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«Integrering gjennom kunnskap» - regjeringens nye integreringsstrategi

4 hovedområder: Utdanning og kvalifisering, 
Arbeid
Hverdagsintegrering
Retten til å leve et fritt liv.

• Lengre og mer utdanningsrettede løp
• Standardisering
• Viktigste virkemidler: økt lovregulering, flere obligatoriske tiltak 

og strukturering av programmet gjennom moduler.

• Ingen tilsagn om økt finansering

KS: Høye ambisjoner, men lite om økonomiske og administrative 
konsekvenser



MÅL OG VIRKEMIDLER – konsekvenser for kommunene?

UTDANNING OG KVALIFISERING: endringer av introduksjonsloven

Ikke øke, men forenkle tilskuddene

Bruk av økonomiske incentiver  - for hvem - hvordan?



Evaluering av tilskuddsordningene og Beregningsutvalget 2018-19

• Rapport mars 2019. Ikke offentliggjort.
• Ingen store forslag til endringer.

• Regjeringen vil at kommunene skal skape et integreringsløft innenfor 
dagens øk rammer.

• Sp.mål: Kan kommunene jobbe mer effektivt innenfor samme øk rammer?

Nytt oppdrag: Forsøk med belønning som incentiv: FAFO m fl

Evaluering av kommunenes 

bosettings- og 
integreringsarbeid



Arbeid, Hverdagsintegrering,  Retten til å leve et fritt liv 

Hovedsakelig intensjoner om at kommunenes tjenester skal styrkes og bedres:
Endre holdninger
Forskning – innhenting av kunnskap om hva nytter
Påvirke arbeidsgivere
Tiltak: Styrke kvalifiseringsordninger og arb.markedstiltak

25 mill til NAV  - 10 mill styrke Kompetansepluss-programmet (oppl grunnl. ferdigh)
18 mill til minoritetsrådgivere

10 mill til å styrke arbeidet hos frivillige organisasjoner



HVERDAGSINTEGRERING:
• REGJERINGEN VIL GJENNOMGÅ OG FORBEDRE BOSETTINGSPORDNINGEN FOR 

NYANKOMNE FLYKTNINGER

- Raskere bosetting

- Bedre kobling bosetting og medbrakt kompetanse, kvalifisering, arbeidskraftsbehov

- Motvirke segregering – ikke bosette i områder med høy andelinnvandrere



Foreta en gjennomgang av
Bosettingarbeidet

Fra 2004
- Avtale KS - Regjeringen

Nasjonalt Utvalg setter kriteriene.
KS og IMDi fastsetter fordelingen
- Basert på kriteriene og lokal kunnskap

Fra 2019: Regjeringen tar styring av bosetting:

Ny bosettingsstrategi oktober 2018:
- 60% vekt på resultater og arbeidsmarked .
- 40% vekt på kommunestørrelse. (tidl 70)
- Områder med mer enn 30 % innvandrere skal 
ikke   bosette. 

Konsekvenser:
Kommuner med gode resultater skal «premieres» 
ved å bosette langt flere.
Større kommuner med erfaring og et godt 
oppbygget apparat skal bosette færre.



BELØNNING AV HVA? KS’ innspill til departementet om resultatmålinger

• Deltakernes grunnkompetanse bør 
framkomme

• Overgang til grunnskole og NAV-tiltak etter 
programmet bør vurderes

• Omfang av arbeid etter programmet 



Tidlig innsats – utdanningsløpet for barn og unge

Konsekvenser for kommunene: 
- Tidlig kartlegging av alle
- Utvide tilbud om språk i barnehage og skole
- Forbedre utdanningsløpet
- Økt deltakelse i SFO

- Økt kompetanse blant ansatte

UTDANNING OG KVALIFISERING



Regjeringen vil:
Fornye og forbedre norskopplæringen - Skjerpe kravene til deltakernes 
norskkunnskaper
• Erstatte dagens krav om antall norsktimer med krav om at alle får et tilbud som sikrer at de lærer seg 

norsk på et tilfredsstillende nivå

Innføre flere obligatoriske kurs og tiltak i programmet
• Innføre obligatoriske kurs og tiltak i introduksjonsprogrammet. Foreldreveiledning, og 

«empowerment» for kvinner.

Standardiserte emner (moduler) i introduksjonsprogrammet
• Innholdet i introduksjonsprogrammet skal standardiseres gjennom forhåndsdefinerte moduler

Mer fagopplæring inn i programmet – formell kompetanse

Deltakerne skal inngå en kontrakt – erstatte dagens IP



Regjeringen vil:
Fornye og forbedre norskopplæringen - Skjerpe kravene til deltakernes 
norskkunnskaper

• Erstatte dagens krav om antall norsktimer med krav om at alle får et tilbud som sikrer at de lærer seg 
norsk på et tilfredsstillende nivå  (skal utredes)

• Personer som ikke innfrir kravet skal ha rett til mer undervisning
• Plikt til å delta i norskopplæring for personer som mottar sosialhjelp

Hvordan lære norsk hvis man ikke kan det etter 3000
timer ?
Andre læringsformer?

