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Innføring av integreringsbarometer- privat forslag
Innstilling til vedtak:
1. Tromsø kommune innfører ikke integreringsbarometer.
2. Tromsø kommune prioriteter å igangsette strategi for flyktninger og å jobbe med

helhetlig plan som inkluderer alle innvandrere.
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Kommunedirektør

Kari Henriksen
Avdelingsdirektør for oppvekst, utdanning og
kultur
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Hva saken gjelder
Saken gjelder oppfølging av kommunestyrevedtak i sak 146/2019.
Det private forslaget fra Anni Skogmann (Frp) hadde følgende ordlyd:
«Kommunestyret ber administrasjonssjefen å legge fram en sak om innføring av
integreringsbarometer i Tromsø, basert på erfaringer fra Drammen kommune».
Følgende ble vedtatt:
«Det private forslaget om integreringsbarometer oversendes integreringsrådet for oppfølging og
anbefaling til kommunestyret».
Saksutredning
Et integreringsbarometer er et verktøy som kan hjelpe oss å måle eller å forstå om og hvordan
integreringsarbeidet har lykkes i kommunen. Gjennom arbeid med integreringsbarometeret kan
kommunen utvikle og forberede statistikk og data, følge med utviklingstendenser over tid,
identifisere forbedringsområder og iverksette koordinerte forbedringstiltak som ser helheten i
kommunens tjenestetilbud. Dette kan sikre felles politisk mobilisering og styringskraft og styrke
forutsetningene for å lykkes i integreringsarbeid lokalt.
Innføring av integreringsbarometer er blitt drøftet i de forskjellige avdelingene i Tromsø
kommune som jobber med flyktninger og innvandrere (Flyktningtjenesten, Kultur og idrett,
Voksenopplæringa, NAV, seksjon for velferd, arbeid og inkludering, kommuneplanlegger og
folkehelsekoordinator). I tillegg har Tromsø kommune fått innspill fra forsker Marit Aure,
prosjektleder Cit-egration (innovasjon i integrering). Alle mener at det ikke er hensiktsmessig å
innføre integreringsbarometer, basert på erfaringene fra Drammen med følgende begrunnelser:
Likestillingsbarometer/ indikatorer, som ser ut til å være malen for det de praktiserer i Drammen,
er best egnet til å sammenlikne flere kommuner, men ikke til å identifisere utfordringene i en
kommune som Tromsø har. Utfordringene Tromsø kommune står ovenfor, ble identifisert
gjennom arbeid med Strategi for integrering av flyktninger.
Tromsø kommune og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet samler og oppdater hvert år
statistikk om innvandring og innvandrerbefolkning. Disse tallene som er tilgjengelige på Tromsø
kommunes- og IMDis nettside og kan brukes for bedre integrering av flyktninger og innvandrere
i Tromsø kommune.
Det å samle all informasjonen i et integreringsbarometer kan bidra til at de som opplever
utestenging og manglende adgang til ulike arenaer, fremstår som å «skåre» lavt på dette.Videre
kan dette leses som manglende vilje til deltakelse, eller knyttes til personlige egenskaper mer enn
systemene som skaper disse resultatene. Dette tilsier at en må vurdere nøye hva de indikatorene
en ønsker å måle bidrar med i forhold til kunnskap om utfordringer og mulige løsninger. Tall
som andel sysselsatte, arbeidsinntekt etc. kan sette problemet på kartet, men bidrar lite med
kunnskap om hva problemene skyldes.
For å vise at statistikken eksisterer, er det vedlagt i denne saken en statistikksamling for 2019
som tar opp antall av innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn, andel av innvandrere i
levekårssonene, boligstatus, deltakere i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,
overgang til norsk statsborgerskap, sysselsetting av innvandrere og antall av monoritetsspråklige
barn i barnehage og elever i grunnskole som får morsmål- eller særskilt norskopplæring.
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Strategi for integrering av flyktninger er et viktig styringsverktøy for integreringsfeltet.
Målsettingen er å sikre at flest mulig av de flyktningene som Tromsø kommune bosetter, lærer
seg norsk og kommer i inntektsgivende arbeid eller høyere utdanning, slik at disse er i stand til å
forsørge seg selv og sin familie. Det viser seg også å være behov for en plan som tar hensyn til
hele innvandrebefolkningen innen arbeid, utdanning, bolig, helse, samfunnsdeltakelse og
velferdstjenester.
Tromsø kommune som arbeidsgiver, som tjenesteyter og myndighetsutøver skal bidra til bedre
integrering gjennom å få flere flyktninger og innvandrere ut i arbeidslivet, utdanning og i kulturog idrettsaktiviteter. Dette skal skje i samarbeid med andre offentlige, private institusjoner og
frivillige organisasjoner.
Konklusjon
Statistikk om innvandring og innvandrere er tilgjengelig på Tromsø kommunes hjemmeside og
på IMDis nettside. Administrasjonen ser at det ikke er nødvendig å bruke mye ressurser på et
lignende integreringsbarometer slik Drammen har gjort.
Integreringsutvalget anbefaler Tromsø kommune til å prioritere oppfølging og igangsetting av
tiltak i strategi for integrering av flyktninger, samtidig til å utvide disse tiltakene til hele
innvandrerbefolkningen.
Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
Statistikk om innvandring og innvandrere i Tromsø og i levekårsanalysen 2019
https://www.imdi.no/tall-og-statistikk/steder/K1902/fakta#
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