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SVAR - HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT OM NASJONALT 

INTRODUKSJONSREGISTER (NIR) OG FORSKRIFT OM FRAVÆR OG 

PERMISJON VED NYANKOMNE INNVANDRERNES DELTAKELSE I 

INTRODUKSJONSORDNING 
 

Stavanger kommune har gjennomgått høringsnotatet med forslag til endringer i forskrift om 

Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne 

innvandrernes deltakelse i introduksjonsordning, og vil gi følgende kommentarer: 

 

 Pkt. 2.1: For å kunne planlegge tilbud om introduksjonsprogram og opplæring av norsk og 

samfunnskunnskap er kommunen avhengig av ajourførte opplysninger angående 

deltakernes bostedsadresse. Rådmannen mener at den foreslåtte endringen angående 

innhenting av slike opplysninger vil redusere en god del feil. Rådmannen støtter den 

foreslåtte endringen. 

 Pkt. 2.2: Rådmannen ser behovet for at fylkesmannen har tilgang til opplysninger når det 

skal utøves tilsyn. Rådmannen ser også at det er nyttig at fylkesmannen gis tilgang til 

rapporter på kommunenivå. Imidlertid er det viktig at departementet vurderer hvorvidt det 

er behov for at Fylkesmannen har full lesetilgang i NIR på personnivå. En slik tilgang kan 

være i konflikt med personvernet, ettersom i NIR behandles personopplysninger. Som 

grunnprinsipp skal personopplysninger være tilgjengelig kun når tilgang er nødvendig. 

Stavanger kommune mener ar det bør heller utvikles en løsning som enkelt gir mulighet for 

at fylkesmannen gis tilgang til personopplysninger for de personer/saker som skal granskes 

i et tilsyn.   

 Pkt 2.3 og 2.5: Stavanger kommune stiller seg positiv til at informasjon om klagesaker 

registreres i NIR, på lik linje med andre vedtak om introduksjonsprogram. Vi ser imidlertid 

at to måneders frist for registrering (omtalt i punkt 2.3) vil komme i konflikt med dette. 

Behandlingen av klagesaker hos fylkesmannen tar som hovedregel mer enn to måneder. 

Resultatet av klagesak vil dermed ikke være mulig å registrere innenfor tomånedersfristen. 

Departementet må ta hensyn til dette ved utforming av system for registrering av 

klagesaker. Både kommuner og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) vil bruke 

mye unødvendig tid dersom alle klagesakene må registreres med etterregistreringstilgang. 
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 Pkt. 2.7: Rådmannen mener at å sikre at reglene for omsorgspermisjonen for deltakere i 

introduksjonsordningen er like reglene i arbeidslivet, vil virke positivt i integreringsarbeidet 

og vil være et viktig incitament til å fremme likestilling. Stavanger kommune viser 

imidlertid til at færre kvinner enn menn fullfører introduksjonsprogrammet, og en av de 

store forskjellene mellom menns og kvinners progresjon i introduksjonsprogrammet skapes 

av kvinners fravær knyttet til svangerskap og fødsel. Rådmannen mener at hvis endringen i 

forskriften angående økt permisjonslengde trår i kraft, vil det i mange tilfeller bety at mor 

tar ut økningen alene, noe som vil føre til enda mer redusert yrkesaktivitet for kvinner. 
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