TILTAK: Etterutdanning av lærere



Innføre flere obligatoriske kurs og tiltak i programmet
Innføre obligatoriske kurs og tiltak i introduksjonsprogrammet. Foreldreveiledning, 
og «empowerment» for kvinner.

• Vil programmet bli utvidet pga tilrettelegging av obligatoriske kurs?
• Hvilke evt obligatoriske kurs vil  alle ha nytte av?
• Er dette mulig å gjennomføre innenfor dagens rammer?



Standardiserte emner (moduler) i introduksjonsprogrammet
Innholdet i introduksjonsprogrammet skal standardiseres gjennom 
forhåndsdefinerte moduler

• Nyttig med moduler for ulike nivåer
• Moduler for ulike løp og mål.

• Bør modulene være pålagt eller frivillige?



Mer fagopplæring inn i programmet – formell kompetanse

• Hvem skal få fagopplæring i programmet?
• Utvidelse av programmet til 4 år hvis målet er fagopplæring?
• Økonomiske konsekvenser?

• Fagopplæring innenfor eller etter programmet?
• Livsoppholds sikring



Viktige tiltak i reformen:
• Etterutdanning av lærere fra 2018
• Modulbasert norskopplæring
• Økt satsing på kombinasjonsklasser
• Økt satsing på Fagopplæring
• Helhetlige løp gjennom kvalifisering

Viktige spørsmål:
• Hvor lenge skal et program vare?
• Bør tiden i program differensieres etter deltakernes mål?
• Er det noen som bør ha andre mål enn arbeid eller utdanning?
• Vil kommunene klare å iverksette alle gode intensjoner innenfor dagens rammer??



Overføring av oppgaver fra IMDi regionalt til Fylkeskommunene

• Tilskuddsordningene Jobbsjansen del B, mentor- og traineeordninger og 
etablereropplæring for innvandrere. 

• Bosetting: vurdere og anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte 
kommune. 

• Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 

• Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid:. 

• Samarbeid med regionale sektormyndigheter og fylkeskommuner: Samarbeide om 
kvalifisering og integrering av innvandrere med sektormyndighetene på regionalt nivå. 

• Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse: Følge opp arbeidet med frivillighet 
og samfunnsdeltakelse på regionalt nivå. 

KS har en egen gruppe som ser på all overføring av oppgaver til Fylkeskommunene
Etablert egen gruppe for å vurdere i hvilken grad det er oppgaveoverføring eller 
virksomhetsoverføring.  Avgjør overføring av stillinger.

Iverksettes fra 1.120



RASKERE OG BEDRE RESULTATER, MER UTDANNING I PROGRMMET 
Andel overføringsflyktninger
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Innvilget asyl og ankomst overføringsflyktninger i 
2018
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Bosettingsbehov 2019:   5350, herav 150 em
Hvem kommer?

• 2 220 mottak (2190)
• 150 utenfor mottak
• 2 930 overføringsflyktninger (2280)

UTTAK OVERFØRINGSFLYKTNINGER
• Syriske flyktninger i Libanon og Jordan 1000 
• Kongolesiske flyktninger i Uganda 900 
• Sør-Sudanske flyktninger i Etiopia 500 
• Flyktninger evakuert fra Libya eller er i andre land i Nord-Afrika 450 
• Åpne plasser 150 
• Totalt 3 000 

19



• Til syvende og sist handler integreringsarbeidet om relasjoner mellom mennesker 
• •Hva gir kvalitet i veiledningen? 
• •Hva er det vi gjør når vi skaper de gode resultatene 







Ny tolkelov på høring - frist 6. juni 2019

• Oppfølging av NOU 2014:8. Offentlige organers plikt til bruk av tolk lovfestes i egen lov
• Tolk skal benyttes når det vurderes nødvendig for å ivareta enkeltpersoners rettsikkerhet eller for å 

yte forsvarlig tjeneste
• Offentlige organer som benytter tolk skal ha retningslinjer for bestilling og bruk – og kan få tilsyn
• Økonomiske konsekvenser:

– Samlet merkostnad på hhv. 520 mill. eller 459 mill. over 8 år, basert på ulike prognoser for 
asylankomster

– Kommunehelsetjeneste er sektoren som forventes å få størst utgiftsvekst

Har vi mange nok kvalifiserte tolker til å dekke behovet?



Konsekvenser ved reformering av introduksjonsprogrammet

• Innføre standardelementer og flere obligatoriske tiltak for alle

• Lengre kvalifiseringsløp – for hvem?

• Ønsker flere private eller ideelle organisasjoner som tilbydere

Konsekvenser for kommunene?
HVOR ER FOKUSET PÅ HELSE?



Takk for meg!

Nina Gran
nina.gran@ks.no
tlf 91526482


