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Tilbakemelding Integreringsloven - Behov for avklaringer - kurs i 
foreldreveiledning 

Vi viser til brev fra IMDi datert 25.01.22 om behov for avklaringer når det gjelder kurs i 

foreldreveiledning.  

 

IMDi ber om avklaring på hvem som defineres som «har barn» og som derfor har plikt til kurs 

i foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet. I henvendelsen fremkommer det at IMDi 

anser det som ganske klart at deltakere som har daglig omsorg for barn og de som har 

samværsrett omfattes av plikten. Denne vurderingen deler departementet. IMDi stiller 

imidlertid spørsmål om også deltagere som har barn uten å ha daglig omsorg/samværsrett 

skal være omfattet.  

 

Departementet vurderer at kun deltagere som har en viss innflytelse på barnets oppvekst, 

skal omfattes av plikten. Lovens formulering favner språklig bredere, men det er ikke 

hensiktsmessig å pålegge de som ikke omgås barna sine i noen særlig grad å delta på kurs i 

foreldreveiledning. Dette vil gjelde både i tilfeller hvor barna er under andres omsorg og i 

tilfeller hvor deltagernes barn oppholder seg i utlandet.  

 

Det vil oppstå et grensespørsmål for deltagere som har blitt fratatt foreldreansvaret, men der 

det tas sikte på tilbakeføring av barnet. Deparatementet legger til grunn at i slike tilfeller vil 

barnevernet iverksette tiltak rettet mot foreldrene i mellomtiden og at deltagerne det gjelder 

eventuelt kan ta foreldreveiledningskurset når barnet er tilbakeført.  

 

IMDi tar også opp et mulig behov for en skjønnsmessig adgang til å frita en deltaker fra 

kurset i foreldreveiledning. Vi vil ta med oss dette innspillet inn i det videre arbeidet med 

integreringsloven. 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Postboks 672 
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Med hilsen 

 

 

Toril Melander Stene (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Heidi Tamminen Egge 

seniorrådgiver 
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