
 

 
 
 

www.bufdir.no 

 
Organisasjonsnr: 

986 128 433 

 
Saksbehandler: 

Elin Beate Grotnes 
 

postmottak@bufetat.no  

Postboks 2233 
3103 Tønsberg 

 
Telefon: 466 15 000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Deres ref:   Vår ref: 2014/63686-2 Arkivkode: 008 Dato: 06.02.2015 

 

 
Svar på høring om endringer i introduksjonsloven 
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser til høringsbrev datert 7. november 2014 
om forslag til endringer i introduksjonsloven for å øke kvaliteten og bedre gjennomføring i 
introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.  
 
Høringen dreier seg om tre forslag:  

 Rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet ved overgang til arbeid eller utdanning 
 Kommunene skal ta initiativ til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
 Man må dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra opplæring i 50 timer 

samfunnskunnskap.  
 
Introduksjonsordningen er virkemiddel for at nye innvandrere skal ha muligheter til å kunne 
delta i det norske samfunns- og arbeidsliv, og styrke deres mulighet for økonomisk 
selvstendighet. Bufdir mener forslaget om mulighet for permisjon fra introduksjonsprogrammet 
vil styrke den enkelte deltakers muligheter til å prøve seg i jobb ved at han hun får rett til å 
komme tilbake dersom han/hun viser seg å ha behov for ytterligere opplæring. Forslaget gir 
intensiv for å prøve seg i arbeidslivet og bli selvstendig økonomisk tidligere enn planlagt. Bufdir 
støtter forslaget.  
 
Jf. vårt ansvar for likestilling- og ikke-diskriminering er Bufdir opptatt av at alle skal møtes av 
offentlige tjenester som tar høyde for ulike forutsetninger og behov. Forslaget om at kommunene 
skal ta initiativ til å sette i gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap med der tilhørende 
målrettet informasjon, vil kunne bidra til at flere på et tidligere stadium, og uansett bakgrunn og 
situasjon, vil få informasjon og komme raskt inn i opplæring. Kvinner bruker av ulike grunner 
ofte lengre tid enn menn på å fullføre opplæringen. Å komme raskere i gang, vil derfor bidra til 
at særlig kvinner raskere rustes til å gå inn i arbeidslivet. Bufdir støtter forslaget.  
 
Grunnleggende kunnskaper om samfunnet setter den enkelte bedre i stand til å orientere seg i 
samfunnet og finne ut av rettigheter og plikter. Forslaget om at man må dokumentere kunnskaper i 
samfunnskunnskap for å få fritak fra opplæring vil sikre at alle nye innvandrere har eller får 
grunnleggende kunnskap. Bufdir støtter forslaget, men vil påpeke at endringen må forutsette at 
kommunene tilbyr adekvat opplæring i samfunnskunnskap, slik det pekes på i høringsnotatet. Det er 
nødvendig at opplæringen i samfunnskunnskap, på lik linje som med opplæringen i norsk, gis etter 
intensjonen slik at den enkelte får det tilbudet han/hun har rett og plikt til.  
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Når det gjelder forslag c) om dokumentasjon, virker det uforholdsmessig høyt å kreve 20 studiepoeng i 
samfunnsfag som gir kunnskap om Norge fra høyere utdanning for å få fritak fra 50 timer opplæring. 
Et lavere antall studiepoeng burde være tilstrekkelig. Til sammenligning er et av 
dokumentasjonskravene for å få fritak fra 600 timer norskopplæring, gjennomførte studier i norsk eller 
samisk tilsvarende 30 studiepoeng fra universitets- eller høgskolenivå. 
  
 
Med hilsen 
 
 
 
Mari Trommald (e.f)  
Direktør Anna Bjørshol 
 Avdelingsdirektør 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.      

       

 
 
 
 
 
 


