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Svar på henvendelser om ytelser til deltaker i introduksjonsordningen som ledd i 
opplæringen deltar på arbeidsmarkedstiltak 

Vi viser til spørsmål på e-post 14. september 2007 vedrørende rundskriv A-27/2006 punkt 4. 
Regler for samordning av ytelser mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunen: " 
Arbeids- og velferdsetaten skal derfor utbetale ovennevnte ytelser til vedkommende kommune 
og ikke direkte til deltakeren. Deltakeren mottar original av vedtaket, hvor han/hun 
informeres om at ytelsene vil bli utbetalt til kommunen..... Kommunene mottar en kopi av 
vedtaket. Ytelsene utbetales etterskuddsvis i henhold til frammøtelister." 
 
Til dette har dere spørsmål om på hvilket grunnlag stønaden skal utbetales, hvor arbeidsgiver 
skal sende frammøtelister og hva som skal skje med de delene av individstønaden som ikke 
skal samordnes med introduksjonsstønaden. 
 
Departementet har vært i kontakt med Arbeids- og velferdsdirektoratet som har ansvar for 
retningslinjene til de lokale NAV-kontorene om rutiner ved utbetaling av individstønaden. 
Arbeids- og velferdsdirektoratet opplyser at det er NAV som fatter vedtak om individstønad 
når deltaker i introduksjonsprogrammet deltar i arbeidsmarkedstiltak som ledd i opplæringen. 
NAV utbetaler stønaden etterskuddsvis til kommunen i henhold til frammøtelister. 
Frammøtelister for personer i arbeidsmarkedstiltak må således sendes til NAV, jf. også 
Rundskriv om samarbeid mellom kommunen og Aetat om introduksjonsordningen. 
 
Stønaden utbetales etter introduksjonslovens § 12 til kommunen (som trer inn i kravet mot 
NAV.) 
 
Individstønad vil være basisytelse pluss ev. tillegg for barn, reise mv. Dette betyr i praksis at 
kommunen beholder individstønaden (sum av basisytelse og ev. tillegg for barn, reise mv.) fra 
NAV, og betaler introduksjonsstønad til deltaker. 
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Med hilsen 
 
 
Ahmad Ghanizadeh (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Hege Hov Eggen 
 rådgiver 


