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Toni Elisabeth Håvardsrud

Assisterende opplæringssjef 



Program

• 08:30-10:00 Presentasjon av alle. Regionsammenslåing, ny yrkesfaglig tilbudsstruktur, nye 

oppgaver fra IMDI, Inntaket med alle søknadsparagrafer  V/ Toni Elisabeth 

• 10:00 – 10.15 Pause              

• 10:15 - 11:00 Generelt om søkning til vgs for skoleåret 2020-2021 V/ Marius Nymoen

• 11:00 – 11.10 Pasvik folkehøyskole informerer om tilbud og endring av søking på plasser for 

elever med særskilte behov

• 11:10 – 11:30 OT- tjenesten v/Carl Fillip

• 11:30 - 12:30 Lunsj

• 12:30 – 13:00 Minoritet språklige søkere v/Benedicte Hauge Johnsen

• 13:00 – 13:30 Søkere etter Fortrinnsrett og individuell behandling v/ Lin-Ingvild Monsen 
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Fylkessammenslåing Troms og Finnmark

Divisjonsmodellen er vedtatt  12.juni 2019

• Dette er en modell til ledelsesstruktur i Troms og Finnmark

• Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo leder fylkesrådet. Det er vedtatt parlamentarisme.

• Administrasjonssjef er lagt til Tromsø og heter Stein Ovesen

• Han heter Bjørn Inge Moe. De fire divisjonsdirektørene er likt fordelt på fylkene. 

Divisjonsdirektøren innen opplæring og næring heter Børre Krudtå. Han vil ha kontorsted i 

Vadsø. Det vil være en assisterende divisjonsdirektør som vil ha kontorsted i Tromsø. 

Divisjonsdirektør for Plan og økonomi er assisterende administrasjonssjef i hele regionen 

og heter Øystein Ruud. Divisjonsdirektør for kultur og levekår heter Marianne Pedersen, og 

divisjonsdirektør for samferdsel heter Bjørn Henrik Kavli. 

• Direktørene var på plass 1. september. Dette er stillinger som er på åremål. Avdelingsnivået 

og assisterende avdelingsnivå ansettes før jul. 

• Alle vil beholde jobben, noen vil få endrede oppgaver i den nye regionen. 

• Det vil være intern rekrutering på divisjonsdirektør og øvrige lederstillinger. 

• I utgangspunktet er det assisterende til divisjonsnivået i motsatt region. 
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Endringer i SA/ opplæringsavdelingen 

fra 01.01.20

4



Fylkessammenslåing 

• Utdrag fra politisk plattform vedtatt 08.11.19: 

• Videregående opplæring og struktur: For å kunne ivareta et godt tilbud i hele regionen skal 

man slå ring om de offentlige skolene. Det skal ikke gjennomføres privatisering eller 

sentralisering av den videregående skolen i Troms og Finnmark.

• Samarbeidspartiene vil sikre trygghet og forutsigbarhet i skole- og tilbudsstrukturen og vil 

ikke legge ned videregående skolested i perioden 2019-2023. Man bør likevel se på nye og 

alternative måter å organisere videregående opplæring på, med utgangspunkt i dagens 

skolesteder. Større fokus og satsing på digitale løsninger vil være et viktig virkemiddel i 

dette. Tilbudene skal være varierte, desentraliserte og tilpasset regionens behov. Regionen 

har behov for både praktisk fagkompetanse og akademisk kompetanse. Det må stimuleres 

til at flere elever velger yrkesrettede utdanningsløp. Nærskoleprinsippet med fastsatte 

skoleregioner inndelt i nord-, midt-, sør- og Tromsø-regionen videreføres i Troms, og LOSA-

modellen videreføres i Finnmark. Det skal gjøres en vurdering av mulighetene for å etablere 

skoleregioner i Finnmark, basert på erfaringer fra den kommende utredningen omkring 

dagens organisering.

• http://tffk.no/media/1331/plattform-ap-sp-og-sv-2019-2023-troms-og-finnmark-med-logo.pdf
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Utdrag fra politisk plattform

• Innsatsen for å sørge for at flere gjennomfører må starte tidlig. Elever må få bedre 

oppfølging gjennom hele skoleløpet, som oppringing ved fravær, leksehjelp og forsterket 

sommerskole. I tillegg må utdanningsløpet få en nærmere tilknytning til arbeidslivet 

gjennom hospiterings- og utplasseringsordninger, og vekstbedrifter. 

