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Faktanotat: Regjeringens forslag til lov om integrering gjennom opplæring, utdanning 
og arbeid (integreringsloven) - Prop. 89 L (2019-2020) 
 
Det følgende notatet gir en oversikt over de mest sentrale tiltakene i regjeringens forslag til lov om integrering, 

KS’ uttalelser om de ulike tiltakene i høringen, samt departementets vurderinger etter høringen. Notatet tar 

hovedsakelig for seg de forslagene KS uttalte seg om i høringen, og er dermed ikke uttømmende for hele 

lovforslaget.  

For nærmere redegjørelser for bakgrunnen for KS sine standpunkt og Kunnskapsdepartementets vurderinger, 

vises det til KS’ høringsuttalelse og Prop. 89 L (2019-2020). 

Fylkeskommunenes ansvar 

• Fylkeskommunens plikt til å anbefale antall flyktninger den enkelte kommune skal anmodes om å 

bosette. 

KS gikk imot forslaget. KS så det ikke som hensiktsmessig å lovhjemle fylkeskommunens rolle i et 

samarbeid som ellers er fastsatt gjennom avtale. 

Departementets vurdering: Forslaget opprettholdes 

 

• Fylkeskommunenes plikt til å sørge for karriereveiledning for deltakere i introduksjonsprogram 

KS støttet at fylkeskommunene får ansvar for karriereveiledning. Tidspunkt for oppstart og omfang av 

veiledningen fra fylkeskommunen bør være basert på kommunens anbefalinger. 

Departementets vurdering: Forslaget opprettholdes 

 

• Fylkeskommunenes plikt til å sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for personer i 

målgruppen som deltar i fulltids videregående opplæring 

KS støttet forslaget 

Departementets vurdering: Forslaget opprettholdes 

 

• Fylkeskommunens plikt til å veilede kommunene i kvalifiseringsarbeidet 

KS kommenterte ikke forslaget 

Departementets vurdering: Forslaget opprettholdes ikke 

 

Endringer i kommunenes ansvarsområde: 

• Forsvarlighetskrav til kommunenes tjenester 

KS gikk imot forslaget 

Departementets vurdering: Forslaget opprettholdes 

 

• Kommunens plikt til å sørge for nødvendig informasjonsflyt 

KS gikk imot forslaget 

Departementets vurdering: Forlaget opprettholdes ikke 
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Forslag til nye regler om tidlig kvalifisering 

• Innføring av rett og plikt til kompetansekartlegging før bosetting 

KS mener at en overføring av ansvaret for kompetansekartlegging til vertskommunen bidrar til økt 

byråkrati, samt ekstra ressursbehov for kommunen. Kompetansekartlegging skal legges til grunn for valg 

av bosettingskommune. Arbeidet bør derfor legges til UDI som også gjennomfører bosettingsintervju, og 

som kjenner beboerne. 

Departementets vurdering: Forslaget opprettholdes, og vertskommunen får ansvar for 

kompetansekartlegging. 

 

Endringer i introduksjonsprogrammet 

• Nye lovpålagte emner (livsmestring og foreldreveiledning) 

KS mente at foreldreveiledning er viktig, men at kommunene må gis fleksible rammer for implementering 

av tiltaket. KS gikk imot forslaget om å gjøre kurs i livsmestring til et lovpålagt emne. 

Departementets vurdering: Forslagene opprettholdes. Nærmere regler gis i forskrift 

 

• Endringer i individuell plan, sluttmål og integreringskontrakt 

KS var kritisk til forslaget om mer detaljerte regler for individuell plan. KS gikk imot forslaget om å innføre 

en integreringskontrakt. KS var positiv til innføring av sluttmål for introduksjonsprogrammet, men at 

departementets forslag var for rigid utformet (se omtale av differensiert programtid nedenfor). 

Departementets vurdering: Forslagene opprettholdes med enkelte justeringer. Individuell plan endrer 

navn til integreringsplan. Forslag om innføring av sluttmål opprettholdes, 

 

• Differensiert programtid 

KS var kritisk til forslaget om nye regler for differensiert tid i introduksjonsprogrammet, og uttalte at: «KS 

frykter at forslagene i sin nåværende form kan medføre at en del av flyktningene ikke får mulighet til å 

gjennomføre nødvendige kvalifiseringsløp, og at flere kan risikere frafall fra videregående opplæring. KS 

mener at forslaget vil føre til merkostnader for kommunene.» 

Departementets vurdering: Forslaget opprettholdes, med følgende justering: Personer med medbrakt 

videregående opplæring gis mulighet til å utvide rammene for introduksjonsprogrammet med inntil 6 

måneder, dvs. til sammen 1 år (mot tidligere totalt 6 mnd.) Tiltaket skal fortsatt løses innenfor 

eksisterende økonomiske rammer. 

 

Endringer i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap 

• Innføring av norskmål og kommunens plikt til å sørge for at deltakeren oppnår et minimumsnivå av 

norskkunnskaper (uavhengig av timeantall) 

KS var kritisk til forslagene til endringer i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. «KS mener det er 

viktig å stille krav til kommunenes opplæringstilbud, men mener forslaget er for rigid utformet og at det 

for mange deltakere vil være urealistisk å oppnå de forhåndsdefinerte målene. KS mener forslaget vil 

medføre merkostnader for kommunene, som må kompenseres.» 

Departementets vurdering: Forslaget opprettholdes, både når det gjelder veiledende nivåer for 

norskkunnskaper (minimum nivå B1) og omfanget av kommunens ansvar.  



 

Når det gjelder undervisning i samfunnskunnskap foreslår departementet følgende justering: Opplæring i 

norsk kultur og norske verdier slås sammen med undervisning i samfunnskunnskap (innlemmes i 

læreplanen), under navnet samfunnskunnskap. Målgruppen for ny undervisning i samfunnskunnskap er 

både asylsøkere som venter på opphold, og bosatte flyktninger med opphold. Opplæringen deles inn i 

moduler, som kan/skal gjennomføres både før og etter bosetting. Nærmere regler gis i forskrift. 

 

 

Forskjellige bestemmelser 

1. Kompetansekrav til lærerne som underviser i norsk og samfunnskunnskap 

KS gikk imot forlaget 

Departementets vurdering: Forslaget opprettholdes. Ordlyden endres til at lærerne skal ha «relevant 

faglig og pedagogisk kompetanse», (i stedet for generell pedagogisk kompetanse). 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

I høringen var det gjennomgående fra departementet sin side at loven skulle kunne implementeres innenfor 

gjeldende rammer for kommuner og fylkeskommuner. Selv om det ble erkjent økte utgifter knyttet til en del av 

tiltakene, argumenterte departementet med at innsparinger på andre områder totalt sett ville veie opp for dette. 

Eksempelvis ble det framholdt at økt programtid til totalt 3-4 år for enkelte samlet ikke vil medføre økte 

kostnader for kommunene, da en andel av deltakerne vil motta lærlingelønn deler av tiden. Det ble også hyppig 

vist til de langsiktige samfunnsøkonomiske gevinstene som følge av den nye loven. 

KS var i høringen grunnleggende uenig i at loven ikke vil medføre betydelige merkostnader for kommuner og 

fylkeskommuner, og argumenterte med at departementet forskutterte en framtidig effekt på et høyst usikkert 

grunnlag. Dette ble også knyttet til endringer i målgruppen, hvor flere enn tidligere har bakgrunn som 

overføringsflyktninger, en gruppe som erfaringsmessig har større behov for opplæring. 


