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Høring- endring i introduksjonsloven angående hjemmel 
for personopplysninger 

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til høringssak om endring av 

introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere 

(introduksjonsloven). Ombudet viser også til kort avklaring i telefonsamtale den 

17. september med saksbehandler, og følger oppfordringen om et kort innspill i 

tråd med forespørselen.  

 

Ombudets innspill berører personkretsen som omfattes av endringsforslaget. 

Personkretsen er i hovedtrekk beskrevet i endringsforslaget pkt. 2.2 

Introduksjonsloven, men under pkt. 2.4 Tilskudd s. 9, beskrives en tilleggs 

gruppe som også vil være omfattet av rett og plikt til introduksjonsprogram: 

 

«Personer som har fått opphold på grunnlag av mishandling i 

samlivsforhold, fordi de ikke kan returnere til hjemlandet på grunn av 

sosiale eller kulturelle forhold eller fordi de har vært utsatt for 

tvangsekteskap, vil være omfattet av rett og plikt til 

introduksjonsprogram, og dermed også utløse integreringstilskudd.» 

 

Med unntak av denne korte beskrivelsen, kommenterer ikke departementet 

nærmere hvilken relevans det kan ha for utformingen av endringsforslaget at 

reglene skal omhandle personopplysninger som inkluderer opplysninger om 

personer som kan ha behov for særlig beskyttelse og skjerming mot at de blir 

identifisert.  
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Vold i nære relasjoner anses i dag for å være et betydelig likestillingsproblem. 

Statens bekjempelse av kjønnsbasert vold forutsetter en rekke offentlige 

tjenester fra forskjellige statlige og kommunale etater. Forskning og 

evalueringer av handlingsplaner og tiltak for voldsutsatte kvinner har flere 

ganger pekt på alvorlige negative konsekvenser av at myndighetene velger å løse 

alvorlige likestillingsutfordringer, som vold og menneskehandel, innenfor 

innvandrings- og integreringspolitikken, uten samtidig å integrere arbeidet 

innenfor det generelle likestillingsarbeidet.  

 
Staten skal, i henhold til Rasediskrimineringskonvensjonen artikkel 5b og 2a, 
beskytte mot voldshandlinger eller legemsbeskadigelse uavhengig av rase, 
hudfarge eller nasjonal eller etnisk opprinnelse. Plikten til å gi likeverdig 
beskyttelse og bistand uavhengig etnisitet mv. omfatter også vold som kan 
defineres som kjønnsbasert. 1 Det vil si vold som særlig rammer kvinner og 
jenter.2 Alle evalueringer av tiltak og planer har anbefalt at arbeidet med 
tvangsekteskap bør samordnes med den øvrige innsatsen mot vold i nære 
relasjoner3.  

Ombudet etterlyser derfor en drøftelse og vurdering av om endringsforslaget i 
tilstrekkelig grad tar hensyn til de særlige tiltakene som iverksettes når det 
gjelder personopplysninger som av hensyn til voldsforebygging må skjermes i 
særlig grad.   
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Guri Hestflått Gabrielsen 

avdelingsleder 
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1 Rasediskrimineringskomiteens generelle anbefaling nr. 25 , para graf 4.  

2 Kvinnekomiteens generelle anbefaling nr. 19. 

3 FaFo 2014:16 Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse- i forskning og politikk 


