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Høring - forslag om å innføre krav om bestått prøve
samfunnskunnskap og muntlige ferdigheter i norsk for å få norsk
statsborgerskap

Vi viser til høringsbrev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet av
15.10.2014 der Vox blir bedt om å uttale seg om forslag til endring av
statsborgerloven.

Departementet foreslår å endre statsborgerloven fra dagens ordning hvor søkere må
dokumentere gjennomført norskopplæring og obligatorisk prøve i norsk og
samfunnskunnskap, til en ordning der man i tillegg til dagens gjennomføringskrav,
også må dokumentere muntlige norskferdigheter på A2-nivå og bestått
samfunnskunnskapsprøve på norsk.

Vox mener det er viktig at innvandrere lærer norsk språk og kjenner det norske
samfunnet. I likhet med departementet, mener Vox at slike ferdigheter og kunnskaper
vil kunne bidra til å gjøre voksne innvandrere bedre i stand til å delta aktivt i
samfunnet og på arbeidsmarkedet, til å utføre sine plikter og til å ivareta sine
rettigheter som samfunnsborgere.

Vox stiller seg likevel ikke bak departementets forslag om å innføre krav om bestått
norskprøve og samfunnskunnskapsprøve på norsk for å bli norsk statsborger.
Vox mener at dagens ordning med krav om gjennomført pliktig opplæring og
obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap er tilstrekkelig for å
sikre at nye norske statsborgere har nødvendige språkferdigheter og kunnskaper om
samfunnet. I det følgende vil vi redegjøre for våre innvendinger mot forslaget fra
departementet.
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Til pkt. 2.2 Krav om å bestå test i samfunnskunnskap på norsk som
vilkår for norsk statsborgerskap

I dag har personer som er omfattet av introduksjonsloven rett og/eller plikt til å
gjennomføre 50 timer opplæring i samfunnskunnskap. Undervisningen skal foregå på
et språk de forstår godt og gjennomføres så raskt som mulig etter ankomst til Norge.
Opplæringen skal avsluttes med en obligatorisk prøve som også kan tas på et språk
innvandreren forstår godt. Ordningen ble innført for å sikre at nyankomne innvandrere
raskt etter ankomst, og før de har tilegnet seg tilstrekkelige norskferdigheter, får
opplæring om viktige lover, regler og verdier i det norske samfunnet.

I høringsnotatet står det at formålet med å stille krav om bestått
samfunnskunnskapsprøve som vilkår for norsk statsborgerskap er at søkere om
statsborgerskap skal dokumentere «kjennskap til grunnleggende historiske, sosiale,
økonomiske og politiske forhold i Norge». Departementet foreslår at den eksisterende
prøven skal brukes, men at prøven må bestås på norsk.

Krav til norskferdigheter for å avlegge prøven i samfunnskunnskap

I høringsnotatet skriver departementet følgende: «Å avlegge prøven på norsk slik den
i dag foreligger, forutsetter et nivå i norsk skriftlig tilsvarende B1 i Rammeverket, og
det vil være aktuelt å revidere prøven slik at den ikke stiller for strenge krav til
norskkunnskaper». Vox mener imidlertid at det vanskelig lar seg gjøre å måle
kunnskaper om «viktige historiske, sosiale, økonomiske, kulturelle, rettslige og
politiske forhold i Norge» (Læreplanen s. 4) på lavere språklig nivå, for eksempel på
nivå A2. A2 er et nivå som beskriver enkle, dagligdagse, rutinepregede
språkbrukssituasjoner der en i hovedsak bruker språket til utveksling av konkret
informasjon som angår en selv/egen person. Det er ikke et nivå hvor man forventes å
kunne lese og ta stilling til abstrakte, generelle og relativt komplekse emner som
angår ulike sider av det norske samfunnet.

Ved å kreve at prøven i samfunnskunnskap skal avlegges på norsk, vil man risikere at
prøven enten ikke oppfyller målene i læreplanen, eller at man stiller et krav til
norskferdigheter som ikke er i samsvar med det foreslåtte norskkravet i
høringsnotatet.

