
 
 

 

Postadresse Kontoradresse Telefon Saksbehandler 
Postboks 8019 Dep Einar Gerhardsens plass 3 22 24 90 90 

Integrerings- og 
mangfoldavdelingen 

0030 Oslo  Org no. Telefaks 
Hege Hov Eggen 
22 24 69 64 

  983 887 457 22 24 87 11  
 

Erling Hugo Jensen 
Krohnhaugen 4 
5059 BERGEN 

 
 
 
 

Deres ref Vår ref Dato 
 200704272-/HEG 12.09.2007 
 

Svar på spørsmål om introduksjonsordningen og flytting  

Vi viser til spørsmål på e-post til Arbeids- og inkluderingsdepartementets (AID) postmottak 
23. august 2007. Integrerings- og mangfoldsavdelingen svarer på vegne av departementet. 
Spørsmålet gjelder om det er mulig for din kjæreste, som er deltaker i introduksjonsordningen 
i Sandane kommune, å flytte til Bergen og fortsette programmet der.  
 
I henhold til introduksjonsloven § 2 annet ledd gjelder rett og plikt til deltakelse i 
introduksjonsordningen bare for personer i lovens personkrets, jf. § 2 første ledd, som er 
bosatt i kommunen i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og 
kommunen. Det er iht. § 3 kommunens ansvar å sørge for introduksjonsprogrammet til den 
enkelte.  
 
Retten gjelder i den første bosettingskommunen, og dette innebærer at den enkelte mister sin 
rett til deltakelse i introduksjonsprogram dersom hun eller han flytter. Tilflyttingskommunen 
står således iht. introduksjonsloven § 3 tredje ledd fritt til å tilby program til vedkommende 
etter en flytting. Begrunnelsen for dette er hensynet til den enkelte kommune, og til 
gjennomstrømmingen i ordningen. Det vil kreve innsats fra bosettingskommunen å kartlegge, 
tilrettelegge og koordinere et introduksjonsprogram for den enkelte, og det vil i mange 
tilfeller være ineffektivt og uheldig dersom en deltaker avbryter sin deltakelse i en kommune 
fordi vedkommende ønsker å flytte i løpet av programtiden.  
 
 
Mer om dette kan du lese i forarbeidene til introduksjonsloven i Ot.prp. nr 28 (2002-2003) 
Om lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) kap. 
11.4.2.3 som du finner på departementets hjemmeside på www.regjeringen/no/aid under 
temaet integrering og mangfold.  
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