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KOMMENTARER FRA FYLKESMANNEN I AUST-AGDER TIL HØRINGSBREV -  ENDRINGER I
INTRODUKSJONSLOVEN OG STATSBORGERLOV MED FORSKRIFTER OG
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Økt timeantallet for de med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap og
innføring av obligatorisk avsluttende prøve
Fylkesmannen i Aust-Agder ser positivt på at departementet foreslår å øke timeantallet for de med
rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt innføre obligatorisk avsluttende prøve
for disse.

Det bes imidlertid om at det blir tatt hensyn til at arbeidsmengden rundt tilskuddsforvaltningen i
forbindelse med Statsbudsjettets Kap. 653, post 60, vil øke. Per i dag er det mange utfordringer og
spørsmål knyttet til Nasjonalt Introduksjonsregister, regelverket rundt tilskuddsordningen samt
tilskuddsutbetalinger og rapporteringer. Dette er allerede et arbeidskrevende felt som etter vår
mening burde ha vært økonomisk styrket.

Økt timeantall for deltakerne under opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt obligatoriske
avsluttende prøver, vil også medføre en større utgiftspost i forbindelse med et fylkesmanntilsyn.

Innføring av fylkesmanntilsyn
Vi ser viktigheten og behovet for å etablere et tilsynsansvar i forhold til Introduksjonsloven.
Fylkesmannen har imidlertid merket at departementet kun beregner denne utvidelsen av embetenes
tilsynsoppgaver til å medføre en samlet økt ressursbruk på kr 2.5 mill. kroner på årsbasis. Som
tidligere nevnt, opplever vi dette arbeidsfeltet som krevende. En ny tilsynsfunksjon vil medføre
mange nye oppgaver og det er tidkrevende å etablere nye retningslinjer og rutiner på feltet. Vi ber
departementet om grundig å vurdere estimatet for økt ressursbruk ved innføring av
fylkesmanntilsyn.

Videre forutsetter vi at det gis klare retningslinjer og grundig opplæring og veiledning til
fylkesmennene ved innføring av fylkesmanntilsyn etter Introduksjonsloven.
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