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Den korte høringsfristen gjør det ikke mulig å gi et så grundig høringssvar som administrasjonen i 
Bærum gjerne ønsker, og alle områder i høringen blir heller ikke berørt.  
 
Her følger administrative innspill på vedrørende Introduksjonsprogrammet og norskopplæring, men 
også noen øvrige betraktninger. 
 
Innledningsvis vil administrasjonen påpeke at det er forståelse for departementets ønske om å gjøre 
introduksjonsløpet mer fleksibelt. Slik blir introduksjonsløpet mulig å gjennomføre både for 
kommuner som ikke har bosatt flyktninger før eller har lite erfaring med dette, til tross for til at det 
ventes store ankomster. Det er viktig for flyktningene og samfunnet at de som kan raskest mulig blir 
selvstendige innbyggere i kommunene. 
Samtidig skal disse hensynene balanseres godt opp mot den enkeltes rettigheter, og det er viktig at 
endringene ivaretar den store bredden i de enkeltes forutsettinger og motvirker utenforskap med 
tanke på utdanning og arbeid. Mange flyktninger er unge og trenger utdanning og å bygge 
kompetanse for en god start på voksenlivet. Noen vil også ha helseutfordringer som følge av 
krigsopplevelser og flukt, og vil ha behov for tid før de kan nyttiggjøre seg språk- og arbeidsrettede 
aktiviteter. For disse er det viktig at deres rettigheter ikke svekkes med de foreslåtte endringene. 
Særlig er rett til språkopplæring viktig. 
 

Oppsummering 
 
• Bærum kommune støtter ingen av de foreslåtte alternativene når det gjelder 
norskopplæring. 
 
• Bærum kommune opplever at viktigheten av språkopplæring i begge alternativer 
undergraves. Språk er definert i integreringsloven som et av de viktigste 
suksesskriteriene for integrering. 
 
• Bærum kommune er av den oppfatning at kommunene har rigget seg til og har 
kompetanse og ressurser til å gjennomføre norskopplæring og introprogram så fremt 
vi fortsatt mottar tilskudd for å utføre dette. 
 
• Bærum kommune er av den oppfatning at så lenge integreringsloven krever at 
kommunene differensierer og tilpasser opplæringsløp og introprogram på 
individnivå, så fraviker de foreslåtte endringene dette verdigrunnlaget for en hel 
landgruppe. Dette skaper A- og B- lag, og virker for oss som diskriminering satt i 
system. 
 
• Bærum kommune mener at dagens innretning slik som lovfestet i integreringsloven 
vil kunne møte intensjonene med de foreslåtte endringene på en bedre måte enn 
det som nå foreslås, idet intensjonen med de foreslåtte endringene i loven har til 
hensikt å gi ukrainerne «et godt opphold i Norge og raskt kunne delta i det norske 



samfunnet». 
 
• Bærum kommune mener også at de foreslåtte endringene vil kunne medføre en 
økning i arbeidslivskriminalitet ved at flyktninger fra Ukraina presses ut i arbeid tidlig, 
uten å ha de nødvendige kunnskaper i språk og om samfunnet. De kan lett bli 
utnyttet. 
 
• Bærum kommune stiller spørsmål ved om integreringsloven ikke er tilpasset større 
flyktningstrømmer, slik som den vi nå ser fra Ukraina. Skal all kompetanse og kvalitet 
på opplæringen settes til side hver gang vi møter en større flyktningstrøm? Vi mener 
at de foreslåtte tilpasningene av lovgivningen vil svekke tilliten til integreringsloven 
og dens intensjoner dersom de foreslåtte endringene gjennomføres. 
 
Forslag gjeldende for barneverntjenesten:  
 
Forslagene som gjelder barneverntjenesten omhandler fire faktiske forhold: 
1. Unntak fra krav om antall oppfølgingsbesøk i fosterhjem 
2. Unntak fra krav om antall tilsynsbesøk i fosterhjem 
3. Unntak fra fristkrav på en uke ved gjennomgang av bekymringsmelding 
4. Unntak fra fristkrav på tre måneder for gjennomføring av undersøkelse 
Barneverntjenesten har ingen vesentlige kommentarer til forslagene som synes å 
være både nødvendige, forholdsmessige og skjønnsbaserte. Det er imidlertid nevnt i 
høringsnotatet at kommunene skal melde til statsforvalter når det gjøres unntak. 
Dette støttes av Bærum kommune, som også er av den oppfatning at ordningen må 
omfatte alle unntak som gjøres av kommunal barneverntjeneste i henhold til den 
beslutningen som departementet tar vedrørende dette. 
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