
Fra: Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) 
<innvandrerradet@gmail.com> <svarer-ikke@dss.dep.no> 

Sendt: 15. november 2019 11:31 
Til: Postmottak KD 
Emne: Høringsuttalelse fra Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) på 

Høring Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til 
endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) - via 
regjeringen.no 

 

19/3514 - Høringsuttalelse fra Det Felles 

Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) på Høring 

Forslag til lov om integrering (integreringsloven) 

og forslag til endringer i lov om norsk 

statsborgerskap (statsborgerloven) - via 

regjeringen.no 

 

Vårt saksnummer: 19/3514 

Høring: Høring Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til 

endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) 

Levert: 15.11.2019 11:31 

Svartype:  

Gruppering av høringsinstanser: Bruker- og interesseorganisasjoner 

Avsender: Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) 

Kontaktperson: Raajini Rajalingam 

Kontakt e-post: innvandrerradet@gmail.com 

  
 

Høringssvar fra Det Felles Innvandrerråd i Hordaland (DFIRH) til Forslag til lov 

om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk 

statsborgerskap (statsborgerloven). 

mailto:innvandrerradet@gmail.com


Det Felles Innvandrerråd i Hordaland er en politisk og religiøs nøytral 

paraplyorganisasjon for innvandrerorganisasjoner i Hordaland. Vi jobber etter 

prinsippene likestilling, tilhørighet, inkludering, dialog, samfunnsdeltakelse og 

medvirkning. Vår hovedmålsetting er å legge til rette for like rettigheter, plikter 

og muligheter for alle innbyggere i Hordaland uansett bakgrunn. Vi ble stiftet i 

mai 1988. 

Her er vårt høringssvar basert på innspill fra våre medlemmer og vårt styre: 

1) Jobbsjansen for hjemmeværende kvinner i alderen 18 – 55 år (s. 18-19). 

DFIRH støtter dette forslaget, men vi mener at det mangler konkrete tiltak i 

høringsnotatet. Stønaden blir foreslått som 1G. For at mange hjemmeværende 

kvinner skal velge å delta i dette tiltaket må regnestykket vise en økonomisk 

gevinst for dem. Hvis kontantstøtte + sparte utgifter til barnehagen er omtrent 

lik stønaden de vil motta gjennom jobbsjansen, tror vi dessverre at mange vil 

velge bort dette tiltaket.  

2) Utvalget foreslår blant annet forsøk med en ny grunnskolestønad for 

mottakere i alderen 20 – 54 år som ikke har fullført grunnskole (s.30). DFIRH 

forslår å ha denne ordningen i minimum tre år. Innvandrere som kommer til 

Norge som analfabeter, trenger som regel mer tid til å fullføre grunnskolen. Det 

kreves for eksempel mye av disse for å klare seg i dagens samfunn hvor så og 

si alle offentlige tjenester er digitalisert. Med halvferdig kompetanse blir ikke 

det lett verken å skaffe seg jobb eller å orientere seg i samfunnet. 

3) DFIRH støtter forslaget om at nyankomne innvandrere tidlig integreres i det 

norske samfunnet og blir økonomisk selvstendige (s. 43) 

4) DFIRH støtter forslaget om at asylsøkere tidlig får kjennskap til norsk språk 

(s. 44). 

5) DFIRH støtter forslaget om å stille kvalitetskrav til kommunens tilbud (s. 46). 

6) DFIRH foreslår å bosette asylsøkere og flyktninger i distriktene og ikke bare 

i byer i Norge. Innvandrere som har nordmenn som naboer integrer seg ofte 

fortere. Dette kan føre til at kommunene i distriktene får mulighet til å blomstre, 

og utvandringen fra kommunen vil bli redusert. Dette er en vinn-vinn situasjon 

for alle. 



7) DFIRH støtter regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltagelse av 

innvandrere. Vi mener det må innvilges mer økonomisk støtte til seriøse 

frivillige organisasjoner. 

8) DFIRH støtter kompetansekartlegging. Dette kan føre til motivasjon hos de 

som har en utdanning fra sine hjemland. 

9) For fag- og yrkesopplæringen for voksne over 25 år foreslås det 

realkompetansevurdering. Dette vil ikke gjelde for voksne innvandrere som har 

ingen eller lite skolegang fra hjemlandet sitt. Disse personene faller da mellom 

to stoler. For dem finnes det ikke noe bra tilbud med dagens ordning, og slik vi 

ser det er det heller ikke foreslått noe bedre tilbud i høringsnotatet. DFIRH 

mener dette er kritikkverdig siden det finnes mange personer som faller inn 

under denne kategorien. 

