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Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune. Høring: endringer i 
introduksjonsloven for økt kvalitet og bedre gjennomføring av 
introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
 
Det vises til høringsbrev av 7.11.2015 med høringsfrist 6.2.2015. 
 
Helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune vedtok i møte den 14.1.2015, i sak  
5, følgende høringsuttalelse: 
 
Fredrikstad kommune støtter departementets forslag om rett til permisjon fra deltakelse i 
introduksjonsprogrammet ved tilbud om arbeid eller opplæring utover grunnskole. Dette vil 
tydeliggjøre formålet med programmet og kunne bidra til at flere raskere kommer seg ut i 
arbeid eller videre utdanning. 
 
Fredrikstad kommune erfarer at enkelte introduksjonsdeltakere kombinerer fullt program med 
deltidsarbeid. Derimot søkes det sjelden om permisjon på grunn av tilbud om fulltidsjobb. 
Støtte fra kommunen under permisjon og mulighet for å returnere tilbake til introduksjons-
programmet vil trygge den enkelte deltaker. Det er mulig at foreslått endring vil stimulere 
flere deltakere til eventuelt å takke ja til fulltidsarbeid. 
 
Fredrikstad kommune støtter også forslaget om at kommunen skal ta initiativet til å sette i 
gang opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Når den enkelte ikke selv må ta initiativet til å 
begynne i opplæring, vil det øke sannsynligheten for at den enkelte blir oppmerksom på og 
får oppfylt sine rettigheter og plikter. 
 
Lovgiver presiserer at formålet med forslaget er at flere skal komme raskere i gang med 
opplæring, spesielt personer som ikke deltar i noen form for kvalifisering. Fredrikstad 
kommune har i de siste årene kartlagt og satt inn øremerkede ressurser overfor 
lavinntektsfamilier. Et fellestrekk ved disse familiene er mange barn og hvor mor er 
hjemmeværende. Ofte har kvinnen dårlige/ingen norskferdigheter. Lovforslaget kan medføre 
at flere fullfører opplæringen innen fristen på tre år. Lovforslaget vil styrke den enkeltes 
rettsstilling og sikre likebehandling. 
 
Fredrikstad kommune deler departementets syn og mener at man må dokumentere 
kunnskaper om samfunnet for å få fritak fra opplæring i 50 timer samfunnskunnskap. 
Opplæring i samfunnskunnskap er svært viktig for å få grunnleggende kjennskap til sentrale 
lover og verdier i vårt samfunn, spesielt i forhold til kvinner og barns rettigheter. Kommunen 
støtter departementets forslag til dokumentasjon på hva som bør være fritaksgrunnlag for 
faget samfunnskunnskap. 
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