
Уряд планує забезпечити швидше соціальне залучення українських біженців  

 

Уряд вносить до Стортингу пропозицію щодо внесення тимчасових змін до 

кількох законів. Мета полягає в тому, щоб забезпечити достатньо гнучкі правила 

для того, щоб комуни могли швидко та ефективно справитися з великою 

кількістю біженців. 

 

Перед Великоднем уряд передав на слухання комплексну пропозицію щодо 

законодавчих змін, спрямованих на те, щоб комуни могли швидко поселяти 

українських біженців. 

 

- Відгуки, які ми отримали під час слухань, показують, наскільки важливо, 

щоб ті, хто приїжджатимуть, пройшли достатню мовну підготовку. Багато 

хто також зазначає, що багато що потрібно упорядкувати та налагодити 

для того, щоб ті, хто приїжджають до Норвегії, змогли швидко піти на 

роботу чи навчання, - каже міністр праці та соціального залучення Марте 

Мьос Персен. 

 

Право, але не обов’язок 

 

В принципі, всі біженці в Норвегії мають право та обов’язок брати участь у 

ознайомлювальній програмі. З метою послаблення цих законодавчих вимог, уряд 

пропонує менше обов’язкових елементів у ознайомлювальній програмі. 

 

• Право, але не обов'язок брати участь у вступній програмі протягом 

шести місяців з можливістю подовження на строк до шести 

місяців. 

   

• Для тих, хто раніше не отримав освіти на рівні старшої школи, 

пропонується, щоб програма тривала до трьох років з можливістю 

продовження на строк до одного року. Програма складатиметься з 

елементів, спрямованих на подальше отримання роботи або на 

подальше навчання, а також на вивчення мови та консультування 

батьків дітей. 

• Право на навчання норвезької мови після поселення, і це право 

діятиме протягом одного року з моменту початку навчання. 

Запропоновано, щоб навчання норвезької мови не було 

обов’язковим. 

• Комуни зобов'язані забезпечити навчання якомога швидше і не 

пізніше трьох місяців після поселення. 

- Ми повинні забезпечити українським біженцям максимально безпечне та 

передбачуване повсякденне життя. Водночас ми розуміємо, що ситуація 

може бути складною для комун, тому що вони вже мають багато завдань, 



які від них вимагає закон. Тому важливо, щоб наші законопроекти 

враховували обидва погляди. - каже Мьос Персен. 

 

Оскільки ситуація все ще непередбачувана, можуть знадобитися додаткові 

корективи в разі надто великого напливу. Уряд пропонує також тимчасову 

правову основу, яка це дозволятиме. Серед іншого, може бути актуальним 

розширення цільової групи для навчання у притулку, якщо час очікування на 

поселення буде тривалим. 

 

Усі зміни є тимчасовими та будуть скасовані не пізніше 1 липня 2023 року. 

Якщо виникне потреба подовжити певні пропозиції, це буде розглянуто та знову 

направлено на слухання. 

 


