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Svar på høring om endringer i introduksjonsloven og tilhørende forskrifter 
 
Sunndal kommune er driftsoperatør for et ordinært asylmottak samt en aktiv 
bosettingskommune gjennom mange år.  
 

Det er positivt at personkretsen i formålsbestemmelsen utvides til å omfatte asylsøkere. 
Det er svært bra at vertskommuner får en plikt til å tilby opplæring i norsk og opplæring i norsk 
kultur og norske verdier til beboere i mottak. Dette vil være med å sikre samme tilbudet til 
asylsøkerne uavhengig av hvilken kommune mottaket er plassert i.  
Det er også viktig at asylsøkerne får plikt til å delta i opplæringen. Dette er bra både for 
asylsøkerne selv og for kommunen som skal planlegge tilbudet.  
Sunndal kommune savner imidlertid muligheten til å iverksette sanksjoner ved ugyldig fravær / 
manglende oppmøte.  
 

Når det gjelder opplæring i norsk kultur og norske verdier vil Sunndal kommune bemerke at 
temaene i det nye kurstilbudet allerede er godt ivaretatt i informasjonsprogrammet som i 
mange år skal ha vært gjennomført i alle mottak. 
 

Når det foreslås presisert i bestemmelsene om individuell plan at ordningene i 
introduksjonsloven skal bygge videre på kompetansekartlegging og andre tiltak gjennomført i 
mottak må det stilles krav til kvalitet på kartleggingen i mottak. Det er en forutsetning at 
informasjonsflyten fra mottak til bosettingskommunen blir bedret. 
 

Det foreslås at arbeids – og utdanningsrettede tiltak alltid skal vurderes i utformingen av 
individuell plan. Vi mener at dette er godt ivaretatt i dagens krav til individuell plan. 
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Det foreslås presisert at kommunen kan forlenge introduksjonsprogrammet til inntil 3 år. 
Sunndal kommune mener at dette allerede er ivaretatt i eksisterende lovtekst, men manglende 
finansiering av et tredje år gjør det vanskelig for mange kommuner å tilby dette. 
 
Sunndal kommune ser det som svært positivt at det skal gis en plikt til å tilrettelegge individuelt 
tilpasset tilbud til deltakere i omsorgspermisjon.  
 
Det er også positivt at det blir en utvidet adgang til å søke fritak fra plikt til å delta i opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap på grunn av gjennomført opplæring etter opplæringsloven. 
 
 
 
 
Med hilsen 
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Sjef for Innvandrertjenesten 
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