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Høringssvar - endringer i introduksjonsloven 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 
27.000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.  
 
FO er positive til at det nå er lagt frem forslag til endringer i introduksjonsloven. 
Forslaget til endringer omfatter:  
 

 Rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet ved overgang til arbeid 
eller utdanning 

 Kommunene skal ta initiativet til å sette i gang opplæring i norsk og 
           samfunnskunnskap for voksne innvandrere 

 Man må dokumentere kunnskap om samfunnet for å få fritak fra 
opplæring i 50 timer samfunnskunnskap 

 

Vi mener forslaget i stor grad innebærer en forbedring av 
introduksjonsprogrammet og er enige i at økt fleksibilitet kan forhindre 
innlåsings effekten. FO mener det i tillegg vil være riktig å gi rett til å 
gjennomføre introduksjonsprogrammet på deltid når helsesituasjonen, eller 
mulighetene på arbeidsmarkedet tilsier det. Når det gjelder å gi kommunene 
ansvar for å ta initiativ til å oppsøke nyankomne med rett til opplæring og tilby 
programmet mener vi det vil fører til økt administrasjon og må ivaretas i 
budsjettene.  
 
Økt fleksibilitet i gjennomføringen 
FO er positiv til forslag om endringer i introduksjonsprogrammet. Vi mener 
endringer i retten til permisjon vil ivareta deltakerne og tilrettelegge bedre for 
gjennomføring av programmet. FO mener økt mulighet for permisjon kan gi mer 
fleksibilitet om deltakeren ønsker for eksempel ordinært arbeid eller utdanning i 
perioden introduksjonsprogrammet varer.  
 
Loven gir per i dag ikke mulighet til å gjennomføre programmet på deltid, med 
unntak av om deltakeren har behandlingsbehov som forhindrer deltakelse på 
fulltid eller har deltidsarbeid. Kriteriene for slike beslutninger er basert på 
skjønnsmessige vurderinger. FO mener det bør være tydeligere rettigheter for 
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en deltaker til å gjennomføre introduksjonsprogrammet på deltid. Kommunene 
har i dag ansvar for de skjønnsmessige vurderinger som avgjør hvorvidt en 
deltaker får fortsette i programmet dersom en ikke kan delta full tid. 
Erfaringsmessig vil slike skjønnsmessige vurderinger føre til ulik praksis. Derfor 
mener FO muligheten til gjennomføring på deltid må lovfestes og gi deltakere 
som av ulike grunner ikke har mulighet til å gjennomføre på fulltid, rett til dette. 
FO mener det må utarbeides kriterier for å delta i introduksjonsprogrammet på 
deltid. Dette kan sikre at individuelle behov blir ivaretatt og legge til rette for mer 
lik praksis. 
 
Opplæring i norsk og samfunnsfag  

Høringsutkastet foreslår økt ansvar for kommunene for å tilby opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap uten at det er framsatt krav eller søknad. FO mener en 
forutsetning for en slik ansvarsoverføring er økt overføring av midler til 
kommunene for å ivareta økt ansvar.  
 
Dagens praksis er at den enkelte selv fremmer krav eller søknad om å sette i 
gang opplæring. Dersom dette blir innvilget har kommunen tre måneder på å gi 
tilbud om kurs.  
 
Regelverket opererer med forskjellige begreper på målgruppen. Dette fører til at 
regelverket er vanskelig tilgjengelig. FO mener det må klargjøres hvilke 
deltakere/personer som er definert i målgruppen til introduksjonsprogrammet. 
En slik klargjøring vil også føre til at det blir lettere for kommunene å kartlegge, 
planlegge og gjennomføre introduksjonsprogrammet for de som har rett på og 
plikt til det.  
 
Departementet foreslår i høringsutkastet en endring som gir mulighet for 
permisjon for å gå på videregående opplæring og høgskoleutdanning.  
Forslaget dreier seg i tillegg om at andre innvandrergrupper skal få opplæring i 
norsk og samfunnsfag, og at kommunen skal ta initiativ til slik opplæring. 
Endringene vil øke antall deltakere i kommunal opplæring i Introduksjons-
programmet og vil kunne kreve økte ressurser til administrasjon, lokaler og 
lærerkrefter. 
 
Fritak fra opplæring i 50 timer samfunnskunnskap. 
FO støtter departementets forslag om at opplæring i samfunnskunnskap bør 
gjøres uavhengig av kvalifikasjoner i norsk, og at kunnskap i 
samfunnskunnskap bør dokumenteres før det gis fritak. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mimmi Kvisvik Janne Elisabeth Håkonsen 
Forbundsleder  Fagkonsulent 
 
 


