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Endringer i integreringsforskriften: permisjon for fred- og 
forsoningsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå 
 
Den 24. august 2022 fastsatte departementet endringer i integreringsforskriften slik at det kan gis 
permisjon for fred- og forsoningsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå, se lenke  
 
Hensikten med forskriftsendringen er å tilrettelegge for at menneskerettighetsforsvarere og andre 
som bosettes i en kommune, skal kunne videreføre arbeidet for fred- og forsoning etter ankomst til 
Norge. Integreringsloven gir kommunene adgang til å tilpasse den enkeltes behov og vurdere om 
aktivitetene til den enkelte kan sies å støtte opp under sluttmålet. Med den nye forskriftsendringen er 
det nå i tillegg åpnet opp for at det kan innvilges permisjon fra introduksjonsprogrammet eller 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å delta i fred- og forsoningsarbeid, som for eksempel 
arbeid for kvinners rettigheter.  
 
Kommunen kan innvilge søknad om permisjon med introduksjonsstønad i inntil ti dager for hvert 
kalenderår for fred- og forsoningsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå. 
 
Permisjonsmuligheten gjelder alle deltakere som omfattes av integreringsloven, som trådte i kraft 1. 
januar 2021. Dette kommer i tillegg til muligheten til å søke om inntil ti dager velferdspermisjon, jf. 
integreringsforskriften §§ 14 og 31. Endringene er tatt inn i forskriften gjennom en ny § 14a og en ny 
§ 31a. Se https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-08-24-1479  
 
Nyttig informasjon for kommunene:  
  

• Juridisk veileder til integreringsforskriften på imdi.no er oppdatert  
• IMDi har planlagt å oppdatere malene for permisjon på imdi.no i løpet av oktober   
• Det vil bli behov for å legge til en ny type permisjon i Nasjonalt 

introduksjonsregisteret (NIR), slik at kommunene kan registrere permisjon for freds- 
og forsoningsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt    nivå. Det vil ta noe tid før dette 
er på plass. Inntil videre må kommunene registrere vedtak om denne typen permisjon 
manuelt. Når ny funksjonalitet er på plass må kommunene etterregistrere eventuelle 
vedtak om ny permisjonstype i NIR.  
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