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Høringsuttalelse - Endring i forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og forskrift om 

fravær og permisjon 

 

Kommunene Gran, Lunner og Østre Toten har vurdert høringsnotatet. 

 

 

Til høringsnotatet punkt 2.2: Fylkesmannens tilgang til Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) 

Det foreslås en utvidelse av fylkesmennenes tilgang til NIR for å kunne gjennomføre sine oppgaver 

etter introduksjonsloven.  

 

Kommunene støtter forslaget.  

 

 

Til høringsnotatet punkt 2.3: Frist for kommunene til å registrere opplysninger om deltakerne 

Det foreslås at fristen settes til etablert praksis på to måneder. 

 

Mange kommuner rapporterer til NIR via fagsystem. Selv med gode rutiner fra kommunen sin side 

med regelmessige rapporteringer, så kommer ikke alltid informasjonen over i NIR og slik den skal 

(f.eks. dager med gyldig fravær blir gjort om til timer).  I tilfeller dette ikke blir oppdaget ved 

rapporteringen, kan det ta tid før det blir rettet opp pga. at man tror at det er i orden. I noen tilfeller 

der man kjenner til at det er feil og jobber for å løse dem, kan det dessverre ta tid å få løst dem. Det 

kan slik fort gå utover to måneder og man vil trenge etterregistreringstilgang.    

 

Det er viktig at kommunene har mulighet til etterregistrering etter fristen på to måneder, for å 

kunne rette opp feil og mangler i tilfeller det ikke har blitt oppdaget før.  

 

Kommuner med mange personer i NIR er avhengig av å kunne bruke fagsystem for å rapportere til 

NIR, pga. av mengden data som skal overføres. Det er derfor viktig og nødvendig at Integrerings- og 
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mangfoldsdirektoratet (IMDI) i større grad samarbeider med/informerer de ulike leverandørene av 

fagsystem for at de skal fungere optimalt opp mot IMDI. Dette er hensiktsmessig både for IMDI, 

kommunene, de som skal hente ut informasjon fra NIR og leverandørene av fagsystem. 

Informasjonen vil bli mer representativ og pålitelig enn den er i dag.   

 

 

Til høringsnotatet punkt 2.4:  Adgang til registrering i NIR for personer som i påvente av 

barnehageplass ikke kommer tilbake til kvalifisering etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon 

Det foreslås at det skal registreres en forklaring i NIR.  

 

Kommunene støtter dette forslaget. Det er hensiktsmessig at det fremkommer i NIR hvorfor 

personen evt. ikke kommer tilbake til programmet rett etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon.  

Mangel på barnehageplass e.l. er et stort problem for personer som avslutter permisjonen sent på 

høsten, vinteren og våren. Det ekstra oppholdet det skaper i introduksjonsprogrammet er også 

uheldig med tanke på kvalifiseringen.  

 

 

Til høringsnotatet punkt 2.5: Registrering av klager i NIR 

Det foreslås at den enkelte deltakers klager og utfallet av disse skal registreres i NIR. 

 

Kommunene støtter forslaget selv om dette vil medføre merarbeid for kommunene.  

 

 

Til høringsnotatet punkt 2.7:  Endring i omsorgspermisjonen ved fødsel og adopsjon for 

deltakere i introduksjonsprogrammet 

Det foreslås å utvide permisjonen.  

 

Kommunene støtter forslaget.  

 

 

Til høringsnotatet punkt 3:  Økonomiske og administrative konsekvenser 

Det foreslås at det ikke er behov for økonomisk kompensasjon til kommunene. 

 

Arbeidet med NIR er tidkrevende og krever mye ressurser. Kommunene Gran og Lunner f.eks. har i 

dag en 20 % stilling til NIR og fagsystem, hvor 80 % av tiden blir brukt på NIR. Dersom NIR skal 

fungere optimalt så trengs det at de bruker mye mer ressurser enn det de bruker pr. dag.  

 

Dersom kommunene får pålagt flere oppgaver i forhold til NIR vil det kreves mer ressurser fra 

kommunen sin side for å håndheve dette. Forslaget om å ikke gi økonomisk kompensasjon til 

kommunene for de ekstra oppgavene vil være utfordrende for kommunen med de begrensede 

økonomiske ressursene de har.  

 

Skal NIR fungere etter intensjonen og være representativ for de faktiske forhold, så kan det være 

hensiktsmessig å gi øremerkede midler til NIR arbeidet på linje med integreringstilskudd og per 
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capita tilskudd.  Da vil kommunene i større grad kunne sette av tid og ressurser til arbeidet med NIR 

og det vil bli prioritert i langt større grad.   

 

 

Med hilsen 

 

Gran og Lunner kommune     Østre Toten  

Ingvill Alisøy-Gjerløw      Ann Kristin Enger 

Tjenesteleder       Leder  

Flyktningtjenesten for Gran og Lunner kommune  Østre Toten læringssenter 


