
Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

 Deres ref.:    Vår dato:  08.11.2017  
  Vår ref.:  2015/10784  
  Arkivnr.: 639 
 
 
 
Sandnes kommune 
Postboks 583 
4305 Sandnes 
 
 
 
 
 
 
 
Avslutning av tilsyn med Sandnes kommune – individuell plan for deltakere i 
introduksjonsprogrammet 
 
Fylkesmannen har i perioden 23.09.2015 og frem til dags dato ført tilsyn med Sandnes kommunes 
praksis knyttet til introduksjonsdeltakernes individuelle plan etter introduksjonsloven § 6 og § 19 
første ledd.  
 
Det ble avdekket lovbrudd i tilsynet, og kommunen ble 09.12.2016 bedt om å følge opp syv 
korreksjonspunkter for å rette lovbruddet. Kommunen ble gitt en frist til 01.04.2017 for å sende inn 
en erklæring om retting og dokumentasjon som viste dette.  
 
Kommunens tilbakemelding 
Fylkesmannen mottok kommunens dokumentasjon 16.03.2017. Ut fra dokumentasjonen fant vi at 
kommunen fremdeles hadde utfordringer knyttet til innholdet og utformingen av de individuelle 
planene. Vi anbefalte derfor kommunen å ta i bruk de nye malene fra IMDi, publisert i februar i år.  
Kommunen valgte i april å ta i bruk disse malene fra og med 01.06.2017 for deltakere som startet i 
introduksjonsprogrammet. Fylkesmannen gjorde 18.09.2017 et tilfeldig utvalg fra NIR med fem 
deltakere som hadde startet opp i introduksjonsprogrammet etter 01.06.2017, og ba om å få tilsendt 
deltakermapper innen 29.09.2017.  
 
Dokumentasjonen vi etterlyste ble mottatt 27.09.2017. På bakgrunn av denne dokumentasjonen ba 
vi i tillegg 02.11.2017 om å få tilsendt vedtak etter introduksjonsloven § 17, samt mal for vedtak 
om vesentlig endring av den individuelle planen til deltakerne. Vi mottok denne dokumentasjonen 
07.11.2017. Vi har nå vurdert mottatt dokumentasjon.  
 
Fylkesmannens vurderinger 
Kommunen treffer etter vår vurdering et eget vedtak om rett og plikt til introduksjonsprogram etter 
introduksjonsloven § 2. Retten til å klage på beslutningen om tildeling av introduksjonsprogram 
kommer også frem av dette vedtaket.  
 
I vedtaket etter § 2 blir det henvist til vedtak om individuell plan etter § 6 og § 19 første ledd. 
Vedtak om individuell plan legges også ved, som et eget vedlegg til vedtak om rett og plikt til 
introduksjonsprogrammet etter § 2.  
 
Det blir i vedtaket etter § 6 og § 19 første ledd opplyst om retten til å klage på den individuell plan. 
Planen for opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter § 19 er gjort til en del av planen for 



Side 2 av 2

introduksjonsprogrammet etter § 6. Vedtakene blir også tilstrekkelig individuelt begrunnet og 
oppfyller lovkravene etter forvaltningsloven § 24.   
 
Sandnes kommune viser i oversendt dokumentasjon at de har utarbeidet og tatt i bruk nye rutiner 
for sitt arbeid med introduksjonsprogrammet. Kommunen har også gjennom tilsendt dokumentasjon 
vist at malene for vedtak om individuell plan etter introduksjonsloven § 6 og § 19 første ledd er 
innarbeidet og tatt i bruk ovenfor deltakerne.  
 
Det er også sannsynliggjort at kommunen vil treffe nytt vedtak om individuell plan dersom denne 
endres vesentlig. Kommunen viser i tillegg gjennom tilsendt dokumentasjon at det fremdeles treffes 
egne vedtak om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 
17.  
 
Fylkesmannens konklusjon 
Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at lovbruddene i tilsynsrapporten er rettet. Tilsynet med 
Sandnes kommune blir med dette avsluttet. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Sølvi Ona Gjul Karen Hansson Jacobsen 
utdanningsdirektør tilsynsleder/juridisk rådgiver 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
 
 
Saksbehandler: Karen Hansson Jacobsen 
Saksbehandler telefon: 51568922 
E-post: fmrokhl@fylkesmannen.no 
 
 
 
 
 


