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INTRODUKSJONSPROGRAM.      Oppdatert 03.04.2016 

 

Denne artikkelen er skrevet av Oslo VO Servicesenter for nettsiden https://felles.oslovo.no. 
Artikkelen er oppdatert april 2018.  
Se også den andre artikkelen om introduksjonsprogrammet på denne nettsiden.  

Artikkelen er basert på Rundskriv G-01/2016. Denne teksten er forenklet.  

Hvem er introduksjonsprogrammet for? 
Hovedgruppene som har rett og plikt til å delta i programmet er: 

 Flyktninger som har fått asyl 

 Overføringsflyktninger 

 Personer med opphold på humanitært grunnlag 

 Personer med midlertidig opphold pga. kollektiv beskyttelse 

 Personer med opphold på grunnlag av sterke menneskelige hensyn  

 Familiegjenforente med person i gruppene over.  

Unntak: personer som med kollektiv beskyttelse som ikke gir grunnlag for permanent 

opphold 

 Personer med opphold på selvstendig grunnlag  

Varighet 
Programmet er for nyankomne, det vil si personer i målgruppen som har vært bosatt i 
kommunen i mindre enn to år. Programmet varer vanligvis opp til 2 år fra oppstart, men kan 
forlenges med ett år til i spesielle tilfeller. Deltakere kan slutte når de ønsker det i 
programperioden, men kan da ikke regne med å få tilbake plassen i programmet senere. 
Personer som avbryter programmet ved å flytte til en annen kommune kan heller ikke regne 
med å få tilbud om programmet i den kommunen de flytter til. 
 
Introduksjonsprogrammet følger normal arbeidstid og vanlig arbeidsuke. I norskopplæring 
regnes hjemmearbeid og f.eks. norskverksted med til arbeidstiden. Deltakere har fem uker 
ferie i løpet av et år. Ferien skal avtales med kommunen. 
 
Introduksjonsstønad 
Deltakere i Introduksjonsprogrammet får introduksjonsstønad, en slags "lønn". For deltakere 
over 25 år er stønaden 2 G. G = grunnstønaden i Folketrygden. Her er beløpet for 
grunnstønaden, G. Deltakere under 25 år får 2/3 av 2 G. 
 
Deltakere kan ha inntekt fra arbeid utenom programtiden uten at de mister noe av 
introduksjonsstønaden. Introduksjonsstønaden er samordnet med andre offentlige ytelser 
som dagpenger, sykepenger, attføringspenger og liknende. Det blir trukket skatt av 
introduksjonsstønaden, men stønaden gir ikke grunnlag for pensjonspoeng. Fravær som ikke 
er godkjent fører til trekk i stønaden. 
 
Kursbevis  
Alle som deltar i Introduksjonsprogrammet får et kursbevis når de avslutter programmet. 

https://felles.oslovo.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/4b44b3ea29554b4aa1e9169829b75b78/g-01-2016.pdf
https://www.skatteetaten.no/satser/grunnbelopet-i-folketrygden/
https://www.skatteetaten.no/satser/grunnbelopet-i-folketrygden/
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Introduksjonsprogram i Oslo 
I Oslo har bydelene ansvar for introduksjonsprogrammet. De fleste deltagerne i programmet 
tar norsk og samfunnskunnskap i Oslo Voksenopplæring. 

VIKTIGE ELEMENTER I INTRODUKSJONSPROGRAMMET 

Programoppfølger 
Alle deltakere får en kontaktperson i kommunen/bydelen, en programrådgiver/oppfølger. 
 
Kartlegning 
Deltakernes utdannelse, arbeidserfaring, interesser med mer skal kartlegges så raskt som 
mulig i samarbeid mellom deltaker og programrådgiver.  
 
Vurdering og eventuell godkjenning av deltakerens utdannelse og kompetanse 
For deltakere som har utdanning eller kompetanse fra andre land, skal prosessen med å få 
vurdert og evt. godkjent dette i forhold til norsk utdanning settes i gang så fort som mulig, 
med støtte av programrådgiver. 
 
Individuell plan (IP) 
IP-en skal være en plan for hva deltakeren ønsker å lære og å jobbe med videre i Norge. 
Planen skal inneholde mål, hva deltakeren må gjøre for å nå målene, og en tidsplan. 
Vurdering og komplettering av deltakerens utdannelse/kompetanse fra andre land skal også 
inngå i planen. Kontaktpersonen i kommunen lager planen sammen med deltakeren. Med 
jevne mellomrom skal deltakeren og kontaktpersonen gjennomgå og eventuelt endre 
planen. 
 
Den individuelle planen i Introduksjonsprogrammet skal også koordineres med IP-en for 
opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. 
 
Innhold i introduksjonsprogrammet 

 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap er den viktigste aktiviteten for mange i 

Introduksjonsprogrammet. Deltakere kan fortsette denne opplæringen etter at 

introduksjonsprogrammet er over, hvis de fortsatt har rett til gratis opplæring. 

 

 Språkpraksis 

Deltakeren kan ha språkpraksis på en arbeidsplass i avtalte perioder som en del av 

norskopplæringen. Norskopplæringen i språkpraksisen blir fulgt opp av norsklærer. 

 

 NAV-tiltak 

Dette kan være f. eks være arbeidspraksis, AMO-kurs eller tidsbestemte ansettelser 

med lønnstilskudd til arbeidsgiver. NAV-tiltak kan også være aktuelle etter at 

deltakeren er ferdig med introduksjonsprogrammet. 

https://felles.oslovo.no/
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 Formell utdannelse 

For noen deltakere er det aktuelt å ta enkelte grunnskolefag eller ta 

grunnskoleeksamen for voksne. Grunnskole kan være heltidsbeskjeftigelse i 

programmet.  

Fra høst 2016 kan også videregående opplæring være heltidsaktivitet i programmet. 

 Andre tiltak 

Programmet kan også inneholde kultur-, fritids- og treningsaktiviteter. 

Alder 
Personer i målgruppen mellom 18 og 55 år har rett og plikt til å delta i 
introduksjonsprogrammet. Kommunen kan velge å tilby program til personer fra 55-67 år, 
men for disse er det frivillig å delta, og de har ikke rett til deltagelse.  
 


