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Svar på høring - endringer i introduksjonsloven  
 
 

Saken er behandlet i kommunenes sektorutvalg Bistand og omsorg 3. februar 2015. 

Følgende ble vedtatt som Bærum kommunes høringssvar: 

 
1. Rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet ved overgang til arbeid eller 

utdanning. 
 
I hovedsak støtter Bærum kommune den foreslåtte endring om rett til permisjon ved 
overgang til arbeid eller utdanning.  Denne endringen vil styrke muligheten for at 
deltakere i introduksjonsprogram får erfaring og tilknytning til arbeidslivet i løpet av 
introduksjonsprogrammet. Endringen vil også kunne være positiv for personer som 
skal ta norsktest på «B1 nivå» (norsktest for å kunne ta høyere utdanning). Disse får da 
praktisert norsk i en reell arbeidslivssituasjon, noe som også øker muligheten for å 
bestå testen. 
 
Etter Bærum kommune sin vurdering er det imidlertid viktig at bestemmelser i lov og 
forskrift ikke bidrar til å svekke introduksjonsordningens karakter av å være en første 
plattform på veien inn til aktiv deltakelse i samfunnet. Ordningen skal ikke komme i 
stedet for det ordinære hjelpeapparatets oppfølging av innbyggere i ulike 
livssituasjoner.  
 
I departementets høringsnotat foreslås at deltaker skal ha rett til permisjon på gitte 
premisser. Det omtales flere konkrete forhold.  Disse forhold er etter Bærum 
kommunes vurdering viktige presiseringer som gir nødvendige avgrensninger og 
forutsigbarhet for deltakerne og kommunen.   
 
I høringsnotatet fremkommer det at deltaker «automatisk» skal ha rett til å komme 
tilbake i program dersom han/hun ønsker det. Det er viktig å unngå at det utvikler seg 
en praksis hvor deltaker sier opp sitt arbeidsforhold eller avbryter et utdanningsløp på 
et uheldig måte. Det bør være formulert vilkår knyttet til retten til å komme tilbake til 
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introduksjonsordningen som f.eks. minsker muligheten for at deltaker sier opp et 
arbeidsforhold som fungerer. Dette blir da som en «sikring» i tillegg til de avklaringer 
som gjøres i den løpende dialog mellom deltaker og kommune. 
I denne sammenheng kan nevnes NAV sin ordning med karantene-periode før 
utbetaling av arbeidsledighetsstønad når bruker selv har sagt opp arbeidsforholdet. 
Dette er en ordning som har til hensikt å forebygge at personer på en uheldig måte 
avslutter et ordinært arbeidsforhold og bli avhengig av stønad fra det offentlige. 
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2. Kommunene skal ta initiativet til å sette i gang opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap 

  
Etter Bærum kommune sin vurdering fungerer dagens ordning godt. Ved at den 
enkelte setter frem krav og ta kontakt med voksenopplæringen i kommunen, blir den 
enkelte innvandrer ansvarliggjort i forhold til sin plikt. 
 
I departementets høringsnotat påpekes det at mange personer ikke kommer i gang 
med opplæringen (hjemmeværende kvinner etc). Dette samsvarer ikke med 
kommunens erfaring.  
 
Dagens ordning vurderes å fungere tilfredsstillende.  En ny ordning vil innebære økt 
ressursbruk. Etter Bærum kommunes vurdering medfører det foreliggende forslag et 
uforholdsmessig stort administrativt arbeid med den hensikt å fange opp et fåtall 
personer som ikke møter på eget initiativ. 
 
 

3. Å dokumentere kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra opplæring i 50 
timer samfunnskunnskap  
 

Bærum kommune støtter departementets forslag om at man må dokumentere 
kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra opplæring i 50 timer samfunnskunnskap. 
 
Endringen vil bidra til at målet om opplæring i samfunnskunnskap kan oppfylles i 
forhold til målgruppen. Det er viktig at tiltaket om å beskrive og forklare viktige trekk 
ved det norske samfunnet, gi informasjon om rettigheter, plikter og muligheter og 
formidle kjennskap til sentrale verdier, er et velfungerende element blant de tiltak som 
skal bidra til aktiv samfunnsdeltakelse. 
 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Kristin Nilsen 

kommunalsjef 

 

 

Cai Birger Nesset 

rådgiver 
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