
Endringer i NIR som følge av 
ny integreringslov



Hva blir nytt?

For personer omfattet av ny integreringslov

➢ Nye kategori- og ordningsnavn

➢ Nye skjermbilder 

➢ Ny registreringsfunksjonalitet 

For personer omfattet av introduksjonsloven

➢ Ingen endringer

Samme grensesnitt for personer omfattet av integreringsloven og introduksjonsloven 



Pålogging i NIR etter 1. januar 2021

Det blir ingen endring i påloggingen til NIR

Det blir de samme brukerrollene som med dagens introduksjonslov

For mer informasjon om brukerroller i IMDinett, se Brukerveiledning: Tilgang og pålogging til NIR og 

bosetting | IMDi

Link til pålogging på imdi.no NIR og bosetting | IMDi

https://www.imdi.no/nir-og-bosetting/nir-og-bosetting-roller-og-tilganger/
https://www.imdi.no/nir-og-bosetting/


Dette kommer i januar 2021

Hvem er i kategori for ny integreringslov?

Hvilke ordninger har de rett og/eller plikt til?

Hvilke frister gjelder for de ulike ordningene?

➢ For norsk må det registreres utdanningsbakgrunn: har/har ikke gjennomført 

videregående opplæring fra før

Rapport/listevisning som viser personer omfattet av ny integreringslov



Dette kommer i mars 2021

Funksjonalitet for å registrere deltakelse på alle ordningene etter integreringsloven

➢ Vedtak, timer, tiltak, fravær mm

➢ Sluttmål, norskmål, integreringskontrakt 

Lesetilgang til modulen for kompetansekartlegging og karriereveiledning i IMDinett

Ytterligere rapporter/listevisninger for ny integreringslov



For kommuner med kommunale fagsystem

Dagens overføringstjeneste (WS2) kan benyttes for å registrere deltakelse på personer etter 

introduksjonsloven frem til 28.02.2021

Dagens overføringstjeneste (WS2) kan ikke benyttes for å registrere deltakelse på personer etter ny 

integreringslov

Etter 28.02.2021 må kommunen benytte ny overføringstjeneste (WS4) for å registrere deltakelse 

på personer etter introduksjonsloven, og etter hvert integreringsloven når WS4 blir tilpasset ny lov

Det er viktig at kommunen tar i bruk ny overføringstjeneste så snart den foreligger fra 

fagsystemleverandør. Alternativt må kommunen registrere direkte i NIR web



Oversikt over kategorier og ordninger i NIR etter ny integreringslov

Kategorier

(potensielle rettigheter og plikter beregnet i NIR)

Ordninger

(kvalifiseringsordninger beregnet i NIR)

Rett og plikt norsk og samfunnskunnskap • Norsk med norskmål

• Samfunnskunnskap

Plikt norsk og samfunnskunnskap • Norsk 250 t/norskmål

• Samfunnskunnskap

Rett og plikt til introduksjonsprogram • Introduksjonsordning

Kan tilbys introduksjonsprogram • Introduksjonsordning

Opplæring for asylsøkere • Norsk for asylsøkere

• Samfunnskunnskap for asylsøkere

Kvalifisering i mottak • Kvalifisering for mottaksbeboere



Oversikt over kategorier og ordninger i NIR etter introduksjonsloven

Kategorier

(potensielle rettigheter og plikter beregnet i NIR)

Ordninger

(kvalifiseringsordninger beregnet i NIR)

Rett til norsk/samfunnskunnskap • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 600 t

• Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 300 timer 

Plikt til norsk/samfunnskunnskap • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 600 t

• Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 300 timer 

Rett og plikt til introduksjonsordning • Introduksjonsordning

Kan tilbys introduksjonsordning • Introduksjonsordning

Asylnorsk • Opplæring for asylsøkere 

• Norsk kultur og norske verdier


