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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med tema integrering og bosetting av 
flyktninger. 
Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeide en prosjektplan i samsvar med de 
føringene som utvalget gir og ber at prosjektplanen leveres til sekretariatet innen 15. januar 
2023. 
 
Vedlegg 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ba sekretariatet fremme en sak hvor det bestilles forvaltningsrevisjon med 
tema integrering og bosetting av flyktninger, se sak 15/22 behandlet i kontrollutvalgets møte 
15.06.2022. 
  
Temaet for forvaltningsrevisjon er prioritert i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
  
Kommunen er med i KS-nettverket om bosetting og integrering, og jobbet godt og tverrfaglig 
med NAV. Det har vært utfordrende at store grupper mennesker skal integreres raskt og 
komme ut i arbeid. Mange kan ikke lese og skrive, og har traumatiske opplevelser med seg, 
noe som igjen kan gjøre det vanskelig å fungere i jobb. Stadig flere flykninger mottar ytelser 
fra NAV. En forvaltningsrevisjon kan vurdere hvordan kommunen arbeider med integrering 
av flykninger, herunder om kommunen lykkes med språkopplæring, og å gjøre flyktningene 
økonomisk selvstendige. 
  
Forslag til problemstillinger kan være: 
  

• Hvilke overordnede planer har kommunen for mottak og integrering av flyktninger, og 
hvordan legger disse føringer på det arbeidet som gjøres i kommunen?  

• Hvordan arbeider kommunen med bosetting?  
o Hvor mange bosettes og hvor mange er på venteliste? 

• Hvilke hovedutfordringer står kommunen overfor i sitt integreringsarbeid? 
• Hvilket utdanningstilbud gis flyktningene, og i hvilken grad kommer flyktningene seg 

ut i jobb etter endt opplæring? 
o I hvilken grad kommunen lykkes med språkopplæring, og å gjøre 

flyktningene økonomisk selvstendige? 
• Hvordan er kommunens samspill med NAV for denne gruppen? Hva slags tiltak har 

NAV å tilby? 
• Hvordan er kommunens samspill med frivillige organisasjoner? 

o Hvilken merverdi tilfører disse kommunens integreringsarbeid? 
  
Vurdering og konklusjon 
Kontrollutvalget må på selvstendig grunnlag vurdere om sekretariatets forslag til 
problemstillinger er dekkende og eventuell om hvor mange av disse som skal besvares 
gjennom forvaltningsrevisjon. Utvalget står fritt til å utforme egne problemstillinger. 



  
Om prosjektplanen skal behandles på første møte neste år, bør sekretariatet få oversendt 
prosjektplanen 2 uker før først møte i 2023. 
  
 
 


