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1. Om Jussbuss 
 
Jussbuss er et studentdrevet rettshjelptiltak med 49 års erfaring med rettshjelpsarbeid og 
oppsøkende virksomhet. Vårt grunnleggende formål er å sikre og forbedre sosialt eller 
økonomisk vanskeligstilte gruppers rettslige situasjon.  
 
2. Høringsfristen 

 
Den utbredte bruken av korte høringsfrister under utbruddet av covid-19 er kritikkverdig. I en 
rettsstat er det avgjørende at høringsinstansene gis en reell mulighet til å sette seg inn i og 
uttale seg om lov- og forskriftsendringer.  
 
Det aktuelle endringsforslaget er gitt med en høringsfrist på fire arbeidsdager. Fristen er for 
kort til å gi høringsinstansene en reell mulighet til å komme med innholdsmessige 
kommentarer. Jussbuss kan ikke se noen gode grunner til en slik kort høringsfrist. 
Situasjonen med covid-19 har vært kjent for myndighetene lenge, og kan ikke alene 
begrunne en slik kort frist som så tydelig strider mot grunnleggende demokratiske prinsipper. 
 
3. Fremtidige konsekvenser av utsatt introduksjonsprogram 
 
Jussbuss er bekymret for at mennesker med rett til opplæring etter introduksjons- og 
integreringsloven ikke vil få gjennomført på normal tid, og at dette vil få konsekvenser for 
søknader om permanent oppholdstillatelse. 
 
For å få permanent oppholdstillatelse er det et krav om gjennomført pliktig norsk- og 
samfunnsfagsopplæring med avsluttende prøve. Det er viktig at de som har rett og plikt til å 
gjennomføre programmene i introduksjons- og integreringsloven får gjennomført disse. Det 
følger av høringsnotatet at 70 prosent av kommunene har måttet redusere eller avlyse tilbud 
for introduksjonsdeltakere. Dersom opplæring ikke lar seg gjennomføre fysisk eller digitalt 
grunnet covid-19, og deltakerne ikke får gjennomført på normert tid, må det gis fritak fra 
kravene om gjennomført opplæring med avsluttende prøve som vilkår for permanent 
oppholdstillatelse.  
 
Permanent oppholdstillatelse gir utlendingen en tryggere tilværelse i det norske samfunnet. 
Usikkerheten med en midlertidig oppholdstillatelse bør ikke forlenges på grunn av forhold 
utenfor utlendingens kontroll. 
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***** 
Jussbuss takker for anledningen til å delta i høringsrunden, og vi er tilgjengelige for 
ytterligere kommentarer om det er ønskelig. Eventuelle spørsmål kan rettes til Jussbuss på 
telefon 22 84 29 00. 
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