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Det framkommer i høringsforslaget at deltakelse i et introduksjonsprogram etter
introduksjonsloven skal regnes som fulltidsarbeid og dermed likestilles med arbeid. Dette
stiller Arbeids- og velferdsdirektoratet seg positiv til, i det introduksjonsprogrammet har som
hensikt å kvalifisere den enkelte til full deltakelse i samfunnet. Direktoratet foreslår at også
deltakere i et kvalifiseringsprogram som etter endt program går ut i arbeid, på likt vis får
godskrevet tiden deltakeren har deltatt i dette programmet ved vurdering av hvorvidt
fireårskravet er oppfylt.

Kvalifiseringsprogram med tilhørende stønad er regulert i Lov om sosiale tjenester § 5A.
Målet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid og aktivitet ved hjelp av tettere
og mer forpliktende bistand og oppfølging.

Direktoratet har vanskelig for å se hvorfor det er gjort forskjell på deltakere i
introduksjonsprogram og kvalifiseringsprogram. Ytelsene er like høye og varigheten av
programmene er den samme. Siden kvalifiseringsprogrammet er en ny ordning, foreligger det
foreløpig raresultater på hvor mange som kommer over i ordinært arbeid, utdanning eller
varig inntektssikring (uføretrygd) etter programmets avslutning. Det er imidlertid sterk faglig
og politisk tro på at tett individuell oppfølging gjennom programmet vil hjelpe flere ut i
arbeid. Dersom deltakelse i kvalifiseringsprogrammet ikke kan godskrives i beregningen av
antall år i arbeid (fireårsregelen), kan dette føre til at den enkeltes motivasjon svekkes, i og
med at dette forhold da ikke tillegges vekt ved søknad om familiegjenforening. Dette kan gi et



svært uheldig signal om at man ikke har tro på at deltakelse vil føre frem ikke er av
betydning ved vurdering av den enkelte søkers forsørgerevne og integrering forøvrig. Dette
vil stå i sterk kontrast til den vekten som legges på innføringen av kvalifiseringsprogrammet i
NAV-kontorene.
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