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«Sdo_Tittel» 

 

Viser til høringsbrev datert 24.10.14 vedrørende forslag til endringer i statsborgerloven. 

 

Vi har innspill på følgende forlag: 

«Departementet foreslår at det innføres krav om bestått prøve i samfunnskunnskap som vilkår for 

statsborgerskap. Prøven som kal bestås er den obligatoriske avsluttende prøven i samfunnskunnskap, jf § 18 

i forskrift20.april 2005 nr 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. 

Vilkåret gjelder for søkere mellom 18 og 67 år. Vilkåret i statsborgerloven er at prøven er avlagt på norsk.» 

 

I dagens forskrift om obligatorisk prøve i samfunnskunnskap blir det lagt vekt på at deltaker skal kunne 

avlegge obligatorisk prøve på ett språk de forstår. VOX har utarbeidet obligatorisk prøve i samfunnskunnskap 

på mange språk. I tillegg er det et krav er at den obligatoriske prøven i samfunnskunnskap skal avlegges 

innen 2 måneder etter at 50 timer samfunnskunnskap er gjennomført. I samme forskrift pålegges kommunen 

å tilrettelegge den obligatoriske prøven for deltakere som har lav språkkunnskap med at deltaker skal kunne 

ta den elektroniske prøven muntlig med eksaminator og tolk. 

 

Vi stiller spørsmål med de foreslåtte endringer med at prøven skal tas på norsk. Skal dette være en ny prøve 

eller skal fristen for å avlegge samfunnskunnskapsprøven forlenges slik at deltaker har mulighet til å 

gjennomføre avsluttende prøve på norsk. Det vil være urimelig å kreve at deltakere med liten eller ingen 

skolebakgrunn fra hjemlandet skal kunne gjennomføre samfunnskunnskapsprøven på norsk etter dagens 

retningslinjer(2 måneder etter 50 timer samfunnskunnskap er gjennomført). Hvis det er tenkt at dette skal 

være en ny prøve, er det da deltaker som skal betale for denne? Jfr. Første obligatorisk prøve er gratis for 
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deltakere som har rett og plikt, og rett til norsk med samfunnskunnskap. 

 

I forslaget som ligger til høring blir også antallet deltakere som skal gjennomføre obligatoriske prøver endret, 

da aldersgrensen er satt opp til 67 år. Dette vil medføre flere prøveavviklinger, og også en større økonomisk 

belastning på kommunene, med mindre det blir satt ett krav at deltakerne selv skal betale for disse prøvene. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

«Sse_Kontakt» Nils Olav Hagen 

«Sse_Tittel» Kommunalsjef 

    

 

          

 

 

 


