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Høyring om forslag til lov om integrering (integreringsloven)
Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet har 16.8.19 sendt til høyring forslag til lov om integrering
(integreringsloven) og forslag til endring i lov om norsk statsborgarskap
(statsborgarloven). Med i høyringa er det lagt ved eit høyringsnotat som utdjupar
forslaga.
Fristen for å sende inn høyringssvar er 15.11.19.
Fylkeskommunen har valt ut 9 spørsmål/ problemstillingar som det blir foreslått å
sende tilbakemeldingar på. Under Vurdering er det lagt inn forslag til svar på
desse.

Frå høyringsbrevet
«Kunnskapsdepartementet sender forslag til lov om integrering (integreringsloven)
og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) på
høring.
Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2663114.
Departementet foreslår å oppheve introduksjonsloven og innføre en ny lov om
integrering. Lovforslaget inneholder blant annet bestemmelser om kommunens og
fylkeskommunens ansvar, tidlig kvalifisering, introduksjonsprogram og opplæring i
norsk og samfunnskunnskap. Forslaget skal blant annet bidra til at flere får formelle
kvalifikasjoner gjennom innføring av standardiserte elementer og mer bruk av
formell kvalifisering og utdanning i introduksjonsprogrammet, samt lovfesting av
differensiert programtid. Innretningen på norskopplæringen foreslås endret fra
gjennomførte timer til et krav om å nå et minimumsnivå i norsk.
Videre foreslås det endringer i statsborgerloven og statsborgerforskriften. Det
foreslås blant annet å heve kravet til kunnskaper i norsk muntlig for rett til
statsborgerskap etter søknad fra nivå A2 til nivå B1.»
Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker å svare på høyringa gjennom å gje ei
tilbakemelding på desse spørsmåla/ problemstillingane:

1. Innføre rett og plikt til kompetansekartlegging og karriererettleiing for
flyktningar som nyleg er komne, og før oppstart av introduksjonsprogrammet.
2. Styrke norskopplæringa ved å endre frå å ha et krav om eit tal på gjennomførte
timar til krav om eit minimumsnivå i norsk.
3. Lovfeste fylkeskommunane sitt ansvar og tydeleggjere kommunane sitt ansvar
på integreringsfeltet.
4.Vurdere å innføre eit krav om at kommunens tilbod etter loven skal være
forsvarleg og gis innan fristane som framgår av loven
5.Videreføre at asylsøkarar i mottak har plikt til å delta i opplæring i norsk og
opplæring i norsk kultur og norske verdiar.
6.Innføre en integreringskontrakt med et sluttmål for deltaking i
introduksjonsprogrammet.
7.Bedre individuell tilpassing og ulik lengde på introduksjonsprogrammet avhengig
av tidligare utdanning og kompetanse (frå minst 3 månader opptil 4 år).
8.Minstekrav til innhald i introduksjonsprogrammet: Opplæring i norsk og
samfunnskunnskap, livsmestring, obligatorisk foreldrevegleiing (for deltakara
med barn) og arbeids- og utdanningsretta tiltak.
9.Innføre kompetansekrav for lærarar som underviser i norsk etter
integreringsloven.
Vurdering
1.Innføre rett og plikt til kompetansekartlegging og karrierevegleiing for flyktningar
som nyleg er komne før oppstart av introduksjonsprogram.
Frå høyringsnotatet:
«Departementet foreslår at vertskommuner for mottak kan tilby standardiserte
elementer fra introduksjonsprogrammet og andre integreringsfremmende tiltak til
personer som bor i mottak og som har fått en oppholdstillatelse som medfører at
de er i målgruppen for introduksjonsprogrammet, se forslag til § 8. Se omtale av de
standardiserte elementene i punkt 2.10. En del blir også boende i mottak i en
lengre periode etter innvilget oppholdstillatelse, før bosetting i en kommune. For å
motvirke passivitet og starte kvalifiseringen tidlig kan det være en fordel om den
enkelte kan komme i gang med elementer fra programmet mens vedkommende
fortsatt bor i mottak. For eksempel kan det være en fordel å komme i gang med
elementene som uansett er obligatoriske å gjennomføre, blant annet
foreldreveiledning og livsmestring. Det foreslås ikke at vertskommunen skal ha plikt
til å tilby standardiserte elementer fra introduksjonsprogrammet til personer i
mottak. Forslaget skal synliggjøre muligheten og være en oppfordring til
vertskommunen om å inkludere personer i mottak når disse elementene tilbys for
innvandrere som er bosatt i kommunen. Andre integreringsfremmende tiltak kan
for eksempel være realkompetansevurdering og oppstart av prosessen med å
godkjenne medbrakt høyere utdanning. Hvorvidt den enkelte har høyere utdanning
vil fremkomme av kompetansekartleggingen. Både realkompetansevurdering og
godkjenning av høyere utdanning fra utlandet kan ta tid, og 59 det vil være en
fordel om denne prosessen kan starte tidlig. Karriereveiledning er et annet
eksempel på tiltak som kan tilbys før bosetting, men da i samarbeid med
fylkeskommunen.»
Forslag til svar:
Vi er einige i forslaget med nokre atterhald. Tilgang på tolketenester må vere
tilstrekkeleg. Vi ser det er utfordringar med å tilby eit tilbod til kandidatar med