10) DFIRH støtter forslaget om at alderskravet om opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap settes til 18 år, og at personer ikke kan vokse seg inn i 

programmet. Vi mener at det er viktigere at ungdommer som har påbegynt 

grunnskole/videregående opplæring skal fullføre denne, enn å fokusere på 

norsk og samfunnskunnskap for å få permanent opphold. 

11) DFIRH støtter forslag til §4 om at kommunene skal forplikte seg til å gi 

kvalitativ opplæring (mot kvantitativ opplæring) som ligger under dagens 

ordning. 

12) DFIRH støtter forslaget om at kommunene skal forplikte seg til å gi tilbud 

om karriereveiledning til innvandrerne etter §12.  

13) DFIRH støtter videreføring av dagens lov om opplysningsplikt til 

barneverntjenesten. Det vi som organisasjon opplever i dag er at flerkulturell 

forståelse er en mangelvare hos veldig mange ansatte i mange 

barneverntjenester i hele landet. Kompetanseheving i flerkulturell forståelse for 

barnevernansatte er et nødvendig tiltak for å behandle sakene riktig slik at 

barna blir ikke tapere. Å fatte et akuttvedtak om omsorgsovertakelse av barn er 

viktig i alle saker, - hvis det er det eneste beste løsningen for barnet/barna. 

Dessverre opplever vi at dette har vært løsningen i adskillig flere saker i 

innvandrerfamilier enn i saker med etnisk norske familier. Disse barna vil miste 



sine røtter, og dette vil være en stor psykisk påkjenning for dem som vil prege 

dem resten av livet. 

14) DFIRH støtter ikke at språkkravet for å bli norsk statsborger skal økes fra 

A2 til B1.  

Vi støtter selvsagt tanken om at alle som skal bli norske borgere lærer seg 

"grunnleggende norsk", og vi mener også at det skal og bør forventes at 

innvandrere som ønsker statsborgerskap skal "kunne samtale om de fleste 

allmenne emner og hanskes med uforutsette situasjoner." Det vi ikke støtter er 

at kravet skal heves fra A2 til B1 for å få norsk statsborgerskap. Dette mener vi 

med tanke på at B1 i norsk representerer et nivå som går langt utover det å 

kunne grunnleggende norsk. "[B1 er] samme nivå som hvis du er født i Norge, 

av norske foreldre, og har fullført 10. klasse." sier forbundssekretær i skolenes 

landsforbund. Dette er slik vi ser det langt utover det som er rimelig å kunne 

forvente av de fleste flyktninger i løpet av introduksjonsprogrammet. 

Språkutfordringer har blitt nevnt i en del forskningsmiljøer som en av mange 

grunner til at innvandrere sliter med å få innpass i arbeidsmarkedet i Norge. 

DFIRH er altså enig at det er svært viktig at de norske språkkunnskapene bør 

være bedre blant innvandrere, men vi mener at en skjerping av språkkravet 

ikke veien å gå. Vi mener at det ikke finnes noen forskning som tilsier at et 

skjerpet språkkrav vil kunne føre til at flere innvandrere får innpass i 

arbeidsmarkedet. Det som derimot finnes er mye forskning som peker på at 

innvandrere stadig blir diskriminert på arbeidsmarkedet. DFIRH mener derfor 

at departementet bør jobbe med å foreslå tiltak som kan redusere 

diskrimineringen av innvandrere på arbeidsmarkedet, istedenfor å øke 

språkkravet. 

I tillegg mener vi i DFIRH at nyankomne innvandrere må få muligheten til å 

praktisere norsk muntlig i mye større grad enn de gjør med dagens 

opplæringsordning. DFIRH mener at det må innvilges mer midler både til 

språkpraksisplasser (der kandidatene får en reel praktisering av språket), og til 

språkkafeer. Slik det er i dag er det mange frivillige organisasjoner (ofte i 

samarbeid med biblioteker) som organiserer språkkafeer, og mange av disse 

tilbudene driftes med midler fra private aktører. Dette er et veldig ettertraktet 



tilbud blant innvandrere som vil lære og praktisere sine muntlige 

språkferdigheter, og det er ofte lange ventelister på å få bli med.  

DFIRH ber derfor om at det bevilges mer midler til gjennomføring av ulike 

språktreningstiltak og tilbud der innvandrere faktisk får praktisert det norske 

språket. Slik vi ser det vil dette føre til langt bedre integreringsresultater enn 

det å øke språpkkravet vil.  
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Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på 

www.regjeringen.no. 
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