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(integreringsloven) -  rettebrev

Kunnskapsdepartementet  gjør herved oppmerksom  på tre  feil i  Prop. 89  L (2019-2020) Lov

om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven) :

På side 14, første spalte, linje 8, fremkommer det at Kunnskapsdepartementet mottok
høringsuttalelse fra Norsk Lektorlag. Norsk lektorlag har imidlertid ikke avgitt uttalelse i

saken. Norsk Lektorlag har informert departementet om at uttalelsen er avgitt av en lokal

tillitsvalgte som ved en feil registrerte at uttalelsen ble avgitt på vegne av Norsk Lektorlag.

Det riktige er at uttalelsen ble avgitt av Norsk lektorlag ved Steinkjær voksenopplæring.

Som følge av dette skal henvisningen til Norsk Lektorlag under punkt  11.2.3, side  145, første

spalte, første avsnitt under punktet, linje 7, erstattes med henvisning til Norsk lektorlag ved

Steinkjær voksenopplæring.

På side 12, første spalte, linje 27 fremkommer det at Utdanningsforbundet ved Nygård skole

ikke hadde merknader til saken. Utdanningsforbundet ved Nygård skole har imidlertid avgitt

uttalelse i saken. Det kom dermed inn 189 høringsuttalelser med realitetsmerknader til

forslaget om ny integreringslov, og ikke 188 som det fremgår på side 12, første spalte, linje

18.

På side 168, første spalte, linje 34 fremgår det at ifølge rapporten Foreldreveiledning til

deltakere iintroduksjonsprogrammet  (2020) utarbeidet av Rambøll på oppdrag av IMDi tilbyr

nesten 60 prosent av kommunene foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet. Det

presiseres ikke her at dette ikke er 60 prosent av alle landets kommuner, men 60 prosent av
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kommunene som svarte på Rambølls spørreundersøkelse. Det var 276 (63%) kommuner og

bydeler som svarte på Rambølls spørreundersøkelse.
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