i aktiviteter og andre relevante forhold. Det er ønskelig at 

UDI offentliggjør slike sammenligninger. Selv om man beholder dagens lave nivå mener vi det 
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er vesentlig å se på mulighet for å få dekket transportutgifter og utgifter til helsehjelp. En 

annen innfallsvinkel er å se på alternativer til kontantutbetaling som sikrer at beboere kan 

spise sunt, delta på aktiviteter og betale helsehjelp.  

 

3. Driftsoperatørenes rolle. Asylmottakene er en viktig arena for tidlig innsats, kartlegging, 

kvalifisering og aktivitet. Mottaksfeltet preges av veletablerte kommunale, ideelle og private 

leverandører med stort engasjement, profesjonalitet og langsiktighet. Driftsoperatørene er 

garantisten for en fleksibel mottakskapasitet der staten kan bygge raskt opp og raskt ned 

avhengig av behov. Det er ingen tvil om at denne leverandørstanden over tid gir betydelige 

kostnadsbesparelser og sikrer omstillingsevne. Dette er viktig for et fagfelt med stadige 

fokusskifter og nye satsinger. Det er påfallende at driftsoperatørenes rolle ikke er omtalt og at 

man ikke fremhever i større grad den ressurs leverandørenes samlede erfaring representerer. 

Driftsoperatørene vet "hvor skoen trykker" i asylmottakene og denne kunnskapen vil være en 

viktig ressurs i arbeidet med implementering av nye ordninger. 

 

4. Forenkling og tydelighet. Krav til tjenesteleveransen asylmottak er i dag nedfelt i til 

sammen 40 ulike rundskriv. Mange av disse er overlappende og bør revideres. Mottakene 

bruker store ressurser på planlegging og rapportering opp mot mange ulike krav, og både 

driftsoperatører og UDIs regionkontor bruker ressurser på etterlevelse og kontroll av 

komplekse styringsdokumenter. Mange oppgaver kunne vært betydelig forenklet hvis det ble 

satt av ressurser til å videreutvikle UDIs verktøy for elektronisk samhandling med mottakene - 

SESAM.  

 

Som del av Regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform ble NHO Service og 

Driftsoperatørforum i begynnelsen av 2015 bedt om å gi innspill til forenkling og 

kostnadsreduksjoner på mottaksfeltet. Medlemsbedriftene la ned et stort arbeid i dette, som 

blant annet handlet om å rasjonalisere administrative oppgaver i mottakene, rydde i 

rundskrivsregimet som utgjør styringsdokumentene for asylmottak og på den måten frigjøre 

ressurser til beboerrettet arbeid. Slikt beboerrettet arbeid kan eksempelvis handle om 

individuell oppfølging, veiledning, aktiviteter og kvalifisering. Når Departementet nå ønsker å 

legge til oppgaver og innrette asylmottakene enda mer mot tidlig integreringsinnsats er det 

viktig at det også blir gjort en opprydding i gjeldende krav til asylmottak. På den måten kan 

man frigjøre ressurser og unngå at oppdraget blir uklart eller unødvendig komplekst. I et slikt 

arbeid kan driftsoperatørenes sammenslutninger gi vesentlige bidrag.  

 

5. Differensiert mottakssystem. Vi savner en avklaring rundt differensiering av 

mottakssystemet. Ønsker man å fullt ut inndele mottakskapasiteten etter status i beboernes 

asylsak? Ønsker man å etablere returmottak i forlengelsen av integreringsmottak? Hvordan vil 

man i tilfelle unngå den destruktive passivitet og håpløshet som fikk så alvorlige konsekvenser 

i ventemottakene i 2009 og 2010? Hva vil eventuelt myndighetene gjøre annerledes ved 

etablering av returmottak nå sammenlignet med i 2011 da leverandørene la ned arbeid med 

flere titalls tilbud gjennom to store anbudsrunder uten at det ble gjort anskaffelser.  
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Vår sterke anbefaling er å begrense antall integreringsmottak og beholde en god blanding av 

asylstatus i de resterende mottakene. Modeller for integreringsmottak bør piloteres i 

begrenset omfang og evalueres systematisk. Driftsoperatørenes sammenslutninger bør være 

representert i en referansegruppe for utprøvingen. I de mottak som ikke blir 

integreringsmottak bør returmotiverende arbeid bli en permanent oppgave.  
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