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YS-forbundet Negotia: Vi trenger mer målrettet
introduksjonsprogram
Tall SSB legger fram i dag viser at 58 prosent av dem som gikk ut av
introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, var i arbeid eller utdanning i
2015, ett år etter endt program. – Dette er bra, men ikke godt nok. Tilrettelegging
for norskopplæring og rask utstedelse av arbeidstillatelser må prioriteres, sier
Arnfinn Korsmo leder i YS-forbundet Negotia.
Tall fra SSB i dag viser at 58 prosent av dem som gikk ut av
introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, var i arbeid eller utdanning i
2015, ett år etter endt program. Den nasjonale målsettingen fra 2010 er at minst
70 prosent skal være i arbeid eller utdanning innen ett år etter endt
introduksjonsprogram
-

Det er mye god innsats som skjer i introduksjonsprogrammet, men vi er
fortsatt langt bak den nasjonale målsettingen om at 70 prosent skal
være i arbeid eller utdanning innen ett år etter endt
introduksjonsprogram. Den utvilsomt beste måten å bli integrert på er
gjennom deltakelse i arbeidslivet. Derfor må innsatsen forsterkes, sier
Arnfinn Korsmo leder i YS-forbundet Negotia: - Fra vår side mener vi det
meste grunnleggende som må prioriteres er tilrettelegging for
norskopplæring – det betyr også at den må bli bedre. I tillegg mener vi
det er viktig med rask utstedelse av arbeidstillatelser.

Alle kan ikke behandles likt.
-

Det er viktig at alle får de samme rettigheter og muligheter for å bli
integrert del av norsk arbeidsmarked. Samtidig er det viktig å erkjenne at vi
også her snakker om individer med forskjellig kompetanse og erfaring, sier
Negotia-lederen: - Noen er høyt utdannet eller har solid yrkeserfaring og
realkompetanse. Det er ikke sikkert det skal tvinges gjennom det samme
langt løpet som andre, dersom de raskere blir i stand til å komme ut i
arbeid. Da frigjøres samtidig ressurser til å bistå de som trenger med
opplæring. Tallene fra SSB viser at det skjer mye bra, men tilsvarende tall
fra 2012 var 63 %. Vi bør ikke slå oss til ro med en negativ utvikling på
dette området.
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