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Mye engasjement!

Nøkkelinfo for spørreundersøkelsen

Undersøkelsen gjennomført i mars- april 2021

Respondenter fra hele landet

De første respondentene kom til Norge før 1980 mens de  

1/3 kom til Norge som expat, mens 1/5 kom som student og 

47% kom fra ikke-EU/EØS land, mens 49 % kom fra EU/EØS land, 

92,4 % planla å være her mer enn 6 mnd, mens 7,6%  kom

        siste flyttet hit i 2021.

        1/5 kom som lovepat/medølgende partner/ektefelle

        3 % var fra Norden 

        med intensjon om å være her i mindre enn 6 mnd. 

1373 besvarelser

1820 åpne besvarelser fordelt på tre spørsmål

De aller fleste besvarelsene inneholdt eksempler på hvordan de byråkratiske hindringene har påvirket dem,

eller deres familie negativt. 



“I have lived and worked in many countries (UK, Germany, Poland, Switzerland, New

Zealand, Nepal, Canada) and none has been so difficult to relocate to as Norway. Had I

realised, I would not have come here.”

“I’ve lived all over the world and Norway has been the worst experience I’ve ever had

moving internationally. As a result I’ll never enjoy it so I spend as much time outside of

Norway as possible. My family is already considering leaving.”

“Immigration to Norway during the corona pandemic has been an absolute nightmare, even

though I learned to speak Norwegian and took a very active role in trying to get everything

sorted as quickly as possible, it still took me well over 7 months to get everything sorted.”

“I would not recommend ppl to move to norway.”

“It was an incredible straining process which alienated me very much. That's how people do

NOT feel integrated at all. Needs lots of improvement!”



Q: Any other issues we should know about

getting Skattekort (tax deduction card), D-

number/Norwegian identity number, or a

bank account/BankID?

Q: Do you have any additional comments?



Fem byråkratiske utfordringer



Hva kan kommunene gjøre?

Har kommunene/næringsforeningen eller andre et bra  onboarding tilbud? 

Har din kommune informasjon på nett om hvordan flytte til din kommune, på engelsk?

Har UDI, politiet og/eller Skatteetaten i deres region mulighet til å samles på et sted?

Vurder tilbudet ovenfor interenasjonale kompetanetilflyttere som godt (inkludert sosiale aktiviteter)

Finnes det engelskspråkelig utdanningstilbud til familiemedlemmer? International school, IB program?

Kan man tilrettelegge for medfølgende familiemedlem for å finne jobb muligheter?

Hva med språktilbud - finnes det norsk språktilbud?  



Hva synes dere vi skal legge vekt på, hva er det mest behov for i
bedriftene?



Hva planlegger Osloregionen gjøre?

Gjennomføre medieutspill etter valget ved hjelp av interessepolitisk gruppe + styreleder

Ha møter med involverte departement
Kunnskapsdepartement
Nærings- og fiskeri departement
Justis- og beredskapsdepartement
Arbeids- og sosialdepartementet 
Utenriksdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Distrikts- og digitaliseringsministeren 

UDi har et forskningsprosjekt om tilrettelegging av faglært arbeidsinnvandring fra tredjeland

Møter med politiet, skatteetaten, SUA og mange fler




