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Vestfold og Telemark per 1.1.20

• Polen 6.378

• Litauen 3.991

• Syria 2.869

• Irak 2.352

• Somalia 2.085

• Tyskland, Thailand, Eritrea, 
Filippinene, Afghanistan

Kilde: IMDi



Integreringsløft gjennom en samordnet og helhetlig innsats for å sikre økonomisk og 
sosial bærekraft i velferdssamfunn med små forskjeller og muligheter for alle. 



www.vtfk.no/meny/om-regionen/ditt-og-
mitt-vestfold-og-telemark

http://www.vtfk.no/meny/om-regionen/ditt-og-mitt-vestfold-og-telemark


Bosetting av flyktninger, ny integreringslov
Nina Gran, Fagleder, KS

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Vestfold/Telemark 4.12.2020



Samarbeidsavtale om bosetting av flyktninger, samt om etablering og nedleggelse av asylmottak og omsorgssentre, mellom KS og 
Regjeringen v/KD, JD Og KMD 2017 - 2021

Bosetting: Partene vil samarbeide om: 
Fordele antall flyktninger til kommuner/fylker/regioner slik at alle blir bosatt innenfor nasjonale mål fastsatt av Stortinget, 
• KS vil:
øke kommunenes motivasjon og forståelse for behovet for rask bosetting av flyktninger, herunder grupper med særskilt ressurskrevende behov
forutsetning for KS’ rolle: at den enkelte kommune selv avgjør den årlige bosettingskapasiteten i egen kommune, samt at det sikres gode rammebetingelser.
• Kunnskapsdepartementet vil:
arbeide for å videreutvikle en best mulig bosettingsordning, samt størst mulig grad av forutsigbarhet for kommunene, 
arbeide for økonomiske rammebetingelser som gir kommunene dekning av de gjennomsnittlige merutgiftene kommunene har ved bosetting og integrering

Tidspunkt Aktivitet Ansvarlig Deltakere

Mars Foreslå bosettingskriterier til 
KD

Nasonalt
Utvalg (NU)

(NU)

Mai/Juni Fastsette bosettingskriterie KD KD

Innen 1.7 Foreløpig bos.behov
Fordeles til fylkene

NU
NU, evt IMDI/KS

NU
NU (IMDi)KS)

August Forslag, fylkesvis fordeling IMDi IMDi

September Samarbeidsmøter, fordeling IMDi, KS IMDi, KS, Fylkeskom., 
Buf-etat

Oktober Brev til kommunen IMDi IMDi (KS)

Desember Tilbakemeldingsfrist Kommunene Kommunene



To utfordringer:- Store variasjoner i bosettingsbehovet
- Andel overføringsflyktninger  fra 20 – 70 %
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INTEGRERINGSARBEIDET  - HVEM GJØR HVA – og hvordan?

KOMMUNE



Ny lov om integrering - viktigste grep:

• Formelle kvalifikasjoner som grunnlag for arbeid og integrering

• Langt flere i målgruppen skal gjennomføre videregående opplæring

• Ønske om å komme tidligere i gang med kvalifiseringen, og stake ut den videre kursen på grunnlag av 
kompetansekartlegging og karriereveiledning

• Standardisering av kommunenes innsats i introduksjonsprogrammet. Differensiering, sluttmål og nye 
obligatoriske elementer. 

• Nye mål for norskopplæringen

• Største endring på integreringsfeltet siden introduksjonsloven i 2003/04



Nye oppgaver til fylkeskommunene 

• Ansvar for regionalt integreringsarbeid
• Regionale planer for kvalifisering og opplæring
• Anbefale antall for bosetting i kommunene
• Karriereveiledning
• Videregående opplæring for flyktninger
• Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 

deltakere som går i videregående opplæring på 
heltid

• Følge opp kommunenes integreringsarbeid
• Arbeid mot negativ sosial kontroll



Integreringsloven – hva blir de største endringene i praksis?
Fylkeskommunene: Kommunene:

• Lovpålagt karriereveiledning for alle i 
målgruppen

• Norskopplæring for personer i målgruppen 
som går i videregående opplæring

• Flere minoritetsspråklige elever i videregående 
opplæring

• Lovpålagt kompetansekartlegging 
(vertskommuner)

• Differensiert introduksjonsprogram

• Flere obligatoriske elementer

• Nye krav til norskopplæringen

• Kompetansekrav til lærerne



Nytt 2020-21

• Introduksjonsloven: Opphører 01.01.21. 

• Integreringsloven: Trer i kraft fra 01.01.21 og erstatter 
introduksjonsloven. Overgangsregler

• Ny forskrift til integreringsforskriften: Har vært på høring og trer i 
kraft sammen med loven

• Midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven som følge av 
Covid-19: Forlenges til juli 2021

• Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven som følge av 
Covid-19: På høring nå. Forslag om varighet fram til 1. juli 2021.

• Ny tolkelov i 2021?


