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Fylkeskommunens ansvar

Kultur- og næringsavdelingen

Plan-, miljø- og samfunnsavdelingen

Opplæringsavdelingen

Samarbeid om integrering
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Oppgaver som ble overført til fylkeskommunene fra 01.01.2020

Bosetting – kapasitetsstyring

Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid

Samarbeid med regionale sektormyndigheter

Forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse

Tilskuddsordningene Jobbsjansen del B, mentor- og traineeordninger og 

etablereropplæring for innvandrere
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Integreringslovens § 4 

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.
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Dokumentasjon 

og planarbeid

Nasjonale føringer

▪ "Integrering gjennom kunnskap"

▪ "Hverdagsintegrering"

Regionale føringer

▪ Utviklingsplan for Rogaland –

«helsefremmende og inkluderende samfunn»

▪ Regionalplan for folkehelse

▪ Regionalplan for kompetanse

▪ Strategi for integrering

- samordnet og helhetlig innsats

Helhetlig frivillighetspolitikk
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Hva kan vi bidra 

med?

Kunnskap

Folkehelseundersøkelsen/Ungdata

▪ Livskvalitet

▪ Deltakelse i aktiviteter, formelt og uformelt

▪ Kontakt med naboer

▪ Nærhet til friluftsområder

▪ Ungdomsidrett og sosioøkonomisk status

Nettsider, nyhetsbrev, kunnskapsgrunnlag folkehelse

Kunnskapsgrunnlag for integrering

Bosetting, utdanning/kvalifisering, arbeid, hverdagsintegrering, retten til å leve et 

fritt liv

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/aktuelt-folkehelse/nyhetsbrev-3-folkehelse-2021.112467.aspx
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/kunnskapsgrunnlaget/
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Partnerskapsavtaler

Partnerskapsavtaler med kommuner

▪ Handlingsplan med tiltak

▪ 21 av 23 kommuner har fått penger 

til frivillighetspolitikk

▪ Tilskudd basert på innbyggertall (fra 50 til 300 000)

Partnerskap med frivillige organisasjoner

▪ Handlingsplan med tiltak

▪ Samme tilskudd

Kommuner og organisasjoner forplikter seg til å bidra 

med samme beløp inn i arbeidet

Partnerskap folkehelse

Hva kan vi bidra 

med?

Partnerskap

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/partnerskap-for-folkehelse/partnerskapsavtaler/
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Nasjonale tilskuddsordninger

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige 

organisasjoner

Statstilskudd til friluftsaktivitet

Regionale utviklingsmidler

Tilskudd til friluftsarbeid

Tilskudd til folkehelsearbeid

Frivillighet Norge

Vår dag

Hva kan vi bidra 

med?

Tilskudd

Haugesund Røde Kors 

Prosjekt: Røde Kors i Friluft

KIA Sandnes 

Prosjekt: Vi går for felleskap

----------------------------------------

Norges Jeger -

og Fiskeforbund Rogaland

Prosjekt: Hekta

Foreningen for stølsliv og

friluftsliv i Indre Gjesdal 

Prosjekt: Tørrskodd langs

Maudalsvatnet mot Lanes

https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-til-integreringsarbeid-i-regi-av-frivillige-organisasjoner/
https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/TilskuddFriluftsaktivitet/Startside/Index?s%C3%B8knadstypeId=7
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/natur-klima-og-miljo/friluftsliv/tilskudd-til-friluftslivsarbeid/
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/folkehelse/tilskudd-til-folkehelsearbeid/
https://frivillighetensar.no/vardag#:~:text=Gjennom%20hele%202022%20skal%20vi,slett%20feire%20Norges%20viktigste%20lagarbeid!
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Kontaktpersoner i Rogaland fylkeskommune

Integrering

Beata Ch. Reppen

beata.ch.reppen@rogfk.no

Inger Kristin Egeland

inger.kristin.egeland@rogfk.no

Folkehelse

Vilde Christensen

vilde.christensen@rogfk.no

Hva kan vi bidra 

med?

Kontakt

mailto:beata.ch.reppen@rogfk.no
mailto:inger.kristin.egeland@rogfk.no
mailto:inger.kristin.egeland@rogfk.no
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Ta kontakt!

Kontaktpersoner? 

Nettverk?

Ungfritid

Mangfoldsplakaten

Meld deg på nyhetsbrevet 

Gode eksempler

Hva kan dere 

bidra med?

https://ungfritid.no/
https://inkluderingskoden.no/mangfoldsplakaten
https://www.rogfk.no/vare-tjenester/folkehelse/aktuelt-folkehelse/nyhetsbrev-3-folkehelse-2021.112467.aspx


11