svært ulik bakgrunn. Vanskelig å få dette til innan oppsett tid om rettleiingane skal
ha mål om å vere kvalitativt gode. Tilboda kan difor bli for forskjellige frå kommune
til kommune.
Busettinga blir viktig, men det er likevel uheldig med ei for spreidd busetting med
tanke på tilgang på arbeidsplassar og tilgang på kompetanse for å gjennomføre
introduksjonsprogrammet.
Delte arbeidsoppgåver med kompetansevurdering og karriererettleiing kan gi
utfordringar med samordning og variabel kompetanse i ei kommunen.
2.Styrke norskopplæringa ved å endre frå å ha et krav om tal på gjennomførte
timar til krav om eit minimumsnivå i norsk.
Frå høyringsnotatet
«Departementet foreslår at dagens krav om opplæring i et visst antall timer
erstattes med at deltakeren skal oppnå et minimumsnivå i norsk, se forslag til § 32.
Det foreslås at minimumsnivået for ulike grupper deltakere skal fremgå av forskrift.
Departementet er av den oppfatning at dagens norskopplæring ikke gir deltakerne
tilstrekkelige norskkunnskaper til å komme i utdanning og få en varig tilknytning til
arbeidslivet. Som det fremgår i punkt 2.5.6 oppnår mange av deltakerne i
norskopplæringen ikke de veiledende nivåene som er satt for opplæringen. En
samlet fremstilling av resultater fra avsluttende prøve i norsk i 2014–2018 viser
eksempelvis at 68 prosent av personene i målgruppen for opplæring i norsk kun
opp oppnådde basisnivåene A1 eller A2 på muntlig prøve. Videre vet vi at kun
halvparten av deltakerne i introduksjonsprogram i 2017 gikk direkte ut i arbeid,
videregående opplæring eller høyere utdanning etter endt program. De svake
resultatene skyldes trolig flere forhold, for eksempel kvaliteten og intensiteten i
selve opplæringen, herunder bruken av språkpraksis, svak individuell tilrettelegging
og manglende kompetanse hos lærerne. Resultatene kan trolig også forklares med
at kommunen ofte ikke har høye nok ambisjoner på vegne av den enkelte deltaker,
se punkt 2.5.3.»
Forslag til svar:
Vi støtter forslaget, men det må settast av tilstrekkelig tid også for kandidatar med
vidaregåande høgare utdanning frå utlandet. Det er ikkje realistisk å lære seg norsk
på 3 – 6 månader.

3.Lovfeste fylkeskommunane sitt ansvar og tydeleggjøre kommunane sitt ansvar på
integreringsfeltet.
Frå høyringsnotatet
«Departementet foreslår å videreføre en bestemmelse om kommunens ansvar for
introduksjonsprogram, se forslag til § 13. I tillegg foreslås det å synliggjøre i
ansvarsbestemmelsen at integreringskontrakt og individuell plan skal utarbeides
samtidig som det treffes vedtak om introduksjonsprogram samt å synliggjøre at det
er kommunen som tar endelig beslutning om introduksjonsprogrammet dersom det
er uenighet mellom kommunen og den enkelte.»
Forslag til svar:
Vi støtter forslaget. Det må følge med midlar for å kunne gjennomføre mellom anna
karriererettleiing på ein tilfredstillande måte. Til dømes gjennomføring av
grupperettleiingar i tillegg til individuelle rettleiingar.

