
  

 
 

Moss kommune 

 

 

Moss Voks 

Rådhuset postboks 175, 1501 Moss  T  69 24 80 00 F  69 24 80 01 

E post@moss.kommune.no  I www.moss.kommune.no 

Org.nr. 944383476 Bankkonto 1080 29 65600 

 
 
Kunnskapsdepartementet  
Postboks 8119 DEP 
0032 OSLO 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Deres ref.: 19/3514- Vår ref.: 19/5014-4- HJ Dato: 15.11.2019 

 
 

Høring - forslag til lov om integrering - Svar fra Moss kommune 
Lovforslaget som kunnskapsdepartementet har sendt på høring er omfattende og får store 
konsekvenser.  Moss kommune legger i sitt høringssvar vekt på endringene som kan få størst 
betydning for kommunene.  I hovedsak gjelder det foreslåtte endringer i introduksjonsprogrammet 
og norskopplæringen. Moss kommune tar ikke stilling til forslag om hevet krav til norskferdigheter 
for rett til statsborgerskap. Videre vil kommunen uttrykke bekymring for at det nye lovforslaget vil gi 
manglende finansiering til kommunene.  Forslaget innebærer at ressurser flyttes fra kommune til 
fylkeskommune, uten at oppgavene og oppfølgingen blir borte, og det kan virke som om 
departementet forskutterer og er vel optimistisk med tanke på effektene som de nye endringene 
skal gi.  Moss kommune forutsetter i sitt svar at finansieringen til kommunene som ett minimum 
opprettholdes på dagens nivå.   
Kommunen ser ellers positivt på at ny lov understreker betydningen av helhet gjennom lovfesting 
av kompetansekartlegging, karriereveiledning, sluttmål og individuell plan. 
Karriereveiledning: 
Rett og plikt til karriereveiledning vurderes som positivt i kommunen, men karriereveiledningen kan 
ikke legges inn så tidlig i prosessen. Kommunens erfaring er at dette arbeidet tar tid, og at tidlig 
oppstart veldig ofte ikke er mulig fordi deltakerne ikke er mottakelige da. 
Sluttmål: 
Kommunen mener at det bør være et mål at sluttmål fastsettes så tidlig som mulig, men vurderer 
at det er helt urealistisk og lite hensiktsmessig at det skal vedtaksfestes før oppstart, og at det ikke 
kan endres i løpet av program. En slik bestemmelse vil være til hinder for arbeidet med å utarbeide 
realistiske og gode mål. Det vil være uheldig å komme i en situasjon hvor det blir et mål i oppstart 
å kvalifisere seg til lange program. 
Forsvarlighetskrav: 
Moss kommune støtter forslag om forsvarlighetskrav etter kriterier om vedtak om 
introduksjonsprogram og individuell plan innen 3 mnd etter bosetting og fulltidsprogram med 
vedtak om opplæring. 
Innhold og varighet av introduksjonsprogram: 
Kommunen støtter forslag om å stille krav om et minimumsinnhold i introduksjonsprogrammet. 
De foreslåtte endringene til programmets varighet for ulike grupper derimot er kommunen sterk 
motstander av, og mener varighet bør være gjenstand for en individuell vurdering. Varigheten på 
deltakelse i introduksjonsprogrammet bør differensieres ut fra en individuell vurdering, og ikke 
medbrakt kompetanse. Alle bør ha rett til 2 år ved behov, og mulighet til forlengelse. Kommunen 
støtter at programtiden avsluttes når målet om arbeid eller utdanning er nådd. Det er vår erfaring at 
personer med medbrakt kompetanse likevel ofte trenger tid på å komme opp på nødvendig norsk 
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nivå.  Hvis mulighetene til dette innenfor programtiden begrenses, risikerer vi å kvalifisere til 
mindre varig tilknytning til arbeidslivet. 
Moss kommune mener derfor det må videreføres en mulighet til å forlenge program for alle 
grupper.  
Introduksjonsstønad: 
Moss kommune støtter forslaget om at de som bor hjemme og er under 25 år skal ha utbetalt 1/3 
introduksjonsstønad. 
Kommunen mener at deltakere ellers i introduksjonsprogrammet uansett om de er over eller under 
25 år bør få samme utbetaling av introduksjonsstønad. Bo og husholdningsutgifter er det samme 
om du er over eller under 25 år. 
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap: 
Moss kommune støtter ikke forslaget om en gitt frist for gjennomføring av opplæring og prøve i 
samfunnskunnskap.  Slik frist vil bety at flere igjen ender opp i ukvalifiserte jobber, og det er flere 
faktorer enn utdanningsbakgrunn og motivasjon som avgjør hvor lang tid det tar å nå nødvendig 
norsknivå. Mål for norsknivå må ha sammenheng med hva som er nødvendig for å få varige arbeid 
eller å komme inn på videre utdanning.   
 
Forslaget om å fjerne norskrettigheter for ungdom mellom 16 og 18 år støttes heller ikke. 
 
Med hilsen 
 
 
Hege Jakobsen  
Virksomhetsleder tlf 416 61 617 
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