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DERES REF VÅR REF DATO 

 13/4139   11.8.2014 

 

 

Høring - endring i lov om introduksjonsordning og norskopplæring for 

nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) 

 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette på høring forslag 

til endringer i lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for 

nyankomne innvandrere (introduksjonsloven). 

 

Forslaget omhandler endringer i introduksjonsloven § 25: 

 Hjemmel for behandling av personopplysninger i forbindelse med bosetting av 

nyankomne innvandrere, herunder enslige mindreårige, lovreguleres i 

introduksjonsloven. 

 Hjemmel for behandling av personopplysninger knyttet til søknad om og behandling 

av tilskudd ved bosetting av nyankomne innvandrere, opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap og norskopplæring for asylsøkere lovreguleres i 

introduksjonsloven.  

 Endring av hjemmelen for behandling av personopplysninger for deltakere 

introduksjonsordningen, opplæring i norsk og samfunnskunnskap og norskopplæring 

for asylsøkere. 

 

I tillegg foreslås det at tittelen på introduksjonsloven endres til lov om introduksjonsordning 

og norskopplæring for nyankomne innvandrere mv. (introduksjonsloven).  

 

Det vil bli utarbeidet egne utfyllende regler i forskrift om behandling av personopplysningene. 

Reglene vil omhandle bestemmelser om hvem som skal være hhv. behandlingsansvarlig og 

databehandler etter personopplysningsloven, om hvilke opplysninger som skal lagres og om 

lagring og overføring av opplysningene. Utkast til forskriftsregulering vil bli sendt på en egen 

høring på et senere tidspunkt. 

 

Høringsbrevet er lagt ut under høringer på departementets nettside på 



Side 2 

 

www.regjeringen.no/bld  

 

Listen over høringsinstanser følger nedenfor. Vi ber høringsinstansene vurdere om 

høringsbrevet bør forelegges eventuelle underliggende enheter, instanser, 

medlemsorganisasjoner mv. som ikke står på listen.  

  

BLD ber om høringsinstansenes tilbakemeldinger på både struktur og innhold i 

bestemmelsen.  

 

Departementet ber om at høringsinstansene kommer med sine høringsuttalelser innen 

22.9.2014. Grunnet stram tidsplan for å få vedtatt lovendringen, er det ikke anledning til å be om 

utsettelse av høringsfristen. 
 

Høringsuttalelser sendes elektronisk til departementets postmottak på e-postadressen 

postmottak@bld.dep.no. 

 

Eventuelle spørsmål knyttet til enslige mindreårige flyktninger under 15 år kan rettes til 

rådgiver Anette Kristiansen, telefon 22 24 25 29, e-post akr@bld.dep.no. Øvrige spørsmål kan 

rettes til seniorrådgiver Arild Haffner Naustdal, telefon 22 24 25 45, e-post ana@bld.dep.no. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Erik Skedsmo (e.f.) 

avdelingsdirektør 

        Arild Haffner Naustdal 

        seniorrådgiver 
 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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