Vox mener at kunnskapene innvandrerne har tilegnet seg i løpet av opplæringen i 50
timer samfunnskunnskap måles best i en prøve på et språk innvandreren forstår godt.
Dersom prøven skal avlegges på norsk, vil den enkeltes norskferdigheter kunne
påvirke resultatet på prøven. Det vil si at noen kan ha tilstrekkelige kunnskaper om
samfunnet, men likevel ikke bestå prøven på grunn av manglende norskferdigheter.
En slik prøve vil med testfaglige begreper ikke være valid; den vil ikke måle det den
gir seg ut for å måle (Bachman 1990, Borsboom 2013).

Fritak fra plikt til å gjennomføre opplæring i 50 timer samfunnskunnskap

I dag kan personer som dokumenterer muntlige og skriftlige norskferdigheter på
minimum nivå A2, søke om fritak fra plikt til å gjennomføre pliktig opplæring i 50
timer samfunnskunnskap og obligatorisk avsluttende prøve. Departementet varsler i
høringsnotatet at de i egen høring vil fremme forslag om at den enkelte må
dokumentere kunnskaper om samfunnet for å kunne få fritak fra plikt til opplæring i
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samfunnskunnskapetter introduksjonsloven. Hvisdette forslagetvedtas, vil andelen
som avlegger prøve i samfunnskunnskapantakeligvisøke betraktelig. Vox mener
derfor at et slikt tiltak vil være tilstrekkeligfor å sikre at de som søker om norsk
statsborgerskapdokumenterer at de har tilegnet seg viktige kunnskaperom det
norskesamfunnet. Å kreve at statsborgersøkerei tillegg skal dokumentere at prøven
er tatt på norsk, framstår som et unødvendigfordyrendeog byråkratiserendetiltak.

Konsekvenser for ulike grupper søkere

I rapporten Integration tests: helping or hindering integration? (Europarådet, 2013)
advares det mot å stille strengere krav enn Al i skriftligeferdigheter (lese og skrive)
for innvilgelseav statsborgerskap,fordi det kan føre til ekskluderingog diskriminering
av de svakeste gruppeneav innvandrerbefolkningen.Innføringen av et slikt krav vil
kunne medføre at personermed lite eller ingenskolebakgrunnfra hjemlandet, ikke vil
få norskstatsborgerskapfordi de vil ha problemer med å tilegne seg norskferdigheter
på det nivået som kreves for å kunne bestå prøven. Dette kan eksempelvisha
konsekvenserfor noen grupper av flyktninger som kommer fra land med dårlig utbygd
og fungerendeskolesystem.Det vil også kunne ha ulike konsekvenserfor menn og
kvinner, sidenforskningviser at når den generelleanalfabetismener høy i et land, er
den enda høyere blant kvinner (Djuve, Kavliog Hagelund2011:15). De største
gruppene som fikk innvilgetnorskstatsborgerskapi perioden2007 til 2011 hadde
bakgrunnfra Irak, Somalia og Afghanistanog det var en overvekt av kvinner (SSB
2013). Nettopp i disse landene er det store svakheter ved skolesystemetsom følge av
mange års krig og uroligheter, og mange av innvandrernefra disse landene har lite
eller ingen skolegang.Et krav om lese- og eller lytteferdigheter på et høyt nivå for å
bli statsborgerkan derfor virke diskriminerendebåde i forholdtil innvandrerefra
bestemte områder, men også i forholdtil kjønn.

Dersomdepartementet holderfast ved at det skal innføreskrav om bestått prøve i
samfunnskunnskapsom vilkår for norskstatsborgerskap,mener Vox at
prøveresultatetfra prøvenavlagt på et språk innvandrerenforstå godt, og som
avslutter opplæringeni 50 timer samfunnskunnskapbør kunne brukesved søknadom
norskstatsborgerskap.Bestått norskprøvei muntlig kommunikasjonpå minimum nivå
A2 bør kunne brukessom grunnlagfor innvilgelseav statsborgerskapuavhengigav
tidspunktet prøven ble avlagt. Det bør også være slik for prøven i
samfunnskunnskap.

