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HØRING - FORSKRIFT OM KOMMUNAL PLIKT TIL INTERNKONTROLL MED 
OPPFYLLELSEN AV KOMMUNALE PLIKTER ETTER INTRODUKSJONSLOVEN 
 

 
Kommentarer til innledningen. 

I høringsbrevet innledes det med at evalueringer har vist at mange kommuner ikke 
oppfyller de minstekrav intro-loven oppstiller. 
 
Vi, som liten kommune, har selv strevet siden innføringen av loven for å levere tjenester 
på dette feltet som er i tråd med minstekrava, men det har vært nærmest umulig.  Vi har 
nå tatt konsekvensen av dette og har inngått et samarbeid med Horten kommune om kjøp 
av norskopplæring og introprogram fra 1. august dette år nettopp for å sikre at minstekrava 
i loven oppfylles. 
 
En innføring av internkontroll og tilsyn på dette feltet, vil sannsynligvis føre til at flere 
kommuner vil bli ”tvunget” til å samarbeide om tjenesten. Tjenesten blir bedre, vi får en 
bedre kvalifisering og integrering, og dette vil til syvende og sist være svært positivt både 
for samfunnsøkonomien og enkeltindividet. 
 

I siste avsnittet under ”Plikt til kommunal internkontroll” kunne det med fordel vært 
nevnt i forbindelse med størrelse og egenart også dette forholdet at svært mange 
kommuner samarbeider og at dette vil påvirke internkontrollens utforming i de kommunene 
som kjøper alle tjenester, og også en presisering om ansvarsforholdet. Selv om man 
kjøper tjenesten, så er det kjøperen som ansvar for at den tjenesten man kjøper og at 
denne fyller minstekrava i loven. 
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Kommentarer til paragrafene. 
 

§ 4 e). Ved samarbeid/ kjøp av tjenester i andre kommuner, vil det være nyttig å    
            gjennomføre brukerundersøkelser for egne deltakere. Disse vil ha stor verdi i  
            evalueringsmøter mellom tjenesteyter og kommunen som kjøper tjenesten. 
 
 
I tillegg til de foreslåtte punkter under §4, vil vi i vår egen internkontroll ha et punkt 
om per catitilskuddet til norskopplæring. 
I løpet av det siste året har vi opplevd at både år 1 og år 2 tilskuddet er utbetalt til den 
kommunen der mottaket er lokalisert uten at norskopplæring er satt i gang.  
 
Vi kan ikke leve med at vi skal gjøre en hel kvalifiseringsjobb med et kraftig redusert 
tilskudd og kan derfor ikke ta i mot deltakere der dette er tilfellet.  Vi kommer  til å følge 
denne utviklingen nøye framover, og følgelig vil vi ha et eget punkt om dette i vår egen 
internkontroll for å kunne avdekke dette forholdet. 
 
 
§ 5 .  Dokumentasjon. 
         Her kan det kanskje også være formålstjenlig å nevne dette med små kommuner  
          som kjøper  tjenester i forbindelse med ordlyden ”virksomhetens art og størrelse”. 
 
  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Hans Kristian Løken 
virksomhetsleder skole/rektor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


