
Fylkeskommunens ansvar på integreringsområdet –
Hva gir dette av muligheter– ARENA 29. oktober 2020



Fylkeskommunens nye ansvarsområder på integrering 
– regionreformen (Meld St.nr.6 – 2018/19)

1. Bosetting

2. Veiledning og kompetanseheving for 
kommuner

3. Forebygge negativ sosial kontroll

4. Regional oppfølging av frivilligheten

5. Tilskuddsordninger

6. Samarbeid regionale 
sektormyndigheter

1. Utvidet ansvar gjennom ny 
integreringslov(dagens 
introduksjonslov) – Stortinget 15.okt

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20182019/id2616180/


Fylkeskommunens ansvar i ny 
integreringslov

• § 4 Fylkeskommunens ansvar

• Fylkeskommunen er ansvarlig for det regionale 
integreringsarbeidet

• Fylkeskommunen skal utarbeide planer for 
kvalifisering av innvandrere.

• Fylkeskommunen skal anbefale hvor mange 
flyktninger som bør bosettes i den enkelte 
kommune i fylket.

• Fylkeskommunen skal sørge for tilbud om 
karriereveiledning etter § 11 og opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap for deltagere som 
går fulltid i videregående opplæring etter § 30.

• Departementet kan gi forskrift om 
fylkeskommunens ansvar for det regionale 
integreringsarbeidet.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=79466


Ny integreringslov – nye muligheter

•Flere skal få formell kompetanse – innenfor rammene 
av introduksjonsprogrammet

•Eks; deltakere under 25 år – som hovedregel skal 
målet være fullført videregående opplæring

•Fylkeskommunen skal sørge for tilbud om 
karriereveiledning etter og opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap for deltagere som går fulltid i 
videregående opplæring.



Bosetting av flyktninger



Anmodningskriterier 2021

• Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler – styrt og spredt
bosetting.

• Resultater i introduksjonsprogrammet over tid, samt 
muligheten for å få arbeid eller ta utdanning i regionen, skal 
tillegges størst vekt.

• Kommunens kapasitet og kompetanse til å sikre godt 
integreringsarbeid skal tas hensyn til ved anmodninger. 
Dette vurderes blant annet med utgangspunkt i 
kommunenes innbyggertall.

• Som hovedregel skal ingen kommune anmodes om færre 
enn 10 personer, med mindre det foreligger særskilte 

forhold.



Anmodningstall Trøndelag 2020



Monitor for sekundærflytting – SSB
2007-2016

https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/monitor-for-sekundaerflytting--432696


Milepæler- integrering

• Fylkestingssaker juni 2020 og juni 2021

• Handlingsplan integrering 2021-23

• «Intern arbeidsgruppe integrering TRFK» og 
«Regional samarbeidsgruppe integrering» 
sammen med FM og NAV

• Innspill nasjonale myndigheter relatert til 
samarbeid på tvers mellom fylkeskommuner/KS, 
større påvirkning i prosess bosetting-
/anmodning, økonomiske rammebetingelser

• Operasjonalisering av ny "Lov om integrering 
gjennom opplæring, utdanning og 
arbeid" vedtatt 22. oktober 2020.

• Strategi/plan integrering 2023-27



Kontaktperson fylkeskommunen for 
kommunene

• Nærøysund, Namsos, Overhalla, Grong, Åfjord, 
Flatanger, Steinkjer, Frosta, Frøya, Hitra, 
Holtålen, Høylandet, Leka, Lierne, Namsskogan, 
Osen, Røyrvik, Rindal, Selbu, Snåsa og Tydal

• Trondheim, Melhus, Malvik, Midtre Gauldal, 
Orkland, Skaun, Heim og Rennebu

• Oppdal, Røros, Levanger, Verdal, Stjørdal, 
Inderøy, Indre Fosen og Meråker

• Tonje Irene Sandåker  
tonjsan@trondelagfylke.no

• Fiffi Namugunga, 
fifna@trondelagfylke.no

• Rune Gjerdevik, 
rungje@trondelagfylke.no

mailto:tonjsan@trondelagfylke.no
mailto:fifna@trondelagfylke.no
mailto:rungje@trondelagfylke.no


trondelagfylke.no | fb.com/trondelagfylke



Integrering sterkere inn i fk sitt 
planverket

• Sektor-/temaplan - en 
fellesbetegnelse for alle 
plandokumenter med 
regionalt perspektiv som 
handler om særlige tema 
eller sektorer. 

