
Fra:                                                                           Postmottak JD 
Sendt:                                                                      tirsdag 12. april 2022 13:17 
Til:                                                                            Lov-Arkiv 
Emne:                                                                      VS: Høringuttalelse– midlertidige endringer i lovverket som 

følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til 
midlertidig kollektiv beskyttelse 

  
  
  
Fra: Larsson, Gjertrud Bua <Gjertrud.Bua.Larsson@haugesund.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 12. april 2022 10:49 
Til: Postmottak JD <postmottak@jd.dep.no> 
Emne: Høringuttalelse– midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina 
med rett til midlertidig kollektiv beskyttelse 
  
Viser til telefonsamtaler i dag vedr feilmeldinger ved innsending av høringsuttalelse.  Under er 
Flyktningtjenesten i Haugesund kommunes høringsuttalelse. 
  
  
Flyktningtjenesten, Haugesund kommune mener punktene listet under er problematiske ved 
"Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina med rett til 
midlertidig kollektiv beskyttelse" kap. 8.3  
 
 
  

Varighet introduksjonsprogrammet  
Lovforslaget tar utgangspunkt i at de fleste flyktningene i målgruppen for intro vil ha fullført 
videregående opplæring. For denne gruppen åpnes det ikke opp for utvidelse av 
programmet. Det er grunn til å spørre om forslagsgiver her har tatt tilstrekkelig hensyn til at 
man må ha fullført et år med høyere utdanning i tillegg til 12 års skolegang for å ha generell 
studiekompetanse, jf. GSU listen.  
 
  
Det åpnes opp for et ordinært introduksjonsprogram dersom målgruppen "ikke har 
minimum utdanning på videregående nivå".   
  
Vi ber om at lovgiver presiserer hva som her menes. Dette er en kjent problemstilling når 
Flyktningtjenesten iht. § 13 i integreringsloven skal vurdere varighet på 
introduksjonsprogrammet. Særlig tidkrevende er det når nye deltakere ikke har 
dokumentasjon.   

  
Flyktningtjenesten anser det som mer hensiktsmessig at målgruppen i henhold til varighet 
blir vurdert etter § 13 uten endringer. Spørsmålet er om lovgiver har for høye forventninger 
til at arbeidsrettet oppfølging fra NAV, som alternativ til introprogram etter 6 mnd. for 
deltakere med svake norskferdigheter, vil føre flyktningen ut i arbeid. Flyktningtjenestens 
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erfaring er at integrering og jobbsøking tar tid. Med muligheter for et introduksjonsprogram 
for gruppen med videregående opplæring på opptil et år vil både deltaker og systemet være 
bedre forberedt.   
  
Norskopplæring  
Alternativ 2 er mest hensiktsmessig.   
Det er Flyktningtjenestens oppfatning at denne gruppen vil ha like stort behov for 
norskopplæring som andre flyktninger.  Da vil dagens løsning være den beste etter vår 
mening - med både rett og plikt. For å opprettholde behovet for fleksibilitet kunne det åpnes 
opp for unntak og utsettelse av obligatoriske norskopplæring ved fulltidsarbeid.  
Av de to alternativene som lovforslaget skisseres anser vi alternativ 2 som det beste - altså 
rett, men ikke plikt til opplæring. Det bør ikke lempes på kravet på kompetansekravet for 
lærere.   
  
 
  
Frist for oppstart av intro etter bosetting  
Her oppretteholder lovforslaget kravet til at introduksjonsprogrammet skal starte opp innen 
3 mnd. Ved høye ankomster vil dette bli utfordrende. Det tar tid å tilrettelegge og 
organisere for gode kvalifiseringsløp. Flyktningtjenesten ønsker mer fleksibilitet og ber om at 
det åpnes opp for unntak.   

  
  

Med hilsen 

  

Gjertrud Bua Larsson│Avdelingsleder 

Flyktningtjenesten 
Telefon: 52 74 49 79 │48154554 
E-post:  gjertrud.bua.larsson@haugesund.kommune.no

www.haugesund.kommune.no 

Vær oppmerksom på at all dialog på e-post som er arkivverdig etter arkivlova vil bli registrert i vår offentlige 
postjournal. 
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