• Samarbeidet med kommuner og næringsliv må styrkes for å sikre praksisplasser og 

læreplasser. Yrkesutdanningen skal i sterkere grad enn tidligere rettes mot fag som er 

viktige for fremtiden og der regionen kan nytte egne fortrinn. 

• Det må tilrettelegges for utdanningsutvalg der det er vekslingsmodeller/samspillsmodeller 

slik at teori og praksis går hånd i hånd i utdanningsløpet. 

• Fylkeskommunen vil overta viktige oppgaver og tilskuddsordninger knyttet til integrering og 

kvalifisering fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Vi vil i samarbeid med 

kommunene jobbe aktivt med bosetting, kvalifisering og integrering i lokalsamfunnene i 

Troms og Finnmark.
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IMDI oppgaver som overføres til FFK

• Her er oppgavene vi får i første omgang: 

• Det overføres stillinger eller personer tilsvarende i overkant av 30 årsverk til 

fylkeskommunene samlet. Troms og Finnmark får overført 1,33 mill. Det foreslås at det 

opprettes to rådgiverstillinger, en som har kontorsted i Troms(Tromsø) og en i 

Finnmark(Vadsø). Det foreslås videre at fylkeskommunen betaler kostnader utover 1,33 mill

for å opprette stillingene. Stillingene lyses ut internt i IMDI i disse dagene. De har 

fortrinnsrett på stillingene.

• 1. Bosetting-kapasitetsstyring i bosettingsarbeidet:

• Fylkeskommunen får ansvar for kapasitetsstyring i bosettingsarbeidet og skal, innenfor 

rammen av nasjonale kriterier for bosetting, vurdere og anbefale hvor mange flyktninger 

som bør bosettes i den enkelte kommune. Flyktninger skal bosettes i områder hvor de kan 

komme i arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og kompetanseheving.

• 2. Veiledning og kompetanseheving av kommunene i deres kvalifiseringsarbeid:

• Fylkeskommunen får, innenfor rammen av nasjonal integreringspolitikk, ansvar for å følge 

opp kommunene i deres arbeid med kvalifisering av flyktninger, der arbeidet er 

stedsavhengig, og kjennskap og nærhet til kommunene bidrar til bedre oppgaveløsning.
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IMDI oppgaver som overføres til FFK

• 3. Tilskuddsordningene JobbsjansenB, mentor-og traineeordninger og 

etablereropplæring for innvandrere:

• 4. Samarbeid med regionale sektormyndigheter og fylkeskommuner

• Fylkeskommunen får ansvar for å samarbeide om kvalifisering og integrering av 

innvandrere med sektormyndigheter på regionalt nivå.

• 5. Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

• myndigheter og andre aktører på regionalt og kommunalt nivå.

• 6. Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse

• Fylkeskommunen får ansvar for å følge opp arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse 

på regionalt nivå.
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arbeidsgrupper som er igangsatt: 
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• Inntak og formidling, Ressurstildeling, YON - Yrkesopplæringsnemnd 

• Elevtjenester, Fagopplæring, Fagskolen, Fagsystemer utdanning 

• Nettskole, PPT, Tilbudsstruktur, VO, Eksamen  -fag/svenneprøver og dokumentasjon 

• Internasjonalisering, Karriereveiledning, Læremidler, Plan og utredning

• Ungdomsarbeid, internasjonalisering, karriereveiledning, læremidler, organisasjon, 

plan og utredning, skoleledelse, verdiplattform

• Det vil også bli igangsatt en arbeidsgruppe som skal se på samarbeid mellom 

næring og kompetanse 



Nye ansatte 
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• Nye ansatte på opplæringsavdelingen: 

• Lin Ingvild Holmgren Monsen: koordinator PPT, Fagleder inntak

• Carl Phillip W. Lund: OT, inntak 

• May Bente Eriksen: Fagleder fagopplæring 

• Janet Amble: fagopplæring 

• Espen Karlsen: fagopplæring: oppfølging av samfunnskontrakten
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