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Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven. Høringsuttalelse. 

Meråker kommunestyre behandlet denne saken i sitt  møte 28.09.09 hvor det ble gjort følgende 
enstemmige vedtak: 
 
Meråker kommune har følgende kommentarer/merknader til de foreslåtte endringene: 
 

1. Forslaget om at mishandlede personer og personer som ikke kan returneres skal omfattes 
av  introduksjonsloven og introduksjonsprogram er positivt, og det vil bl.a. styrke en del 
innvandrerkvinners situasjon etter samlivsbrudd og lignende. Gjennom 
introduksjonsprogrammet kan de få reell mulighet til å utvide sin kompetanse og stå på 
egne bein i framtida. 
Det forutsettes at forslaget følges opp av overføring av integreringstilskudd som for de 
som er blitt innvilget asyl. 

 
2. Forsalget om obligatoriske prøver i norsk med samfunnskunnskap vil være et framskritt 

da det vil legge press på kvalitet i undervisninga og medvirke til bedre elevresultater. 
Forutsetningen er at det må innføres klare regler for unntak – etter vurdering fra 
sakkyndige personer. 

 
3. Forslaget om utvidelse av minimumsrammen for  norskopplæring med 

samfunnskunnskap fra 300 timer til 600 timer er en forutsetning for at deltakerne skal 
kunne tilegne seg et visst minimum av norskkunnskaper. Det forutsettes at kommunene 
får økonomisk kompensasjon for dette  økte kravet – og at man tar særsklit hensyn til 
kommuner med relativt få deltakere. 
 

4. Forslaget om innføring av statsborgerprøve støttes ut fra symbolverdien og fordi 
statsborgerskap gir både rettigheter og plikter. Man bør også vurdere om statsborgerskap 
skal deles ut gjennom høytidelige handlinger. 
 

5. Forslaget om videreføring og utvidelse av krav om deltakelse i norskopplæring som 
grunnlag for bosettingstillatelse støttes. Det forutsettes at unntaksbestemmelsene 
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videreføres. Det forutsettes at NIR videreføres og videreutvikles i takt med framtidige 
behov. 
 

6. Forslaget om innføring av statlig tilsyn med introduksjonsordningen og norskopplæringen 
ut over dagens tilsyn med forvaltningen støttes. 
Meråker kommune mener det er naturlig at denne delen av kommunenes virksomhet skal 
legges inn under internkontrollsystemet. 
 

7. Forslaget om innføring av 10 ukers fedrekvote ved fødsler og adopsjoner støttes ut fra 
likebehandling og for å gi innvandrerkvinner  reell rett og plikt til å gjennomføre 
introduksjonsprogram innen den avtalte tid. 

 
8. Forslaget om innføring av oppholdsbevis støttes slik at innvandrerne raskest mulig etter 

bosetting ute i kommunene, har tilgang til offentlige tjenester som bank, trygdeytesler, 
forsikringsordninger osv. 
 

 
 
Vi beklager å ha oversittet fristen for innsending med noen få dager. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Egil Haugbjørg 
sektorsjef 
 
 
 
 
 
 
 


