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Svar på spørsmål om digital ukrainsk videregående opplæring som del 
av introduksjonsprogrammet 

Vi viser til henvendelse 15. juli 2022 om digital ukrainsk videregående opplæring som del av 

introduksjonsprogrammet. Henvendelsen har bakgrunn i spørsmål fra Statsforvalteren i Oslo 

og Viken. 

 

IMDi vurderer at digital ukrainsk videregående opplæring ikke bør kunne inngå som del av et 

introduksjonsprogram. Begrunnelsen er blant annet at det ikke finnes et tilbud som kan 

sidestilles med fullverdig videregående opplæring i Norge og at det vil være utfordrende for 

kommunene å vurdere kvalitieten på og innholdet i et tilbud om digital ukrainsk videregående 

opplæring. 

 

Departementet er enig med IMDi i at digital ukrainsk videregående opplæring ikke kan 

utgjøre hele innholdet i introduksjonsprogrammet og at tilbudet ikke kan sammenlignes med 

norsk videregående opplæring. Kommunen må kunne vurdere innholdet av og kvaliteten på 

programmet i sin helhet, herunder at tilbudet er forsvarlig og at det bygger opp under 

sluttmålet. Departementet kan imidlertid ikke se at bestemmelsene i integreringsloven er til 

hinder for at digital ukrainsk videregående opplæring kan inngå som del av et 

introduksjonsprogram. 

 

Arbeids- eller utdanningsrettede elementer er et minstekrav til innholdet i programmet, både 

etter §§ 14 og § 37 c. Etter departementets vurdering kan det ikke stilles et absolutt krav om 

vitnemål, kompetansebevis eller lignende for at et element skal anses for å være 

utdanningsrettet. Departementet bemerker også at integreringsloven forutsetter at 

programmet kan inneholde andre elementer som ikke er direkte arbeids- eller 

utdanningsrettet. Føringen i § 14 tredje ledd om at programinnholdet for øvrig skal tilpasses 
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Side 2 
 

den enkeltes behov og det fastsatte sluttmålet, gjelder også for personer med kollektiv 

beskyttelse, se merknad til § 37 c i Prop. 107 L (2021–2022).  

 

Departementets vurdering er dermed at digital ukrainsk videregående opplæring kan inngå 

som del av introduksjonsprogrammet etter integreringsloven § 37 c, men at dette ikke kan 

utgjøre hele innholdet av programmet.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Toril Melander Stene (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Åste Haukvik Traen 

seniorrådgiver 
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