• Forslag til tittel – Plan for 
fylkeskommunens sine 
ansvarsområder på  
integreringsområdet (2021-
2023)



Tilskudd fra IMDi 2019
Trøndelag

• Totalt for 2019: 1,371 mrd



• Kraftig nedgang i antall asylsøkere til 
Norge

• Covid-19 har hindret 
overføringsflyktninger i å kunne reise til 
Norge

• Ulike innstramninger hadde ført til 
reduserte ankomster til Norge og Europa 
også før Covid-19

• Prognosen for bosetting i trønderske 
kommuner redusert fra 563 til 392 
personer i 2020

Bosetting 2020 
Trøndelag



Anmodningskriterier for bosetting
2021

• Kommuner med mottak, inkludert 
samarbeidskommuner, skal vurderes for 
anmodning om bosetting.

• Det skal tas hensyn til beredskap for opp-
og nedbygging av bosettingskapasiteten, 
stabilitet i tjenestetilbudet og evne til 
rask omstilling. Det skal også tas hensyn 
til om kommunen kan bosette flyktninger 
med store funksjonsnedsettelser. 

• Det skal, som hovedregel, ikke bosettes 
flyktninger i områder med særskilt høy 
andel innvandrerbefolkning. Et område 
brukes her om en kommune eller bydel.

• Det skal i størst mulig grad sikres 
kontinuitet i bosettingsarbeidet

• Flyktninger skal bosettes i alle landsdeler 
– styrt og spredt bosetting. 

• Resultater i introduksjonsprogrammet 
over tid, samt muligheten for å få arbeid 
eller ta utdanning i regionen, skal 
tillegges størst vekt.  

• Kommunens kapasitet og kompetanse til 
å sikre godt integreringsarbeid skal tas 
hensyn til ved anmodninger. Dette 
vurderes blant annet med utgangspunkt i 
kommunenes innbyggertall.  

• Som hovedregel skal ingen kommune 
anmodes om færre enn 10 personer, med 
mindre det foreligger særskilte forhold



1. Nasjonalt utvalg(Ut)

• Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for å 
utforme statens integreringspolitikk, og oppnevner Nasjonalt 
utvalg. 

• IMDi leder utvalget, som består av et likt antall representanter fra 
stat og kommune. Arbeidet i Nasjonalt utvalg er nedfelt i en 
samarbeidsavtale mellom Kunnskapsdepartementet, Barne- og 
likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS (2018-2021).

• Formålet med avtalen er at staten og kommunesektoren i 
felleskap skal løse de nasjonale oppgavene Norge har når det 
gjelder mottak av asylsøkere og bosetting av flyktninger.  

• Nasjonalt utvalg skal blant annet:

• • hvert år fastsette behovet for vedtaksplasser i kommunene 
kommende år

• • foreslå anmodningskriterier for fordeling mellom kommuner og 
fylker som bidrar til raskere bosetting og høyere 
arbeidsdeltakelse, i tråd med nasjonale mål fastsatt av Stortinget, 
–

• IMDi utarbeider kriteriene og legger fram dette for utvalget

• • utarbeide forslag til virkemiddelbruk og tiltak som bidrar til å 
sikre bosetting av flyktninger i tråd med nasjonale mål fastsatt av 
Stortinget

• • bidra til relevant informasjon til kommunene om arbeidet med 
bosetting 


