
 

 

13. Utbildningens finansiering kopplad till måluppfyllelse  
 
Finansiering av grundutbildningarna för vuxna invandrare. Eventuella kopplingar mellan 
finansiering och måluppfyllelse 
 

 

 

 
Finansieringsmedel  

 
Koppling mellan finansiering och  
måluppfyllelse 
 

Danmark Kommunen får 50 pct. af 
udgifterne til undervisningen 
dækket via statsrefusion og 50 pct. 
dækket af den kommunale 
budgetgaranti. Desuden modtager 
kommunen resultattilskud fra 
staten når en kursist omfattet af 
integrationsprogrammet inden for 
3-års perioden har afsluttet en 
danskuddannelse med prøve eller 
er kommet i beskæftigelse eller i 
gang med en studie- eller 
erhvervskompetencegivende 
uddannelse.  

Ja.                                                          
Ekonomisk belöning (ersättning) till 
kommunen för varje deltagare som klarat 
avgångspröve eller har  egen försörjning 
inom 3 år 

 

Finland 

 

Varje Närings-trafik och 
miljöcentral, som anordnar 
undervisning i läs- och 
skrivfärdigheter för vuxna  får 
medel från arbetsförvaltningen.         
Viss utbildning finansierad av    
etniska föreningar mm. 

 

Nej.                                                         
Närings- trafik och miljöcentral har eget 
system för kvalitetskontroll och 
måluppfyllelse. 

 

Island Staten har ökat sin stötte dette år 
med stor sum og kommunerne 
sotter utbildningsinstitutioner. 
Arbejdslivet og fagforeninger giver 
ligevel financial stött. 

 

Nej 

Norge  Kommunene søker Fylkesmannen 
om tilskudd gjennom Nasjonalt 
introduksjonsregister (NIR): 

 1.Per capitatilskudd. 

 

2. Resultattilskudd til kommunen 
når deltakere har avlagt og bestått 
en prøve. 

 

3. Grunntilskudd gis til  
kommuner som har mellom 1 og 
150 personer i målgruppen  

Ja  

Per capitatilskudd: Deter en høy og en lav 
sats. Fra og med 2010 fordeles tilskuddet 
over tre år. Høy sats er 107500, lav sats er 
40300. 

Tilskuddet er på 5500 kr  for hver prøve 
som er bestått. Norskprøve 2 skriftlig og 
muntlig, Norskprøve 3 skriftlig og 
muntlig. Resultattilskuddet vil derfor 
variere mellom  5500 og 22000  för 
Norskpröve 2 og Norskpröve 3. 

To satser: 1-3 i målgruppen  kr 155 000,  
4- 150 i målgruppen kr 400000.    



 

 

Sverige  Statliga medel för flyktingar i 
samband med mottagande och 
introduktion där sfi ingår som en 
del 

Nyanlända invandrare som ej har 
flyktingstatus har rätt till sfi. 
Finansieras av kommunala medel 
och i vissa fall i kombination med  

Statliga medel till grundläggande 
vuxenutbildning i form av 
årsplatser 

Riksdagen beslutade den 17 mars i 
år att:  

Reformen 2009/10:60      
Nyanlända invandrares 
arbetsmarknadsetablering – 
egenansvar med professionellt stöd 
ska träda i kraft den 1 dec 2010: 

Reformen innebär bland annat att: 

• arbetsförmedlingen 
övertar det samordnande 
ansvaret för 
etableringsinsatserna från 
kommunerna  

• en ny ersättning som är 
lika för alla oavsett 
bosättningsort införs och 
utgår vid aktivt 
deltagande i 
etableringsinsatser  

• en ny aktör - 
etableringslots - införs för 
att stödja den nyanlände 
under etableringsperioden  

• nyanlända som har en 
etableringsplan ska delta i 
samhällsorientering  

 

 

Nej                                                   
Kommunen måste inrätta och följa en 
individuellt inrättad introduktionsplan. 

Förutsättningen för de statligt finansierade 
platserna är en kommunal finansiering 
som uppgår till minst 82 % av stödet. 

Kommunen skall i en ansökan ange mål 
och planer för utveckling av 
verksamheten. 

Kommunen är redovisningsskyldig 

 

 


