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Høringsuttalelse til departementet vedrørende endringer i
p ermi sj onsre g I ementet for intro duksj ons deltakere

Utvidet omsorgspermisjon fra 10 til l2 måneder har lenge vært etterspurt fra kommunene på grunn
av at det er problematisk å få tildelt barnehageplass når barnet er bare 10 mnd.
Introduksjonsdeltakerne blir dermed stående uten vedtak om introduksjonsprogram, og det tar
uforholdsmessig lang tid før de får mulighet til å komme tilbake i program. En svært uheldig
konsekvens av dette er at de blir gående hjemme og glemmer mye av den norsken de kanskje
allerede har lært.

Men hvis fars omsorgspermisjon samtidig utvides til 14 uker, kan konsekvensene bli at mor faktisk
ender opp med enda kortere permisjon.
Vi må ikke miste av synet at vi ofte snakker om vesentlige kulturforskjeller når det gjelder syn på
omsorg for barn blant den gruppen som er deltakere i introduksjonsprogram.

Riktignok er målet at introduksjonsordningen skal være så likt arbeidslivet som mulig. Men det er
ikke til å komme fra det faktum at det fremdeles er vesentlige forskjeller.
Blant annet mister deltakerne retten til introduksjonsstønad under permisjonen.

Dersom far er i ordinært arbeid kan han ta ut omsorgspermisjon og motta foreldrepengerllønni
løpet av permisjonstiden, og det er vel større sannsynlighet for at far ønsker å ta ut permisjon under
slike omstendigheter.
Men dersom fedre i introduksjonsprogram skal pålegges 14 uker permisjon uten annen stønad enn
sosialhjelp fra Nav, frykter vi at disse ikke ønsker å ta ut permisjonen.

Følgen av dette kan bli at far nekter å ta ut sin del av permisjonen, 14 uker av den totale
permisjonstiden bortfaller, og konsekvensene kan bli at mor ender opp med enda kortere permisjon
enn det som er tilfellet i dag.

Ett eksempel på særlig ulempe ved en slik ordning er at dersom far er i ett grunnskoleløp i
introduksjonsprogrammet, og må ha permisjon i 3,5 måneder mister han ett helt skoleår på grunn av
at det er svært vanskelig om ikke umulig for han å ta igjen det tapte, og han må starte på nytt.
Skal han starte om igjen må han vente til oppstart av nytt skoleår i august. Kommunen vil igjen ha
problemer med å gi han ett hensiktsmessig midlertidig tilbud i program, og det går i tillegg bort
mye tid som egentlig kunne vært benyttet til å fullføre grunnskolen. Konsekvensen av det kan bli at
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han ikke rekker å fullføre grunnskolen innenfor programtiden, selv om programmet utvides med ett
tredje år.

Bodø kommune konkluderer derfor med at permisjonstiden bør utvides til 12 måneder, men
anbefaler ikke at pappapermisjonen utvides. Av samme årsaker ønsker vi heller ikke å anbefale delt
1øsning.

Med hilsen

Audun Kvale
Leder, Flyktningkontoret

Gunn Hilde Wagelid
Saksbehandler
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