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Utlendingsdirektoratets høringssvar - Forslag til
endring i introduksjonsloven, innføring av
forsøkshjemmel
Vi viser til brev av 17. mars 2015 med Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endring i introduksjonsloven, innføring av
forsøkshjemmel.
UDI er positive til endringsforslaget. Vi tror det kan være nyttig å prøve ut
avgrensede tiltak som kan tilrettelegge for bedre fleksibilitet og økt
gjennomstrømming i introduksjonsordningen. Vi har imidlertid noen
kommentarer til forslaget, som følger nedenfor.
Deltakelse i introduksjonsprogram for personer i mottak
I forslaget åpnes det for mulighet til at deltakelse i introduksjonsprogram
etter søknad kan innvilges til personer i mottak som venter på å bli bosatt i
en kommune, jf. høringsnotatet, punkt 2.5. Dette mener vi potensielt vil
kunne gi gevinster ved at personer som venter på å bli bosatt i en
kommune, får mulighet til raskere å komme i gang med et integreringsløp
og at de får en mer meningsfull ventetid på mottaket. Dette forutsetter
imidlertid at det er vilje hos vertskommunene til mottakene til å inngå
særskilt avtale om dette både for etablerte asylmottak og ved inngåelse
av nye avtaler.
Vi vil også understreke at det er viktig at man ha kontinuitet i den enkeltes
gjennomføring av introduksjonsprogrammet ved bosetting, slik at det ikke
kommer lengre brudd i programmet som påvirker rettighetene etter
introduksjonsloven.
Vi mener videre at eventuelt merarbeid for mottakene i forbindelse med
tilrettelegging for deltakelse i aktiviteter/introduksjonsprogram vil være
innenfor det vi kan pålegge at mottakene skal gjøre i henhold til kontrakt.
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Søknad om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap
I disse sakene er det viktig at gjennomføring av kravet om opplæring i
norsk og samfunnskunnskap, beståtte prøver med resultater og antall
timer personen har plikt til å gjennomføre, er registrert i NIR (Nasjonalt
Introduksjonsregister). Dersom innføringen av en forsøkshjemmel endrer
dagens registreringsmåter i NIR, må UDI involveres.
Søknad om familiegjenforening
I disse sakene er det viktig å vite om en person har gjennomført
introduksjonskurs, og eventuelt hvor mye av introduksjonskurset som er
gjennomført. Det er ikke viktig for oss om et forsøk medfører endringer i
hva som er innholdet i kurset, så lenge det fortsatt skal regnes som et
introduksjonskurs.
Dersom introduksjonsstønadens størrelse blir endret som følge av forsøk,
må en person ha høyere inntekt fra andre inntektskilder for å oppfylle
underholdskravet. Vi antar at vi vil få tilgang til størrelsen på
introduksjonsstønaden via A-melding, men det er viktig at det fremgår av
opplysninger vi innhenter fra NIR dersom forsøk har medført et annet nivå
på introduksjonsstønaden enn vanlig.
Vi gjør også oppmerksom på at introduksjonsstønad vil kunne påvirke
andre ytelser beboeren får på mottaket (pengereglementsytelser).
Med hilsen
Stephan Mo
avdelingsdirektør
Marius Mølmen Moen
seksjonssjef
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