REGLER I INTRODUKSJONSPROGRAMMET

Oppdatert 03.04.2018

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.
Dette er en forenklet beskrivelse av noen av reglene for introduksjonsprogrammet i
introduksjonsloven. Loven med forskrifter og merknader finner du i Rundskriv G-01/2016, som denne
artikkelen er basert på.
«Kalenderdager» betyr alle dager. «Virkedager» betyr dagene man er på jobb eller kurs.
Fravær
Det er kommunen (bydelen/programrådgiver i Oslo) som bestemmer om fravær fra
introduksjonsprogrammet kan godkjennes. Dette gjelder også fravær fra opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Deltakere på opplæring i norsk og samfunnskunnskap eller på andre skoler skal
informere både skolen og programrådgiver om fravær og grunnen til fraværet. Deltakere som er i
praksis skal også informere arbeidsplassen om fravær.
Egenmelding
Egenmelding betyr at programdeltaker skriftlig eller muntlig sier fra til kommunen at hun/han har
sykdom eller skade som gjør at hun/han ikke kan møte på introduksjonsprogrammet. Kommunen kan
bestemme at muntlig egenmelding skal gjentas skriftlig. Deltaker må ha vært med i programmet i
minst åtte uker for å kunne bruke egenmelding. Egenmelding kan brukes for opptil tre kalenderdager
av gangen, dvs. helger og helligdager regnes med, og inntil fire ganger pr kalenderår. Det er flere
begrensninger i bruk av egenmelding. Kontakt programrådgiver.
Sykemelding/legeattest
Ved fravær på mer enn tre dager (kalenderdager) må deltaker ha legeattest. Legeattesten kan også
dekke fravær som var tenkt dekket av egenmelding.
Sykdom utover egenmeldingsperioden på tre dager
Hvis deltaker er borte fra programmet pga. sykdom eller skade mer enn de tre kalenderdagene
egenmelding kan brukes, kan kommunen kreve legeerklæring fra deltakeren. Hvis deltakeren ikke har
legeerklæring, kan deltakeren miste introduksjonsstønad for hele fraværsperioden.

Introduksjonsstønad under fravær
Ved fravær dokumentert med egenmelding eller legeerklæring beholder deltakeren
introduksjonsstønaden. Kommunen kan stoppe utbetaling av stønad ved langvarig sykdom eller ved
fravær som kommunen ikke tror skyldes sykdom.
Syke barn
Når barn er syke, eller den som passer barn er syke, kan deltaker bruke egenmelding for sykt barn.
Dette gjelder barn opp til kalenderåret barnet fyller 12 år. For kronisk syke eller funksjonshemmede
barn gjelder dette til og med året barnet fyller 18 år. Egenmelding for sykt barn kan brukes fra første
dag i introduksjonsprogrammet.
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Antall egenmeldingsdager (vanlige arbeidsdager) for sykt barn under 12 år





Deltaker med ett eller to barn: inntil 10 dager de siste 12 månedene
Deltaker med flere enn to barn: inntil 15 dager de siste 12 månedene
Deltaker som er alene med ett eller to barn: inntil 20 dager de siste 12 månedene
Deltaker som er alene med mer enn to barn: inntil 30 dager de siste 12 månedene

Deltakere med kronisk syke eller funksjonshemmede barn kan lese mer om regler for dette i
introduksjonsloven.
Svangerskap
En programdeltaker som er gravid kan få fri med introduksjonsstønad pga. svangerskapskontroller.
Hun kan også få fri med introduksjonsstønad opptil 10 dager i forbindelse med svangerskapet.
Deltakeren skal si fra til kommunen/programrådgiver en uke før hvis hun trenger å ta ut slike
fridager.
Fødsel
Etter fødselen kan moren ta fri med introduksjonsstønad i 20 virkedager.
Pappapermisjon
I forbindelse med fødsel kan fedre som går på introduksjonsprogram, og som bor sammen med
barnets mor, ta fri fra i programmet i opptil 7 virkedager med introduksjonsstønad
Amming
En programdeltaker som ammer sitt barn har rett til fri for å amme, en 1 time eller mer daglig.
Andre permisjoner
Velferdspermisjon med introduksjonsstønad
Velferdspermisjoner er korte permisjoner, inntil 10 virkedager hvert kalenderår. Deltakere i
introduksjonsprogram kan søke om velferdspermisjon med introduksjonsstønad blant annet for
følgende:





Ved tilvenning av barn i barnehage/førskole/hos dagmamma. Inntil 3 dager
For å følge barnet på skolen første skoledag. 1 dag
Den dagen den enkelte programdeltaker gifter seg. 1 dag
I forbindelse med dødsfall i nær familie/vennekrets. Inntil 3 dager.
Samboer og samboers familie er likestilt med ektefelle og ektefelles familie i slike tilfeller.
Det kan i tillegg gis permisjon for reisedager mellom bosted og der hvor
begravelsen/bisettelsen/urnenedsettelsen er.




I forbindelse med bl.a. jobbintervju, opptak ved skole eller avtalt time hos lege/tannlege.
Når en programdeltaker pleier en nær pårørende i hjemmet.

Religiøse høytidsdager
Deltakere som ikke tilhører Den norske kirke kan få fri fra introduksjonsprogrammet med
introduksjonsstønad i opptil to virkedager hvert kalenderår i forbindelse med religiøse høytider.
Deltaker skal gi kommunen beskjed senest 14 virkedager på forhånd.
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Permisjon uten introduksjonsstønad ved egen sykdom eller barns sykdom
Deltaker som ikke kan delta i tilrettelagt introduksjonsprogram på grunn av egen sykdom eller barns
langvarige sykdom kan søke om permisjon fra introduksjonsprogram i opptil ett år. Deltaker må ha
legeerklæring.
Permisjon uten introduksjonsstønad ved fødsel
Etter fødsel har foreldre som deltar i introduksjonsprogram rett til omsorgspermisjon i til sammen
opptil 10 måneder i barnets første leveår.
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