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Høring NOU 2011:14 Bedre integrering 
 
Norsk Industri viser til vår høringsuttalelse til departementet av 13. september 
om Brochmann-utvalget. Denne legges til grunn som vårt hovedsvar også til 
departementet vedr Inkluderingsutvalget, men vi ønsker å legge til følgende: 
 
I høringsuttalelsen om Brochmann-utvalget har vi begrunnelser for hvorfor vi 
mener samfunnet må møte innvandrere med norskkurs, uavhengig av deres 
motivasjon for å komme til Norge.  
 
Vi er klar over at norskkurs i langt bredere skala enn i dag er dyrt for sam-
funnet. Samtidig vil vi understreke at bedre språkforståelse gir økt produktivitet 
og bedre etterlevelse av HMS for de som er i jobb. Og kostnaden med å ha flere 
av våre nye landsmenn på ledighetstrygd ved neste konjunkturnedgang er 
betydelig.  
 
Integrering koster, uansett hvordan man vrir og vender på dette. Vi kan som 
samfunn velge å ignorere dette og ta kostnaden når problemene oppstår. Eller vi 
kan ta kostnaden tidlig i den tro at dette gir gevinst i form av økt produktivitet 
som igjen gir bedre integrering, bedret jobbmulighet i det norske arbeids-
markedet og mindre fare for varig utstøting derfra. Norsk Industri velger å tro at 
arbeidsinnvandrere med tidlige norskkunnskaper er langt å foretrekke enn 
innvandrere som lærer seg skikkelig norsk først når de kommer på arbeids-
markedstiltak. I dette ligger en dyp erkjennelse av at både privat og offentlig 
sektor trenger mer arbeidskraft i årene fremover og at fortsatt innvandring er en 
nødvendighet for å oppnå dette.  
 
Vi er derfor enig med Inkluderingsutvalget i at det over tid vil være samfunns-
økonomisk lønnsomt å gi grunnleggende norskopplæring også til arbeidsinn-
vandrere og familiegjenforente med disse. Vi er tilsvarende uenig i flertallet i 
Brochmann-utvalget, som ikke vil ha språkopplæring på bredere front enn i dag. 
I tillegg vil vi understreke at samfunnet over tid vil ha en bedre utvikling med 
færre spenninger i befolkningen om innvandrerne har høyere sysselsetting, 
uavhengig av om denne utviklingen ligger inne i en samfunnsøkonomisk analyse 
eller ei. 
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