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Ad høring - endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven
med forskrifter og utlendingsforskriften

I Molde kommune er det to asylmottak, ett drevet av kommunen med 160 plasser og ett
privat med 50 plasser. Hittil i 2009 har vi bosatt 55 flyktninger.

Molde kommune støtter de forslag som er skissert i høringen og vil knytte følgende
kommentarer til noen av endringene:

2. Introduksjonsprogram for personer som uten å ha søkt asyl får tillatelse på grunn 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

Forslaget fremstår som svært viktig og imøtekommende for den enkelte. Som
påpekt/dokumentert i høringen, er det rimelig å anta at dette tiltaket også vil ha
samfunnsmessig gevinst, ved at de personer det gjelder gis mulighet for å kunne bli
økonomisk selvstendig.

3. Innføring i obligatorisk avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap
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I tillegg til de momenter som er anført, vil en slik obligatorisk prøve i norsk og
samfunnskunnskap øke motivasjonen til å følge undervisningen og tilegne seg nødvendig
kunnskaper. At det blir stilt krav og uttrykt forventninger i disse fagene og at dette må
dokumenteres ved bestått prøve, vil gi større status for opplæringen og økt anseelse for den
enkelte deltaker.

5. Endringer i vilkår for statsborgerskap

Som anført ovenfor vil også en slik prøve gi økt status for det å erverver norsk
statsborgerskap. Det kan, som anført i høringen, styrke de rettslige bånd mellom stat og
person, samt bidra til større lojalitet og tilhørighet til det norske samfunn.

Kontoradresse Postadresse: Telefon:
Rådhusplassen 1,6413 Molde 71 11 10 00
Postmottak@moldeltommune.no

Telefaks: Kontonummer Org.nr:
944 020 977



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

Molde kommune har forståelse for statens behov til å kunne føre kontroll med de økonomiske
midler som disponeres til de nevnte formål. Vi ser også behovet for å drive kvalitetssikring av
de tjenester som kommunen yter på dette området.

Vi anmoder om at de regler for tilsyn og intemkontroll som ønskes gjennomført, ikke vil
kreve omfattende administretive ressurser, av en alle rede hardt presset
kommuneadministrasjon. Vi formoder også at intemkontroll vil være mer effektiv og totalt
sett kreve mindre ressurser enn tilsyn.

9. Innføring av nytt oppholdsbevis

For de personer som forespeiles permanent opphold, er det viktig med en rask integrering i
norsk samfunns- og yrkesliv, med minst mulig praktiske hinringer for den enkelte, samt
begrenset involvering fra offentlige instanser. Personer som forespeiles permanent opphold
må i størst mulig grad selvstendiggjøres, slik at de på eget initiativ kan tilrettelegge sin
samfunnsdeltakelse og yrkesmessige tilnænning. Et identitetskort som fyller krav til gyldig
legitimasjon er avgjørende for dette.

Molde kommune støtter innføringen av et slikt kort. Samtidig er det viktig at det på kortet
fremgår at det ikke er et reisedokument, samt at det heller ikke er en endelig bekreftelse på
sø ers identitet. På den måten vil personen fortsatt ha et incitament til å sannsynliggjøre sin
id ntitet.
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