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HØRING – BLD 2015 FORSLAG TIL ENDRING I STATSBORGERSKAPSLOVEN 

 

INNLEDNING 

Viser til Forskrift 19. april 2012 om læreplan for voksne innvandrere. Dokumentet omhandler 

bestemmelser om avsluttende prøver i norsk som består av en skriftlig produksjon, test i 

muntlige ferdigheter, og avsluttende prøver i samfunnskunnskap. 

  

VOX er et nasjonalt fagorgan som har ansvaret for å utvikle og vedlikeholde prøvemetoder i 

norsk og samfunnskunnskap. Prøvene i samfunnskunnskap foregår pr i dag på et språk 

kandidaten forstår. 

  

VOX har bygd opp og utviklet systemer på 27 tilgjengelige språk for gjennomføring av 

prøvene.  De fleste av de 27 språkene er lest inn som lydfiler for gjennomføring av 

samfunnskunnskap.  

 

Endringene i statsborgerskapsloven som denne høringsuttalelsen omhandler er kravet om at 

prøven i samfunnskunnskap må være bestått og avlagt på norsk, samt forslaget om at alle 

mellom og 18-67 år minimum må oppnå nivå A2 på muntlig norskprøve. 

  

INNSPILL TIL FORSLAG TIL ENDRING I SATASBORGESKAPSLOVEN. 

Vi mener forslaget til endring i statsborgerskapsloven vil innebære et demokratisk problem 

for lovlig bosatte personer etter 1. sept. 2013. Personer med liten eller ingen skolebakgrunn 

før ankomst til Norge og personer som har lærevansker og som ikke kan fritas fra plikten til å 

bestå prøvene i samfunnskunnskap og muntlig norsk vil dermed fratas muligheten til å få 

statsborgerskap og fulle rettigheter i Norge. 

  

Vi vil da få en gruppe borgere som i praksis aldri får retten til å delta i demokratiske 

prosesser der stasborgeskap kreves. Videre vil det være vanskelig å definere status for dem i 

samfunnet.  

  

Tynset opplæringssenter, interkommunalt samarbeid for kommunene Tolga- Tynset- Folldal- 

Alvdal, anbefaler at det ikke innføres krav om å bestå prøver i samfunnskunnskap på norsk 

og muntlig ferdigheter på nivå A2 i norsk som vilkår for å få statsborgerskap og at dagens 

ordning i stedet videreføres. Resultatene av prøvene i samfunnskunnskap og norsk bør heller 

brukes som dokumentasjon på ferdigheter og kunnskap knyttet til innvandrernes tilgang til 

utdanning og arbeid. 

  

Formålet med forslaget er i følge departementet å sikre at de som kommer til Norge 

behersker et minimum av norsk muntlig og at de har grunnleggende kunnskaper om det 

norske samfunnet. Vår oppfatning er at man sikrer dette gjennom obligatoriske prøver i norsk 

og prøve i samfunnskunnskap slik de gjennomføres i dag. 



Feil! Fant ikke referansekilden. 

Vår ref. : Feil! Fant ikke referansekilden./Feil! Fant ikke referansekilden.-Feil! Fant ikke referansekilden. 2 

Et stort flertall av innvandrerne lærer seg norsk både skriftlig og muntlig, og for de som av 

ulike grunner ikke klarer å tilegne seg norsk er det mange og store utfordringer som møter 

dem i integreringsprosessen. Ved å sette et krav om bestått A2 i muntlig norsk mener vi vil 

tillegge denne gruppen enda et hinder på veien inn i det norske samfunnet. 

 

Vi nevner land som Sverige som vi sammenligner oss mest med. Sverige har avstått ved å 

implementere statsborgerkapsprøve. Det stilles ikke vilkår eller dokumentasjon av kjennskap 

til det svenske samfunnet.  

  

I høringsdokumentet er det skrevet følgende: 

A re-definition of belonging. Language and integrering Test in Europe fra 2010. 

Redigert av Eva Ersbøll, Ricky van Oers og Dora Kostakopoulou 

  

Undersøkelsen om integreringsprøver som er gjennomført etter høringsforslaget i ni land i 

Europa viser ikke bedre integrering, men hindringer i å få sikker status om opphold og som 

dermed kan føre til ekskludering. 

 

Tynset opplæringssenter, interkommunalt samarbeid, er av den oppfatning at prøver i norsk 

og samfunnskunnskap ikke bør knyttes til statsborgerskap.  

  

Kommunene Tynset, Alvdal, Tolga og Folldal er innstilt på å følge opp arbeidet med god 

integrering av innvandrere og håper på en åpen, rettferdig og inkluderende prosess. 

  

  

  

 

 

Tynset, 23.01.2015 

 

Faguttalelse fra 
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