Statistikkrapportering 2018
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3. Bosettingsklare som ikke tildelt kommune

X

X

X

4. Bosettingsklare som venter på bosettingssamtale

X

X

X

5. Bosettingsklare med familiemedlemmer som
ikke skal bosettes

X

X

X

6. Tid median i mottak fra vedtak

X

X

X

7. Gjennomsnittlig ventetid i mottak fra vedtak

X

X

X

8. Bosatte personer

X

X

X

Raskere bosetting av flyktninger
Bosettingsstatistikk fordeles på følgende:
1. Personer i mottak som skal bosettes
2. Bosettingsklare som er tildelt kommune

9. Bosatte fylkesvis fra mottak, selvbosatte etter
avtale, overføringsflyktninger og
familiegjenforente med disse
10. Antall bosatte overføringsflykninger fordelt på
enslige voksne, familier med barn og enslige
mindreårige over og under 15 år :
11. Antall bosatte fordelt på voksne,
barnefamilier, og enslige mindreårige over og
under 15 år, og ytterligere spesifisert på
nasjonalitet
12. Andel bosatte innen 3, 6 og 12 måneder
fordelt på voksne, barnefamiler, og enslige
mindreårige over og under 15 år, samt ytterligere
spesifisert på nasjonalitet
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16. Bosatte, gjennomsnittlig ventetid for alle,
voksne, barnefamilier og enslige mindreårige over
og under 15 år (dvs. fra mottak og omsorgssentre)

X

X

X

17. Bosatte, median ventetid for alle, voksne,
barnefamilier og enslige mindreårige over og
under 15 år (dvs. fra mottak og omsorgssentre).

X

X

X

13. Andel bosettingsplasser som benyttes til
bosetting av det totale antallet plasser kommunene
har fattet vedtak om (plassutnyttelse)
14. Barnefamilier bosatt innen 3 og 6 mnd (antall
familier, antall familiemedlemmer og antall barn)
15. Enslige mindreårige fordelt på
mottak/omsorgsenter bosatt innen 3 og 6 mnd

18. Andel bosettingsklare i mottak som søkes ut til
en kommune innen to måneder etter vedtak om
opphold
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X
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X
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Halvårlig

Årlig

20. Antall og andel som ble omfattet av rett
og/eller plikt til opplæring et halvår som hadde
oppfylt sin plikt til opplæring tre år senere. Det
skal rapporteres for dem som ble omfattet av rett
og/eller plikt i 2015 - fordelt på rettighetskode til
opplæring og kjønn.

X

X

21. Antall og andel av dem som ble omfattet av
rett og/eller plikt til opplæring et halvår som var i
opplæring ved utløpet av hvert av de to påfølgende
halvårene. Det skal rapporteres for dem som ble
omfattet av rett og/eller plikt i 2017 - fordelt på
rettighetskode til opplæring og kjønn.

X

X

19. Beløp og antall utbetalte tilskudd til bosetting
av personer med alvorlige, kjente
funksjonsnedsettelser og atferdsvansker fordelt på:
 Tilskudd 1 og 2
 Alder og kjønn
20. Antall bosatteog bosettingsklare enslige
mindreårige med begrenset tillatelse i påvente av
dokumentert identitet

Delmål 2 Rask overgang til arbeid eller utdanning
for nyankomne innvandrere – Opplæring i norsk Månedlig
og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

22. Antall og andel personer med rett og plikt til
opplæring i norsk og samfunnskunnskap som er i
arbeid eller utdanning 4 år etter at de kom inn i
målgruppen - fordelt på rettighetskode til
opplæring og kjønn.
23. Antall deltakere som har fått norskopplæring i
løpet av det siste året - fordelt på rettighetskode til
opplæring og kjønn.
24. Antall deltakere i norskopplæring for
asylsøkere i mottak i løpet av det siste året fordelt på kjønn

X

X

X

25. Antall og andel asylsøkere som kom i 2018 og
som hadde deltatt i norskopplæring ved utløpet av
året fordelt på mottakskommuner og kjønn.

X

25. Antall deltakere i opplæring 50 timer kulturog samfunnskunnskap i mottak i løpet av det siste
året - fordelt på mottakskommune og kjønn

X

26. Antall og andel av asylsøkere som kom i 2017
og som hadde gjennomført 50 timer opplæring i
kultur- og samfunnskunnskap og 175 timer norsk
fordelt på mottakskommune og kjønn

X

Flere nyankomne innvandrere deltar i arbeids- og
Månedlig
samfunnsliv
27. Antall personer registrert i NIR med
oppholdstillatelse som gjør at de er i personkretsen
for introduksjonsprogrammet 31.12.2018, fordelt
på kjønn og fylker.

Halvårlig

Årlig

X

28. Antall personer som starter opp i
introduksjonsprogrammet i løpet av 2018, fordelt
på kjønn og fylker.

X

29. Andel personer som kom inn i personkretsen
for introduksjonsprogrammet i perioden 01.10.1730.9.2018 som startet opp i programmet innen 3
måneder etter at de kom inn i personkretsen.

X

30. Antall deltakere i introduksjonsprogram
registrert i NIR hhv. 31.6.2018 og 31.12.2018,
fordelt på kjønn og fylker.
31. Antall og andel deltakere registrert i NIR som
har avsluttet introduksjonsprogrammet per 31.
desember 2018, fordelt på sluttårsak, kjønn og
fylker, herunder:
• Direkte overgang til
arbeid/utdanning.Utdanning skal være fordelt
på nivå, herunder vgo
• Direkte overgang til grunnskole
32. Oppsummering av klager i henhold til
introduksjonsloven (både klager vedrørende
introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og
samfunnskunnskap) per 31. desember 2018, hva
det klages over og klageinstansens avgjørelse. På
bakgrunn av klagesakene, tilrådinger om
eventuelle behov for endringer i regelverk eller
retningslinjer i rundskriv.
33. Oppsummering av fylkesmennenes tilsyn med
tilrådinger om eventuelle behov for endringer i
regelverk og retningslinjer.

X

X

X

X
X

X

X

34. Antall kommuner som har mål for opplæring i
norsk og samfunnskunnskap og
introduksjonsprogram
35. Antall fagverkesteder som del av
kompetansehevingen av programrådgiverer fordelt
på regioner, antall deltakere pr. samling og andel
kommuner deltatt pr. region
36. Antall bedrifter som har tatt kontakt med IMDi
fordelt på regioner og antall bedrifter og
kommuner som har blitt koblet sammen
Offentlige tjenester tilpasset mangfoldet i
Månedlig
befolkningen – Tolk
37. Antall tolker registrert i Nasjonalt tolkeregister
31.12.2017 og 1.6.2018, fordelt på ulike
kvalifikasjonskategorier, språk og kjønn.
38. Antall utstedte bevillinger som statsautoriserte
tolker 31.12.2017 og 1.6.2018, fordelt på språk og
kjønn.
39. Antall besøk og gjennomførte søk i
Tolkeportalen og Nasjonalt tolkeregister
40. Antall kommuner i Kommuneundersøkelsen
2017, og antall statlige etater, som har
retningslinjer for bestilling og bruk av tolker der
Nasjonalt tolkeregister inngår.
41. Antall gjennomførte tospråklige tester, fordelt på
språk, resultat og kjønn. Resultater sammenliknet med
tidligere år.
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All statistikk skal være spesifisert på kjønn der det er hensiktsmessig. Statistikken skal være
konsistent og kvalitetssikret. Så langt det er mulig skal det også gis en vurdering av
tallmaterialet. All statistikk skal i tillegg til vanlig format, også leveres i excel-format.

