
ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

MOTTATT

14 OKT 2009
FYLKESMANNEN I OSLO OG AKE SHUS

Sosial- og familieavdelingen

Arbeids- og inkluderingsdepartement
Postboks 8019 Dep
0030 Oslo

Deres ref.: Deres dato: Vår ref.: Saksbehandler: Dato:
2009/14508 S-SOS Mari Pleym 12.10.2009

UTTALELSE I FORBINDELSE MED HØRINGSFORSLAG - ENDRINGER I
INTRODUKSJONSLOVEN  MM.

Det vises til høringsforslag datert 25.06.09. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har følgende
kommentarer:

Til pkt. 2. 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 ekteskap er kjent ugyldig på grunn av
tvang

Fylkesmannen antar at det er flere i den nye gruppen som har behov for kvalifisering, og
anser det som viktig at denne gruppen får nødvendig kvalifisering innenfor rammene
introduksjonsprogrammet setter.

Til pkt. 4. Utvidelse av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Fylkesmannen anser styrking av denne gruppens rett og plikt til norskopplæring som positivt.
Økning i timeantallet vil bidra til at flere oppnår gode/nødvendige kunnskaper, og således
sikres de formål som ligger til grunn for loven. Videre vil en med denne endringen kunne
tydeliggjøre kommunens plikt, hvilket Fylkesmannen antar at det er behov for.

Til pkt. 7. Innføring av statlig tilsyn og plikt for kommunen til å føre internkontroll med
forvaltning av introduksjonsprogram og — stønad, opplæring i norsk og samfunnskunnskap,
samt Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)

Fylkesmarinen mottar per i dag relativt få klagesaker vedrørende introduksjonsloven, og en
har på nåværende tidspunkt liten kunnskap om årsakene til dette. Fylkesmannen er av den
oppfatning at tilsyn vil kunne avdekke årsakene til at vi mottar få klagesaker. Videre vil tilsyn
avdekke hvorvidt kommunen rent faktisk oppfyller de minstekrav loven stiller. Fylkesmannen
stiller seg derfor positiv til tilsynsoppgaver på dette området. Det bør likevel bemerkes at
angitte beløp i endringsforslaget anses for beskjedent. Det vil være tale om omfattende tilsyn,
angitt til 85 årlige tilsyn/systemrevisjoner på landsbasis. Fylkesmannen anser at 2,5 millioner
i ekstra bevillinger ikke vil kompensere for den økte ressursbruken tilsyn vil innebære.

Til pkt. 8. Innføring av fedrekvote — Endring iforskrft om fravær og permisjon ved
nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen § 5-3
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Fylkesmannen anser at harmonisering med øvrig lovverk er hensiktsmessig, og vil medføre
enklere praktisering av regelverket rundt permisjon.

Med hilsen

Bente Rygg
underdirektør Mari Pleym
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