4.Vurdere å innføre et krav om at kommunens tilbod etter loven skal være
forsvarleg og gis innan fristane som fremgår av loven.
Frå høyringsnotatet
«Departementet ønsker å åpent høre om det bør innføres et krav om at
kommunens tilbud etter loven skal være forsvarlig og gis innen fristene som
fremgår av loven. Departementet ber om høringsinstansenes innspill på om det bør
innføres et slikt forsvarlighetskrav, se punkt 4.1.2. Departementet ber også om
innspill til hvilke kriterier som eventuelt skal ligge til grunn for Fylkesmannens tilsyn
av om kommunens tilbud etter loven er forsvarlig, se punkt 10.3.2.»
Forslag til svar:
Vi støtter eit krav om at kommunane sitt tilbod skal vere forsvarleg.
Kriteria bør seie noko om kvaliteten på tilboda, ma. omfang og kompetanse. I
tillegg noko om plasseringa av tilboda nær sentrale, kommunale tenester, kva
helsetilbod kommunen har, kompetansen kommunen har, kollektivtilboda som
finns, behov for arbeidskraft og tilgang på læreplassar.
5.Videreføre at asylsøkarar i mottak har plikt til å delta i opplæring i norsk og
opplæring i norsk kultur og norske verdiar.
Frå høyringsnotatet
«Departementet foreslår i all hovedsak å videreføre dagens målgruppe for deltakere
med rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap og for
deltakere med plikt til slik opplæring. Departementet foreslår imidlertid å heve den
nedre aldersgrensen for deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, fra
16 til 18 år. Alderskravet for deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
blir dermed mellom 18 og 67 år. Departementet foreslår også at det ikke lenger
skal være mulig å vokse seg inn i målgruppen, se forslag til § 28.»
Forslag til svar:
Einig i forslaget.
Om fylkeskommunen skal ta over ei oppgåve som tidligare har vore ei kommunal
oppgåve (Introduksjonsprogrammet for 16-18 år) må midlar og kompetanse må
tilført fylkeskommunen.
Dette gjelder også vaksne som får tilbod etter Opplæringslova §4A-3.
6.Innføre en integreringskontrakt med et sluttmål for deltaking i
introduksjonsprogrammet.
Frå høyringsnotatet
«Departementet foreslår å innføre en integreringskontakt for deltakere i
introduksjonsprogram, i tillegg til den individuelle planen. Det foreslås ikke å
innføre en integreringskontrakt for deltakere som bare deltar i opplæring i norsk og
samfunnskunnskap.»
Forslag til svar:
Einig i forslaget.

7.Bedre individuell tilpassing og ulik lengde på introduksjonsprogrammet avhengig
av tidligare utdanning og kompetanse (frå minst 3 månader opptil 4 år).
Frå høyringsnotatet
«Departementet foreslår å videreføre dagens krav om at det skal utarbeides en
individuell plan for deltakere i norsk og samfunnskunnskap, se forslag til § 34. Det
foreslås at den individuelle planen for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap
skal utarbeides og vurderes etter de samme kriteriene som den individuelle planen i
introduksjonsprogrammet.»
Forslag til svar:
Vi er einige at det blir utarbeida ei individuell plan for norsk/ samfunnskunnskap for
kvar deltakar på same måte som til introduksjonstilbodet.
Det er urealistisk å tru at sjølv dei med vidaregåande opplæring/høgare utdanning
frå utlandet vil få eit tilfredstillande utbytte av introduksjonsprogrammet på
minimumstida på 3 - 6 månader.
8.Minstekrav til innhald i introduksjonsprogrammet: Opplæring i norsk og
samfunnskunnskap, livsmestring, obligatorisk foreldrevegleiing (for deltakara med
barn) og arbeids- og utdanningsretta tiltak.
Frå høyringsnotatet
«Departementet er klar over at etablering av heldagstilbud, individuell tilpasning av
program og tilstrekkelig tilgang på gode og relevante tiltak er en utfordring for
kommunene i dag. Departementet har derfor gitt IMDi og Kompetanse Norge i
oppdrag å utvikle standardiserte elementer til bruk i introduksjonsprogrammet.
Slike standardiserte elementer vil gjøre det enklere for kommunene å tilby
differensierte introduksjonsprogram for deltakerne.»
Forslag til svar:
Vi er einige i at det må vere minstekrav i introduksjonsprogrammet. Vi er glade
for at obligatorisk foreldrerettleiing og livsmeistring blir element i programmet. Det
bør vere ei føresetning at minstekrava kan etterprøvast.
9.Innføre kompetansekrav for lærarar som underviser i norsk etter
integreringsloven
Frå høyringsnotatet
«Departementet foreslår å innføre et krav om generell formell pedagogisk
utdanning og minimum 30 studiepoeng i faget norsk som andrespråk for lærere
som underviser i norsk etter integreringsloven. Departementet foreslår at
kompetansekravet skal gjelde for både offentlig og privat ansatte lærere. Det
foreslås også overgangsregler.»
Forslag til svar:
Vi er einige i kompetansekravet.
Det vil likevel bli ei stor utfordring å skaffe lærarar med rett kompetanse på kort
sikt. For å kunne prioritere og gjennomføre etterutdanning/kompetanseheving av

lærarar som skal undervise i norsk etter integreringsloven, må fylkeskommunane få
tilført ekstra ressursar.

Forslag til vedtak:
Utdannings- og kompetanseutvalet sluttar seg til forslaget til høyringssvar om
endring i integreringslova.

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann

Erik Brekken
fylkesutdanningssjef

