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Svar på spørsmål om forståelsen av enkelte forslag i Prop.107 L (2021-
2022) 

Vi viser til brev 13. mai 2022 der IMDi ber om avklaring av enkelte spørsmål til nytt kapittel 

6A i integreringsloven. 

 

Flytting fra bosettingskommunen og rett til introduksjonsprogram 

Det fremgår av forslaget til § 37 c første ledd at §§ 8 og 9 gjelder. I merknaden presiseres 

det at dette blant annet innebærer at personen må være bosatt i kommunen etter avtale med 

integreringsmyndighetene. Personer som flytter vil dermed ikke ha rett til 

introduksjonsprogram i tilflyttingskommunen, dersom flyttingen ikke er avtalt.  

 

Departementet er enig med IMDi at personer som flytter tilbake til bosettingskommunen 

beholder retten til å delta i introduksjonsprogram etter forslaget i § 37 c femte ledd. 

 

Frist for retten til opplæring i norsk 

Det er riktig at det ikke er foreslått en frist for retten til å starte i opplæring. De midlertidige 

reglene er foreslått opphevet 1. juli 2023. Dersom de ikke blir forlenget, vil det bli fastsatt 

overgangsregler om hva som skal gjelde etter opphevelsen.  

 

Departementet støtter at fristen for gjennomføring av opplæringen begynner å løpe på 

tidspunktet for vedtak om opplæring, eller datoen vedtaket gjelder fra. 

 

Frist for retten til introduksjonsprogram 

Som IMDi viser til, fremgår det av merknaden til forslaget til § 37 c femte ledd at retten til å 

delta i et introduksjonsprogram, som også omfatter personer som tidligere har avvist eller 
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Side 2 
 

avbrutt deltakelse i programmet, gjelder inntil personen har bodd i kommunen i to år, jf. § 8 

første ledd tredje punktum. Det er ikke foreslått lengre frist for de som har gått ut i arbeid.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Toril Melander Stene (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Åste Haukvik Traen 

seniorrådgiver 
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