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Høring  -  Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven med forskrifter og
utlendingsforskriften

Vi viser til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet datert 25.juni 2009
vedrørende ovennevnte sak.

Barne- og likestillingsdepartementet har følgende kommentarer:

1.1.1 og punkt 2
Barne- og likestillingsdepartementet mener det er svært positivt at det åpnes for å
innføre rett og plikt til introduksjonsprogram for personer som uten å ha søkt asyl får
tillatelse på grunnlag av urimelige vanskeligheter ved retur til hjemlandet etter
samlivsbrudd, mishandling i samlivsforholdet eller på grunnlag av at ekteskapet er
kjent ugyldig på grunn av tvang. Dette vil ofte være personer som er i en svært sårbar
posisjon. Det er viktig at de som har et kvalifiseringsbehov får et godt
kvalifiseringstilbud, slik at de raskest mulig kan delta i utdanning og arbeidsliv og bli
økonomisk selvhjulpen.

1.2.1 og punkt 8
Barne- og likestillingsdepartementet ser det som positivt at det legges til rette for en
bedre fordeling av omsorgen for barnet den første tiden ved at en del av
omsorgspermisjonen ved fødsel forbeholdes far. Dersom en ønsker at det antall uker av
omsorgspermisjonen som forbeholdes faren skal sammenfalle med fedrekvoten i
foreldrepengeordningen, kan det vurderes å ta inn en henvisning til folketrygdloven §
14-12 første ledd, som angir fedrekvotens lengde. I foreldrepengeregelverket er
begrepet fedrekvote godt innarbeidet. Med fedrekvote menes den delen av den betalte
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permisjonen som er forbeholdt faren når begge foreldre har opptjent rett til
foreldrepenger og moren har arbeidet minst halv stilling i opptjeningstiden. For å
unngå forvirring og misforståelser, ber vi AID vurdere ikke å benytte begrepet
fedrekvote som betegnelse på den delen av den ubetalte omsorgspermisjonen som etter
forskriften skal forbeholdes far, men heller bruke den delen av permisjonen som er
forbeholdt far eller et annet uttrykk.

Etter arbeidsmiljøloven § 12-4 er 6 uker umiddelbart etter fødselen
forbeholdt mor av helsemessige årsaker Etter Barne- og likestillingsdepartementet
mening bør det på samme måte tas inn i forskrift om fravær og permisjon ved
nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen en bestemmelse om at
de første 6 ukene av permisjonen er forbeholdt moren.
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