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2020-2021
• Viken bygges
• Pandemi
• Sosial bærekraft
• Metoo-bevegelsen
• Lave ankomster av
flyktninger

• Ansvar for det regionale integreringsarbeidet
Utarbeide planer for kvalifisering av innvandrere
• Anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune i fylket.
• Sørge for tilbud om karriereveiledning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for deltagere på
introduksjonsprogrammet som går fulltid i videregående opplæring
• Legge til rette for mer grunnskoleopplæring til innvandrerungdom slik at de kan gjennomføre videregående
opplæring
• Legge til rette for at innvandrere kan etablere virksomheter, og at fagutdannede og høyt kvalifiserte innvandrere
inkluderes i arbeidslivet.
• Følge opp det regionale arbeidet mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og
kjønnslemlestelse.
• Legge til rette for samarbeid med sivilsamfunnet, herunder frivillig sektor.

Regionreformen og loven
• Forsterke oppgaveområder fylkeskommunen allerede har og se
virkemidler i sammenheng (Meld.St.6. 2018-2019)
• Styrker fylkeskommunens rolle som planmyndighet, samordnende
myndighet og samfunnsutvikler – nå på integreringsfeltet også.
• Innovasjon i offentlig sektor: nye koblinger mellom videregående
opplæring, arbeidsliv, næringsliv, arealplanlegging, bosetting av
flyktninger, folkehelse, kulturlivet og frivilligheten, med mer
• Oppgavene delt i arbeidsområder: Kvalifisering, integrering i
sivilsamfunnet, anmodning og arbeidet mot negativ sosial kontroll

Dimensjonene ved den regionale
samfunnsutviklerrollen

(noe forkortet)(Gro Sandkjær Hanssen, NIBR-OsloMet/NMBU, 28.2.2019)

Gi strategisk retning til
samfunnsutviklingen
Mobilisere privat sektor,
kulturliv og lokalsamfunn
Samordne, koordinere
offentlig innsats og
virkemiddelbruk

• Etablerer omforente mål […]
• Velge strategisk retning for utviklingen
• Forankre hos alle relevante aktører
• Bruke samfunnsplanlegging [...] som verktøy

• Mobilisere planprosesser
• Stimulere til samarbeid, etablere arenaer og møtesteder
• Nettverksnoder, etablere arenaer hvor aktører kobles opp
• Incentivordninger som bygger opp rundt den valgte retningen

• Samordne og samarbeide med sektormyndigheter om felles må (omskrevet)
• Regional plan som retningsgivende for samordnet innsats og virkemiddelbruk fra offentlige
aktører
• Bindeledd mellom forvaltningsnivå

Strategisk regionalt- og nasjonalt arbeid
• Nasjonalt fylkeskommunalt ledernettverk for integrering med
tilhørende fagnettverk på de overførte oppgavene.
• Vikens integreringsarbeid har en gjennomføringsavtale på integrering
med NAV Øst- og Vest-Viken.
• Integrering er en del av den generelle delen av partnerskapsavtalen
med kommuneregionene i Viken.
• Viken fylkeskommune deltar i ulike regionale nettverk som blant annet
Statsforvalterens velferdsprosjekt og Østlandssamarbeidet og
Østlandsnettverk (RVTS)
• Samarbeid med KS regionalt og nasjonalt.

Finne arenaer for partnerskap og samarbeid
• Regional planlegning og rolleutøvelse som binder stat, kommune
organisasjoner, kompetansemiljøer og innbyggere sammen om felles mål

Samarbeidende fagområder
Næring forvalter tilskudd på etablererveiledning og mentor og trainee
Frivillighet: Viken flerkulturelle råd, integrering som kriterium i tilskuddene
Folkehelse: Livsmestring og psykisk helse, by- og stedsutvikling, inkludering og
mangfold, idrett og friluftsliv, universell utforming

Frihet fra negativ sosial kontroll: Samarbeid med Østlandsnettverk, skole, kommune
Mangfold: Antirasistisk sone. Handlingsplan mot rasisme. Mangfoldig arbeidsliv

Bibliotekene i samarbeid med frivillighet, språkkafeer, kultur

Viken viser vei
• Vårt mål er å vise at overføringen av integreringsoppgavene skal bli bedre for
kommunene og en suksesshistorie for oppgaveoverføring til fylkene !!
• Helhetlig virkemiddelbruk i samarbeidet med NAV og andre
samarbeidspartnere
• Bærekraftsmålene og med mål nr.17
• Godt arbeid med Regional planstrategi og de regionale planprogram og
planer. Temastrategi integrering
• At integreringsarbeidet i Viken blir en naturlig del av hele vårt virke

