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Fra forslag til vedtatt lov

Lovforslag

Komitébehandling

Første behandling i 
Storting

Andre behandling i 
Storting

Lov



Prosessen for integreringslov og forskrift

Loven
Høsten 2019: Høring av forslag til lov om integrering gjennom opplæring, 
utdanning og arbeid (integreringsloven)

• 13. oktober: Vedtatt (behandlet i Storting)

Forskriften
1. oktober: Frist offentlig høring 

Høst 2019: Loven Høst 2020: Forskriften Januar 2021: Iverksetting



Nyttige lenker

Høring: lovforslag til ny integreringslov

Høring: forslag til forskrift til integreringslov

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-lov-om-integrering-integreringsloven-og-forslag-til-endringer-i-lov-om-norsk-statsborgerskap-statsborgerloven/id2663114/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-forslag-til-forskrift-til-integreringsloven/id2715472/?expand=horingsnotater


Karriereveiledning i flere oppdrag

Ny integreringslov

Koronaoppdrag

Obligatorisk element i 
introduksjonsprogrammet



Om ny lov

• Hovedsakelig videreføring av lov fra 2003

• Nytt (i introduksjonsprogram): 
• Kompetansekartlegging

• Karriereveiledning

Målet med de nye ordningene i integreringsloven er at flere 
innvandrere skal få formell kompetanse og dermed få varig 

tilknytning til arbeidslivet



Karriereveiledning i ny integreringslov

Ny integreringslov, kap.4 Introduksjonsprogram, §12 
Karriereveiledning (Prop 89 L behandlet i Stortinget 13.10.20)

Lovhjemmel/ 
oppdrag

Å bidra til at den enkelte kan ta informerte valg om utdanning og 
arbeid og til at introduksjonsprogrammet blir tilpasset den enkeltes 
behov

Hensikt

Personer som inngår i målgruppen for introduksjonsprogram har rett 
og plikt til å gjennomføre karriereveiledningMålgruppe

Fylkeskommunen skal sørge for karriereveiledning av personer i 
målgruppen, (…) før det fattes vedtak om introduksjons-
program (senest innen tre måneder)

Ansvar og oppgave



Hvem har rett på og plikt til karriereveiledning?

Flyktninger

Opphold på 
selvstendig 

grunnlag

Barnefamilie med begrenset 
oppholdstillatelse i påvente 

av avklaring av identitet

Opphold på 
humanitært 

grunnlag 

❖ Innvandrere mellom 
18 og 55 år

❖ Bosatt i en kommune



Karriereveiledning i integreringsloven

Kompetansekartlegging Karriereveiledning Introduksjonsprogram

Før det fattes vedtak om 
introduksjonsprogram



Forskrift til loven regulerer

✓fylkeskommunens ansvar

✓opplæring for asylsøkere i 

mottak

✓kompetansekartlegging

✓obligatoriske elementer i 

introduksjonsprogrammet

✓fravær og permisjoner 

✓fritak fra plikt til opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap

✓Veil. min.nivåer i norsk

✓prøver i norsk og 

samfunnskunnskap

✓forsøk

✓kompetansekrav for lærere

✓behandling av personoppl.



Kompetansekartlegging: Registrering av opplysninger

1. IMDi:

➢ Kartlegger overføringsflyktninger i KomBo

2. Vertskommune: 

➢ Assisterer selvregistrering i 
mottak med Kompass

➢ Supplerer opplysninger i 
IMDi-nett Bosetting

3. Bosettingskommune: 

➢ Assisterer selvregistrering for 
familiegjenforente i Kompass

➢ Kvalitetssikrer og supplerer opplysninger 
i IMDi-nett Bosetting

KomBo

4. Karrieresenter:

➢ Leser opplysningene i IMDi-
nett Bosetting



Karriereveiledning: Registrering av opplysninger

1. Karrieresenter:

➢ Gjennomfører karriereveiledning

➢ Registrerer opplysninger i 
Karriereveileders notat i IMDi-nett 
Bosetting

2. Bosettingskommune: 

➢ Bosettingskommunen leser notatet

➢ Setter sluttmål


