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Spørsmål om introduksjonsloven § 2 første ledd bokstav d  

Vi viser til telefonhenvendelse fra Pål Knutsen i IMDi 23. mai 2007 vedrørende personkretsen 
for introduksjonsprogram.   
 
Problemstillingen IMDi tok opp gjaldt en person som oppfylte vilkårene i introduksjonsloven 
§ 2 første ledd bokstav d på det tidspunkt det ble søkt om familiegjenforening i henhold til 
utlendingsloven. Da tillatelsen ble gitt hadde imidlertid oppholdsstatusen til hovedpersonen i 
familiegjenforeningssaken endret seg. Vedkommende hadde ikke lenger en tillatelse etter 
utlendingsloven som falt inn under introduksjonsloven § 2 første ledd, bokstav a, b, eller c, 
som er en forutsetning for at personen som får familiegjenforeningstillatelse skal omfattes av 
introduksjonsloven § 2 første ledd bokstav d.  I dette tilfelle opplyste IMDi at herboende i 
familiegjenforeningssaken var blitt norsk borger på det tidspunkt søknaden om 
familiegjenforening ble behandlet av utlendingsmyndighetene.  
 
Departementet mener ordlyden i introduksjonsloven § 2 er tydelig i forhold til denne 
problemstillingen. Det som er avgjørende for om en person faller inn under 
introduksjonsloven § 2 er den tillatelsen som er gitt av utlendingsmyndighetene. Personer som 
har fått familiegjenforening med norsk borger, jf. utlendingsloven § 9, jf. 
utlendingsforskriften § 23 første ledd bokstav a, faller utenfor introduksjonsloven § 2 første 
ledd bokstav d. Det har i denne sammenheng ingen betydning at søknaden om 
familiegjenforening ble fremmet på et tidspunkt herboende hadde vært bosatt i mindre enn 5 
år i en kommune, jf. introduksjonsloven § 2 første ledd, bokstav d, annet punktum.  
 
Personer som har fått familiegjenforening med norsk borger, jf. utlendingsloven § 9 jf. 
utlendingsforskriften § 23 første ledd bokstav a, faller inn under introduksjonsloven § 3 tredje 
ledd. Dette innebærer at kommunen kan tilby de introduksjonsprogram dersom de er mellom 
18 og 55 år, og har behov for grunnleggende kvalifisering.  



Side 2 
 

 
Vi ber om at IMDi forsikrer seg om at utformingen av Nasjonalt introduksjonsregister 
harmonerer med departementets konklusjon.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ahmad Ghanizadeh (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Truls Knudsen 
 rådgiver 