Tre regionale planer
I Vikens regionale planstrategi, vedtatt 18.12.2020, vedtar tre nye regionale planer:
‒ Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd
‒ Regional plan for kompetanse og verdiskaping
‒ Regional plan for areal og mobilitet

Tverrfaglige temaer som skal ivaretas i alle de tre regionale planene:

Viken fylke
• 51 kommuner
• 24 585 km2

• Sjette største fylke i areal
• 5 450 km fylkesvei
• 135 591 næringsbedrifter

Samarbeid med kommunene om deres
kvalifiseringsarbeid
• Forankring i Partnerskapsavtalene med 14 kommuneregioner i Viken, hvor integrering er stadfestet som
overordnet tema.
• Forankring i samarbeidsavtalen mellom Viken fylkeskommune, NAV Øst- og NAV Vest Viken hvor integrering er
stadfestet som gjennomgående tema i gjennomføringsavtalene.
• Etablererveiledning av innvandrere er en del av samarbeidsavtalen som Viken fylkeskommunen har med
kommuneregionene, NAV Øst- og Vest Viken og NHO
• Foreløpig plan for kvalifisering av innvandrere, samordnes med plan for kompetanse og verdiskapning
• Temastrategi for mangfold, integrering og universell utforming
• Samarbeid med kommuner om tjenesteleveranser til introduksjonsprogrammet
• Hefte med redegjørelse av fylkeskommunens arbeid etter integreringsloven
• Vi i Viken, Temahefte 1/2021 Kunnskapsgrunnlag integrering
• Samarbeid med IMDi om prosjekt på kvalifisering i Vikens kommuner

Fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler
for kompetanse og verdiskapning
• Fylkeskommunens rolle som tilrettelegger for kvalifisering basert på
arbeidslivets behov (yrkesopplæringsnemnd, statistikk og analyse, mm)
• Felles regional plan for fagområdene næring- og kompetanse, med plan for
kvalifisering av innvandrere
• Samarbeid med regionale aktører som NAV, nærings- og
arbeidslivsorganisasjonene
• Plan for kvalifisering av innvandrere må blant annet sees i lys av
kompetansepolitikk, fylkeskommunens nye integreringsoppgaver og NAV’s
virkemidler (helhetlig virkemiddelbruk)

Fylkeskommunens tilbud skal være med på å
hindre utenforskap
•
•
•
•
•

Kombinasjonsprogram
Særskilt språkopplæring
Tilpasset språkopplæring for voksne
Minoritetsrådgivere
NAV samarbeide i Viken
fylkeskommune med vekt på de
tilbudene som vi starter sammen
med NAV

• 101 deltakere med økt
læringsutbytte
• Bygg Broen
• Lørenskog prosjektet fagbrev på
arbeidsplass
• Skriveferd (pedagogisk
utviklingsarbeid i samarbeid med
ulike miljøer innenfor UH- sektoren)
• Yrkeskomp

Utfordringsbildet
•
•
•
•

Tilgang på arbeid for målgruppen
Møter opplæringen arbeidslivets behov?
Er opplæringen fleksibel nok?
Læreplasser; tilgang på bedrifter, bedriftens behov for støtte i arbeidet når
behovet er både fagopplæring og språkopplæring?
• Muligheter for alle (vil fullføringsreformen og ny opplæringslov gi oss
svaret?)
• Flere voksne må ha plass i opplæringen, dette utfordrere den fysiske
plassen på våre videregående skoler og økonomien i tiden som kommer.
• Hvordan ta i bruk ulike sektorers virkemidler?

Fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler i

sivilsamfunnet
• Regionale og kommunale planer, temastrategier
• Samarbeid med kommuneregionrådene og kommunene; frivillig sektor
• Øke innvandreres deltagelse i frivillig sektor, kulturliv, –bruk av møteplasser som bibliotekene og museer
• Brobyggende aktivitet, arbeid mot rasisme og for økt mangfold
• Tilskudd og støtteordninger (integrering som søkekriterium i eksisterende tilskuddsordninger/inkluderende
møteplasser).
• Strategi helsefremmende skoler: «laget rundt eleven» inkluderer minoritetsrådgiverne og arbeidet mot negativ
sosial kontroll.
• Arbeidet mot negativ sosial kontroll i samarbeid med folkehelse, kommunens forebyggende helsearbeid og
frivillig sektor

