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utlendingsforskriften vedrørende introduksjonsprogrammet.
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Introduksjonsloven regulerer både introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Personkretsen for introduksjonsprogram er regulert i lovens § 2
og personkretsen for norskopplæring i lovens § 17. De utlendingene som er omfattet
av introduksjonsprogrammet har også rett og plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Personkretsen i § 17 er imidlertid langt større en i § 2 da plikt til
deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjelder alle utlendinger med en
tillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.

Det henvises i høringen til "det kommunale introduksjonsprogrammet". Etter IMDi sin
kjennskap til den kommunale forvaltningen av tjenestene regulert av
introduksjonsloven er dette arbeidet organisert ulikt i de forskjellige kommuner.
Eksempelvis kan en egen flyktningetjeneste være ansvarlig for bosetting og
koordinator for introduksjonsprogram, men språkopplæringen av innvandrere lagt til
den alminnelige voksenopplæringen. Den gruppen som kun er omfattet av
introduksjonslovens § 17 vil som regel ikke ha kontakt med flyktningetjenesten i
kommunen. IMDi foreslår at ordlyden i lov og forskrift tar høyde for at ikke alle som
er omfattet av introduksjonslovens regler deltar i det kommunale
introduksjonsprogrammet.

Nasjonalt introduksjonsregister er hjemlet i introduksjonslovens § 23 tredje ledd og
utfyllende regler er gitt i Forskrift om et nasjonalt personregister for
introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne
innvandrer (Nasjonalt introduksjonsregister).
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Kommunene er etter forskriftens §§ 6 og 7 pålagt å registrere nærmere opplysninger
om deltakelse på introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap.
Forskriftens § 7 første ledd bokstav g) bestemmer blant annet at kommunen skal
registrere antall timer deltatt i opplæringen oppæringen.

Forskriftens § 10 tredje ledd regulerer at for behandling av søknader om permanent
oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap skal IMDi overføre følgende opplysninger
til Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker: gjennomføring av 300 timer
opplæring i norsk og samfunnskunnskap, fritak fra opplæring i norsk og
samfunnskunnskap og dokumentasjon av tilstrekkelige kunnskaper i norsk og samisk.

IMDi er på dette grunnlag av den oppfatning at det behovet for dokumentasjon som
utlendingsforvaltningen har i forhold til om pliktig opplæring i norsk og
samfunnskunnskap etter introduksjonsloven er gjennomført, allerede er ivaretatt
gjennom pliktig kommunal rapportering til Nasjonalt introduksjonsregister som
overføres til Datasystemet for utlendings- og flyktningsaker. Videre ville det medføre
uheldig dobbeltarbeid i kommunene om det både måtte registreres i Nasjonalt
introduksjonsregister og utlevere samme informasjon til utlendingsmyndighetene i
forbindelse med behandling av søknader.
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