
Introduksjonssenteret 

for flyktninger 

• Bosetting 
• Introduksjonsprogram  
• Tolketjeneste  

Post og besøksadresse:  

Bredalsmarken 15/17, 5006 Bergen 

Telefon: 55 56 79 00 

Faks: 55 56 79 10 

Epost: introduksjonssenteret@bergen.kommune.no 

For mer informasjon, se: www.bergen.kommune.no 
 

Åpningstider for publikum:  

Mandag –Fredag kl. 08.00 -14.30/15.00 

 

Telefonbestilling  mandag –fredag:   

kl. 08.00 -11.30 og 12.30 -14.30 

Telefon: 55 56 79 05, Telefaks 55 56 79 10 

Epost:  
tolketjenesten@bergen.kommune.no 
 
Internett: www.bergen.kommune.no (søk på 
tolk og du finner bestillingsskjema)  
 

Akutt behov utenfor arbeidstid ? 

Vi vil prøve å hjelpe ! 

I tidsrommet kl. 15.00/ 15.30 -07.45,  kontaktes  

Bergen kommunes vaktsentral:   55 56 78 15  

BESTILLING AV TOLK  

http://www.bergen.kommune.no
mailto:tolketjenesten@bergen.kommune.no
http://www.bergen.kommune.no


Introduksjonssenteret for flyktninger sine 

oppgaver er bosetting og introduksjonspro-

gram for flyktninger, og tolketjeneste.   

Senteret bosetter flyktninger med oppholds-

tillatelse, etter avtale Bergen kommune inn-

går med Integrerings- og mangfoldsdirektora-

tet (IMDi).  

Vi tilbyr kompetanseutveksling og kurs innen 

våre oppgavefelt.   

Ved bosetting får den enkelte flyktning veiled-
ning og assistanse i forbindelse med innflytting i 
bolig, kontakt mot offentlige instanser osv.   

Introduksjonsprogrammet er for flyktninger i 
alder 18-55 år, og reguleres av Introduksjonslo-
ven.  

Introduksjonsprogrammet består av norskopp-
læring på Nygård skole, samfunnskunnskap og 
ulike former for praksis. Målsettingen med pro-
grammet er at den enkelte flyktning får en kvali-
fisering som leder til selvforsørgelse i form av 
jobb eller videre utdanning.  

 

 

 

 

 

 

 

Introduksjonssenteret for flyktninger gir indivi-
duell oppfølging og koordinerer  undervisnings-
tiltakene.  Det samarbeides både med Nygård 
skole, Nav Intro og Kvalifisering, private kursle-
verandører og frivillig sektor.   

 

Bosetting og introduksjonsprogram      Tolketjenesten Våre oppgaver  

Bosetting av flyktninger i 2014-2016:  

For treårsperioden 2014 –2016 har Bergen 

bystyre vedtatt å bosette 350 flykninger, 

hvorav 25 enslige mindreårige i året. I tillegg 

kommer familiegjenforente.  

Barneverntjenesten i Bergenhus bydel har 

ansvar for de enslige mindreårige.  

 Over 500 deltakere:   

Det er til enhver tid ca 520 deltakere i intro-

duksjonsprogrammet. Programmet gir grunn-

leggende kvalifisering i inntil 2 år, med mulig 

forlengelse etter bestemte kriterier.   

17.000 tolkeoppdrag:  

Tolketjenesten utfører ca 17.000 muntlige 

tolkeoppdrag i året.  De største språkene er 

arabisk, somali, polsk og tigrinja. 

Tolketjenesten i Bergen skal dekke tolke- og 
oversettertjenestebehovet i Bergen kommu-
ne.  

I tillegg til å betjene kommunale tjenesteytere 
i Bergen, selger Tolketjenesten språktjenester 
til andre offentlige instanser og private.  

Tjenestene omfatter over 50 språk og det re-
krutteres tolker til flere språk ved endrede 
behov blant innvandrere og flyktninger i Ber-
gen.   

 

Våre tolker og oversettere 

   •   er underlagt absolutt taushetsplikt 
   •   har de nødvendige språk- og kultur- 
        kunnskaper 
   •   testes ved rekruttering 
   •   Får kontinuerlig opplæring og oppfølging 
 
 
Vi tilbyr kurs for tolkebrukere 

Familiegjenforente til flykninger må søke 

seg inn i Introduksjonsprogrammet.  

For mer informasjon og søknadskjema ta kon-

takt med Introduksjonssenteret for flyktninger.  


