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Høring - endringer i forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) og forskrift om 

fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning 

Bakgrunn 

Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne 

innvandrere (introduksjonsloven) § 25 tredje ledd første punktum gir hjemmelen for lagring 

av personopplysninger for deltakere i introduksjonsprogrammet, opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap og norskopplæring for asylsøkere:  

”Opplysninger som er nødvendig for gjennomføring, oppfølging og evaluering av ordningene 

i loven her og norskopplæring for asylsøkere, kan samles inn, brukes, og lagres i et nasjonalt 

register.” 

 

Introduksjonsloven § 25 fjerde ledd sier at departementet kan gi nærmere regler om 

behandling og lagring av opplysningene. Utfyllende bestemmelser om behandling av 

personopplysninger om personer som omfattes av Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) er 

gitt i forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning 

og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt 

introduksjonsregister). 

 

Forslag til endringer i forskrift om et nasjonalt introduksjonsregister (NIR-forskriften) 

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette forslag til 

endringer i forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for 

introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere 

(Nasjonalt introduksjonsregister) på høring. Forslagene til endringer kommer som følge av 

arbeid i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) med et nytt elektronisk system 

(IMpact) hvor nye tekniske løsninger for Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) inngår, og 

som følge av IMDis erfaringer med spørsmål fra kommunene og registreringer i NIR.  
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Forslagene omfatter: 

 Innhenting av opplysninger fra hhv. Utlendingsdatabasen (UDB) og Folkeregisteret, 

NIR-forskriften § 5 første ledd. 

 Fylkesmannens tilgang til NIR, NIR-forskriften ny § 10. 

 Frist for kommunene til å registrere opplysninger om deltakere i NIR, NIR-forskriften 

§§ 6 og 7.  

 Adgang til registrering i NIR for personer som i påvente av barnehageplass ikke 

kommer tilbake til kvalifisering etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon, NIR-

forskriften § 6 første ledd bokstav e) og § 7 første ledd bokstav h). 

 Registrering av klager i NIR, NIR-forskriften § 6 første ledd ny bokstav h) og § 7 

første ledd bokstav k). 

 Endringer i henvisning til bestemmelser i introduksjonsloven som følge av endret 

nummerering, NIR-forskriften §§ 3, 6, 7, 8 og 9. 

 Endringer i begrepsbruk om oppholdstillatelse etter utledningsloven som følge endret 

begrepsbruk i ny utledningslov, NIR-forskriften §§ 1, 5, og 11. 

 Endringer i begrepsbruk om opplysninger om avsluttende prøver, NIR-forskriften § 8. 

 

Forslag til endringer i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres 

deltakelse i introduksjonsordning 

Introduksjonsloven § 10 sier at departementet kan fastsette nærmere regler om fravær og 

permisjon for deltakere i introduksjonsordningen. Utfyllende bestemmelser er gitt i forskrift 

18. juli 2003 nr. 973 om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i 

introduksjonsordning. BLD sender med dette også forslag til endringer forskrift om fravær og 

permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning § 5-3 på høring. 

Bestemmelsen gjelder rett til omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon for deltakere i 

introduksjonsprogrammet. Forslagene til endringer kommer som en følge av de siste 

endringer i reglene om hhv. fars og mors kvote av foreldrepermisjonen i lov 28. februar 1997 

nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) kapittel 14. Reglene om fravær og permisjon ved 

fødsel og adopsjon for deltakere i introduksjonsprogrammet er i stor grad basert på reglene 

som gjelder ellers i arbeidslivet.  

 

Forslaget omfatter: 

 At forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i 

introduksjonsordning § 5-3 ikke angir en fordeling mellom mor og far, men har en 

henvisning til de generelle reglene om foreldrepenger i folketrygdloven. 

 

Departementet har nylig hatt på høring et forslag om å utvide omsorgspermisjonen ved fødsel 

og adopsjon fra 10 til 12 måneder. Høringsfristen var 27. september 2013. Departementet 

foreslår at denne endringen fastsettes sammen med endringen i forskrift om fravær og 

permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning § 5-3 som foreslås 

her. 

 

Se vedlagte høringsnotat for en omtale av de ulike endringsforslagene.  
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Listen over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber om at den enkelte høringsinstans ved behov 

sørger for å videresende høringsbrevet til eventuelle underliggende enheter, instanser, etater, 

medlemsorganisasjoner mv. som ikke står på listen over høringsinstanser.  

 

Høringsinstansenes frist for å komme med sine høringsuttalelser er 17. mars 2014. Grunnet stram 

tidsplan for å få fastsatt en forskrift i tide før en ny versjon av NIR settes i produksjon, er det ikke 

anledning til å be om utsettelse av høringsfristen.  

 

Vi ber dere tydelig oppgi hvilken bestemmelse det gis merknader til.  

 

Høringsuttalelsene sendes elektronisk til departementets postmottak på e-postadressen 

postmottak@bld.dep.no 

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Hege Hov Eggen på telefon 22 24 69 64 eller  

e-post heg@bld.dep.no 

 

 

Med hilsen  

 

 

Erik Skedsmo (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Hege Hov Eggen 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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