Arbeidet mot negativ sosial kontroll
Fylkeskommunen har ansvaret for å forebygge negativ sosial kontroll,
tvangsekteskap og kjønnslemlestelse gjennom å bygge nettverk, dele
kompetanse og samarbeide med myndigheter og aktører på regionalt
og kommunalt nivå.
• Vi ønsker å skape arenaer for kompetanseving og samarbeid
‒ mellom fylkeskommunen og kommunene,
‒ mellom etater
‒ Fokus på sosial kontroll som hinder for utdanning og kvalifisering til
arbeidsliv
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Fylkeskommunens handlingsrom
for anbefaling til anmodning om bosetting
• Rammebetingelser som regional operasjonalisering
av nasjonale kriterier for anmodning 2022
(Vurdering av kommunenes
integreringskompetanse- og kapasitet)
• Lovens pålegg om ansvar for det regionale
integreringsarbeidet
• Samfunnsutviklerrollen
• Kunnskapsgrunnlag fra eget arbeid og fra regionale
samarbeidspartnere (NAV,HB,KS,Statsforvalteren,Bufetat)
• Politiske føringer fra kommuner(vedtak om
bosetting) og fylkeskommunen

Bakgrunn for Vikens anbefalinger til anmodning 2022
Målsetting:
Vi vil bidra til at samarbeidet skal sikre målrettet bosetting som gir best mulig integrering, kvalifisering
og livskvalitet for den enkelte flyktning og en god samfunnsutvikling for lokalsamfunnet og regionen.
Vi legger til grunn:
• Holde anmodningstallene stabile
• Ikke redusere anmodning utover anmodning i 2021
• Kommunenes kapasitet er dokumentert ved politiske vedtak
• Kommunenes tilhørighet i kommuneregioner og interkommunalt samarbeid
Kunnskapsgrunnlag som veiledningstilbud (karriere, MR, NAV-veileder, andre på skolene, tilbud og
kapasitet i kombinasjonsprogrammet, arbeidsmarkedstall og analyser, integreringsparametre fra
kommuneundersøkelse om integrering i sivilsamfunnet og kommunenes tjenestetilbud og kapasitet
ved de videregående skolene og regionens arbeidsmarked, næringslivets behov og delvis kunnskap
om kommunenes tjenestetilbud og samarbeid med sivilsamfunnet om integrering.

Overlappende kunnskapsgrunnlag
Plan for kvalifisering av
innvandrere

Anbefaling om
anmodning av
kommuner

Gjennomføringsavtale
om integrering
mellom NAV og FK

Sentral samfunnsutvikler
FNs 17 bærekraftmål skal ligge til grunn for alt vi gjør.
• Legger FNs bærekraftmål som premiss for
utviklingen i fylket
• Første fylkeskommune som beskriver status for vår
region for alle de 17 bærekraftmålene.
• Vi forsøker også å sette de lokale og regionale
utfordringene i et nasjonalt og globalt perspektiv.
• Gir bedre forståelse av hvordan vi i Viken kan bidra til
at verden globalt når FNs bærekraftmål og oppfyller
Agenda 2030.

Sosial bærekraft
Integrering

Inkludering

Folkehelse

Mangfold

Refleksjoner

• Kommunenes samarbeid med fylkeskommunen om
integrering, inkludering og mangfold
• Plan- og strategier – hva er kommunenes behov for
samarbeid med fylkesadministrasjonen
• Om kvalifisering – hvilket behov for samarbeid er uttalt
og uuttalt?
• Om integrering i sivilsamfunnet – har kommunen en
frivillighetspolicy og et samarbeid om bidrag fra
sivilsamfunnet til introduksjonsprogrammet?
• Anmodningsarbeidet – hva mener kommunene er et
godt integreringsarbeid, - og hvordan ønsker de å bli
målt
• Hvordan kan fylkeskommunen og kommunene
samarbeide mot negativ sosial kontroll?
• Hva trenger vi for en bedre samskaping og samarbeid
mellom forvaltningsnivåene?

ellentor@viken.no
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Lenker på Viken.no
Opplæringstilbud for minoritetsspråklige - Viken fylkeskommune
Opplæring som voksen - Viken fylkeskommune
Integrering og mangfold - Viken fylkeskommune
Minoritetsrådgivere - Viken fylkeskommune
Bygger bro inn i det norske samfunnet - Viken fylkeskommune
Integreringswebinar - Viken fylkeskommune

Skal vise veien til integrering og mangfold - Viken
fylkeskommune

