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Spørsmål vedrørende introduksjonsloven § 3 tredje ledd i forhold til personer med 
begrenset vedtak etter søknad om asyl 

Vi viser til e-post fra IMDi ved rådgiver Pål Knutsen 21. januar 2008 med 
oppfølgingsspørsmål til departementets brev av 11. januar 2008 vedrørende personer med 
begrenset tillatelse etter utlendingsforskriftens § 21 bokstav b.  
I departementets brev av 11. januar 2008 sies det at personer med tillatelse som ikke danner 
grunnlag for bosettingstillatelse etter utlendingsloven, i henhold til introduksjonsloven ikke 
har rett og plikt til deltakelse i hhv. introduksjonsprogram og opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven §§ 2 og 17.  
 
Spørsmålet i e-posten fra IMDi 21. januar 2008 gjelder hvorvidt nevnte persongruppe kan 
omfattes av bestemmelsen i introduksjonsloven § 3 ledd, og følgelig inngå i personkretsen 
som kommunene etter eget skjønn kan velge å tilby deltakelse i introduksjonsprogram, den 
såkalte ”kan-gruppen”.  
 
I e-posten 21. januar 2008 skisserer IMDi en forståelse av den såkalte ”kan-gruppen” for 
introduksjonsprogrammet slik den er definert i introduksjonsloven § 3 tredje ledd. 
Bestemmelsen i § 3 tredje ledd lister positivt opp hvilke grupper som kommunen kan tilby 
programdeltakelse ut over den gruppen de er pålagt å tilby program etter § 2.  
 
Gruppen som får begrensede tillatelser er ikke omfattet av bestemmelsens ordlyd i 
introduksjonsloven § 3 tredje ledd. I tillegg vil departementet vise til drøftelsen i Ot.prp. nr. 
28 (2002-2003) kapittel 11, som det også er vist til i departementets brev av 28. juni 2007.  
 
På denne bakgrunn er departementets vurdering at IMDis tolkning av personkretsen for 
introduksjonsloven § 3 tredje ledd slik den beskrives i e-posten er den riktige.  
Dette innebærer at personer som har fått begrenset tillatelse (fornybar, men som ikke danner 



Side 2 
 

grunnlag for bosettingstillatelse eller familiegjenforening etter utlendingsloven) etter 
utlendingsforskriften § 21 bokstav b skal bosettes i kommunene og de utløser 
integreringstilskudd. De er derimot ikke omfattet verken av personkretsen med rett og plikt til 
deltakelse i introduksjonsprogrammet etter introduksjonsloven § 2, eller av personkretsen som 
kommunen kan velge å tilby deltakelse i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven § 3 
tredje ledd. 
 
Eventuelle kvalifiseringstilbud i kommunene til personer med begrenset tillatelse kan følgelig 
ikke gis deltakere med hjemmel i introduksjonsloven. 
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