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Høringssvar - Endringer i introduksjonsloven og tilhørende 
forskrifter 

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for over 27.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre 
medlemmer jobber innenfor et bredt spekter av helse-, omsorg- og 
velferdstjenester, herunder også tjenester som omfatter flyktninger og 
asylsøkere.  
 
Departementets forslag til endringer i introduksjonsloven og tilhørende 
forskrifter virker fornuftige og i overensstemmelse med tidligere innspill fra FO. 
Vi ser hvordan lovverk og regler påvirker den enkelte. Vi mener konsekvensene 
av dagens regelverk hemmer integrering og den enkeltes mulighet til å komme i 
arbeid og aktivitet.  
 
FO mener: 
 

- Kartlegging av kompetanse og eventuelle behov må starte allerede i 
mottak. Denne informasjonen må følge personen videre og være 
tilgjengelig for kommune og andre instanser som er ansvarlig for 
opplæring, kvalifisering, kompetanseutvikling, tilrettelegging, veiledning 
bosetting og eventuelle andre tiltak. 

- Kvalifisering må igangsettes så fort som mulig etter ankomst i mottak, 
uavhengig av om personen har fått behandlet sin sak eller ikke, og 
uavhengig av om det er sannsynlig at det vil bli gitt opphold eller ikke. 

- Den enkeltes kompetanse og behov må, så lengt som mulig, vektlegges i 
forbindelse med bosetting og sees i sammenheng med muligheten for 
arbeid og aktivitet. 

- Introduksjonsloven må endres slik at Introduksjonsprogrammet blir mer 
fleksibelt og bedre tilpasset personer som av helsemessige årsaker, eller 
nedsatt funksjonsevne, ikke kan delta i programmet på full tid. 

- Det er bra at det innføres en plikt til opplæring for asylsøkere i mottak. 
Dette er i tråd med våre tidligere innspill, begrunnet i negative 
konsekvenser av å ikke ha noe fornuftig ta seg til, og faren for 
passivisering og økte fysiske og psykiske helseplager. 
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- Det må settes av midler til gjennomføring av opplæringsplikten. Mange 
kommuner har ikke ressursene som skal til for å oppfylle 
opplæringsplikten. FO mener derfor at kommunene må tilføres ekstra 
ressurser i form av øremerkede tilskudd, for å sikre at midlene går til 
tiltenkt formål. 

 
 
Introduksjonsprogrammet er ment å være en prekvalifisering til arbeidslivet. Det 
er stort fokus på arbeidslinjen og bred enighet om at aktivitet er bra.  Vi ønsker 
at alle som kan arbeide, skal arbeide, heltid eller deltid. FO mener derfor det er 
svært uheldig at introduksjonsloven ikke regulerer muligheten for tilpasning, slik 
at personer med nedsatt funksjonsevne, som ikke kan delta på fulltid, også får 
mulighet til å delta i introduksjonsprogrammet.  
 
Slik dette håndteres etter dagens regelverk, signaliserer det lavere 
forventninger om yrkesdeltakelse til innvandrere med nedsatt funksjonsevne og 
seniorer, enn det vi har til øvrige innbyggere.  
 
Vi foreslår derfor endring i introduksjonsloven eller forskrift, som tar høyde for at 
personer som av helsemessige årsaker ikke kan delta på full tid, får nødvendig 
tilpasning og mulighet til å gjennomføre programmet over lenger tid. For 
eksempel 50 prosent deltakelse over 4 år. 
 
FO har ingen innvendinger til foreslåtte endringer i bestemmelsen i 
introduksjonsloven som regulerer behandlingen av personopplysninger, 
forutsatt at endringsforslagene er i samsvar med personvernforordningen som 
vil bli inkorporert i norsk lov gjennom det høringsarbeidet som pågår.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 Sign                        Sign 
Mimmi Kvisvik Allis Aresdatter 
Forbundsleder Rådgiver 

 
 

 
 
 
 
 

 
 


