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Avdeling for
Voksenopplæring, karriereveiledning og 

integrering

VKI

Susanne Lupton avdelingsleder

Keilin Dahlmo konst. ass. avdelingsleder 

Voksenopplæring 

Fagleder Elisabeth Hagala

Fagleder Hanne Ernstsen

Karriereveiledning: 2 karrieresenter 
(Alta og Vadsø, betjener alle 

kommuner)

Fagleder Juli Anne Staven

Fagleder Birgitte Daae

Integrering

Fagleder Erle Holm-Varsi

Fagleder Lise Fossli

Prosjekt  fag og yrkesopplæring 
voksne innvandrere (ViFy)

Svenja De Smedt , 
prosjektleder(Troms og 

Finnmark)

Prosjekt næringsrettet 
opplæring

Ida Huru, prosjektleder 

Prosjekt  voksne uten rett

Anette Haukanes , prosjektleder



Status

- 4,9 mill flyktet fra Ukraina : 
kvinner, barn og eldre

- Kommuner i Norge anmodet 
å bosette 35 000 flyktninger i 
2022

- 2 835 anmodet til kommuner 
i Troms og Finnmark 

- Midlertidig kollektiv 
beskyttelse 



Forpliktelser og kartlegging av konsekvenser
- Økt press i offentlige tjenester
- Opplæringstilbud i videregående skoler, både for unge og voksne
- Karriereveiledning
- Tannhelsetjenester
- Samferdsel
- Frivillighet og folkehelse
- Næringsliv

- Samlet lovendring i Stortinget – Budsjettprop. Behandles 1.april, ut 
på høring 



Integreringslov 1.1.2021

§ 1.Lovens formål

Formålet med loven er at innvandrere tidlig integreres i 

det norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige. 

Loven skal bidra til at innvandrere får gode 

norskkunnskaper, kunnskap om norsk samfunnsliv, 

formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til 

arbeidslivet.



§ 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://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/§4

https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/%C2%A711
https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/%C2%A730


Forskrift til integreringsloven

§ 65.Fylkeskommunens ansvar for regionale integreringsoppgaver

Fylkeskommunen skal legge til rette for at innvandrere kan etablere virksomheter, og 

at fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere inkluderes i arbeidslivet. 

Fylkeskommunen skal også legge til rette for at det gis mer grunnskoleopplæring til 

innvandrerungdom som har behov for det for å kunne gjennomføre videregående 

opplæring.

Fylkeskommunen skal følge opp det regionale arbeidet mot negativ sosial kontroll, 

æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Fylkeskommunen skal også 

legge til rette for samarbeid med sivilsamfunnet, herunder frivillig sektor.

▪ .



Spørsmål 


