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HØRING – ENDRING I LOV OM INTRODUKSJONSORDNING OG NORSK OPPLÆRING 
FOR NYANKOMNE INNVANDRERE(INTRODUKSJONSLOVEN) 
 
 
Norsk Tjenestemannslag (NTL) ønsker å oversende følgende innspill i denne saken: 
NTL har gjennomgått høringsforslaget som handler om endringer i introduksjonsloven § 25.  
I tillegg til endring av tittelen på loven handler endringene primært om hjemler for behandling av 
personopplysninger i forbindelse med bosetting av nyankomne innvandrere og i forbindelse med 
introduksjonsordning og norskopplæring. 
 
NTL ønsker at NAV skal være en aktiv pådriver i arbeidet med inkludering og integrering av 
utsatte og diskriminerte grupper i samfunnet. Vi vet at rask tilgang på språkopplæring er 
avgjørende når det gjelder å få inngang på arbeidsmarkedet, og at deltakelse i yrkeslivet er en 
nøkkelfaktor for vellykket integrering,  for å motvirke fattigdom og for å utjevne forskjeller. 
Vi ser positivt på tiltak som kan bedre koordineringen mellom relevante instanser, i første rekke 
Bufetat, UDI, IMDI og kommunene, når det gjelder bosetting og oppstart av 
introduksjonsprogram og norskopplæring. Vi støtter derfor i hovedsak forslaget fra Barne- 
likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD).  
 
Vi håper endringene kan bidra til en tydeligere og mer oversiktlig oppbygging av regelverket på 
området, og at dette kan gi bedre saksflyt og bedre kvalitet på saksbehandlingen. Dersom dette i 
praksis kan oversettes til raskere bosetting og raskere tilgang til norskopplæring, vil endringene 
kunne bidra til at mange innvandrer får styrket sin mulighet til deltakelse i arbeidslivet.  
 
Det understrekes i forslaget til den nye § 25 i introduksjonsloven at personopplysningene som 
skal  behandles kun er opplysninger som er nødvendige for gjennomføring, oppfølging og 
evaluering av introduksjonsprogram, opplæring i norsk og samfunnskunnskap, norskopplæring 
for asylsøkere, bosetting av nyankomne innvandrer og tilhørende tilskudd. Det står i siste setning 
av forslaget til ny § 25 at Departementet i forskrift kan gi nærmere regler om behandling av 
personopplysningene, herunder hvilke opplysninger som kan innhentes og fra hvilke organer. Det 



 
 

refereres i tillegg flere steder i høringsnotatet til at det vil bli egen høring knyttet til utarbeidelsen 
av utfyllende regler i forskrift om behandling av personopplysningene.  
NTL er fornøyd med å registrere Departementets forsikring om at all behandling av 
personopplysninger skal foregå i tråd med personopplysningsloven, og antar at heller ikke 
forskriftenes formuleringer vil innebære alvorlige begrensninger i personvernet.  
Vi mener det vil være vesentlig at det i  fremtidige høring beskrives hvordan man skal  forsikre 
seg om at opplysningene ikke skal kunne behandles på en måte som går ut over de fullmakter 
loven gir. Det bør framgå så tydelig som mulig hva som skal vektlegges i vurderingen av hva 
som er nødvendige opplysninger, og hvordan man skal sikre at personopplysningene kun 
benyttes i saklig sammenheng og til uttrykkelig angitte formål. 
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