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FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM FRAVÆR OG PERMISJON VED NYANKOMNE 
INNVANDRERES DELTAKELSE I INTRODUKSJONSORDNING - HØRING 

Fylkesmannen slutter seg til forslaget til endringer i forskriftenes § 5-3.  

Utvidelse av omsorgspermisjonen for deltagere i introduksjonsprogrammet fra 10 til 12 måneder vil 
i tråd med departementets begrunnelse bidra til  at reglene blir mest mulig lik forholdene i 
arbeidslivet. Dette er viktig i et integreringsperspektiv. Fylkesmannen tror dessuten at utvidelsen vil 
avhjelpe situasjonen for barn under 1 år med hensyn til barnehageplass.  

Utvidelse av fars omsorgspermisjon fra 10 til 14 uker vil er også bidra til at reglene blir lik 
forholdene i arbeidslivet, og er kanskje viktigst sett ut fra et likestillings- og barneperspektiv. 
Utvidelse av fars omsorgspermisjon vil kunne bidra til at en større del av omsorgen for barnet tas 
av far det første leveåret. 

Vi har heller ikke merknader til forslaget om å likestille mor og far og forbeholde minimum 70 
virkedager til hver av dem.  

Hovedregelen er at foreldrene avgjør når fars omsorgspermisjon tas ut, men dersom det anses 
uheldig for kvalifiseringens kontinuitet kan kommunen etter skriftlig begrunnelse bestemme når fars 
omsorgspermisjon skal tas ut, jf. introduksjonslovens § 21 annet ledd bokstav d. Til denne 
bestemmelsen er det gitt forskrift FOR 2005-04-20 nr 341, hvor § 13 «permisjon ved fødsel og 
adopsjon» må endres. I bestemmelsen er 10 måneder maksimal permisjonstid.  
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