Konsekvenser for kommunenes opplæring i 50 timer samfunnskunnskap

Den gjeldende ordningensikrer at innvandrernetidlig får kjennskaptil viktige sider
ved det norskesamfunnet. Ordningener krevende å gjennomførefor kommunene.
Mange kommuner oppleverat det er vanskeligå finne tospråkligelærere, og at det er
store kostnader knyttet til gjennomføringenav opplæringen.
Vox er bekymret for at en omleggingslik departementet foreslår, vil kunneføre til at
kommunenevelger ikke å tilby opplæringog prøve på et språk innvandrerneforstår
godt, sidenden samme prøven må tas på nytt, men på norsk, ved søknadom norsk
statsborgerskap.Innvandrerne som er omfattet av ordningenmed opplæringog
obligatoriskprøve etter introduksjonslovenvil også kunne oppleveat det ikke har
noen hensiktå gjennomføreopplæringog påfølgendeprøve raskt etter ankomst til
Norge, siden prøven likevel vil måtte gjennomførespå et senere tidspunkt.
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Vox mener derfor at det er fare for at dagens ordning undergraves dersom
samfunnskunnskapsprøven må gjennomføres og bestås på norsk ved søknad om
statsborgerskap.

Til pkt. 2.3 Krav om å beherske et minimum av norsk muntlig som
vilkår for norsk statsborgerskap

Vox mener at dagens ordning i tilstrekkelig grad ivaretar formålet bak departementets
forslag, samt kravet om tilstrekkelig opplæring i norsk slik dette fremgår av forslaget.
I dag må innvandrere som søker om permanent oppholdstillatelse og/eller
statsborgerskap dokumentere at de enten har gjennomført pliktig opplæring eller
avlagt muntlig og skriftlig prøve på minimum nivå A2.

Tall fra IMDi viser at nesten 90 prosent av innvandrerne som er omfattet av
introduksjonsloven gjennomfører den pliktige opplæringen i norsk innen fristen som er
satt. 86 prosent av de som tok prøven i 2013 oppnådde nivå A2 på den muntlige
prøven.

Departementet skriver i høringsnotat at det er et ønske at de som bor permanent i
Norge, blir norske statsborgere. Resultatene av internasjonal forskning på
konsekvensene av statsborgerprøver er motstridende. Det er ingen forskning som
viser at statsborgerprøver fører til en bedre integrering av innvandrere, men det er
heller ikke empirisk grunnlag for å hevde det motsatte. Det flere studier og rapporter
derimot viser ganske entydig, er at språk- og/eller kunnskapskrav fører til en nedgang
i antall innvilgede nye statsborgerskap (Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og
integration 2009, Europarådsrapport 2013). Det er grunn til å tro at det samme vil
skje i Norge.

Til pkt. 2.4 Personkrets - hvem omfattes av gjennomføringskravet,
kravet om å bestå prøve i samfunnskunnskap og kravet om å beherske
et minimum av norsk muntlig?

Evnen til å lære språk avtar med alderen. Mange av dem som nå er foreslått å
avkreves en statsborgerprøve vil kunne ha problemer med å tilegne seg
språkkunnskaper på det nivået som nå kreves. Dette kan særlig ramme eldre
flyktninger og andre som har opplevd krig og uroligheter, og som dermed kan ha
særlige utfordringer med å tilegne seg språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet.
Departementet viser til at det fremdeles er anledning til å innvilge fritak fra plikt til
opplæring og prøve dersom søkeren av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker
er ute av stand til å delta i og gjennomføre opplæring. En utvidelse av personkretsen
kan føre til at flere vil benytte seg av muligheten til å søke fritak. Dette vil i så fall
medføre økt saksbehandlingsmengde hos utlendingsmyndighetene.

En utvidelse av personkretsen innebærer at også personer mellom 55 og 67 år har
både rett og plikt til opplæring i 600 timer og plikt til å gjennomføre prøver. Dette vil
medføre en økning i antall deltakere som har krav på gratis opplæring og rett til å
avlegge prøve gratis første gang. Dette vil medføre økte kostnader for kommunene
og for Vox.
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Til pkt. 2.6 Innhenting, registrering og overføring av opplysninger til
statsborgermyndighetene

Departementet foreslår at statsborgermyndigheteneskal kunne pålegge kommunene
å gi dem opplysningerom tidspunktog resultat for avsluttende prøve i norskog i
samfunnskunnskap,både for personersom er omfattet av introduksjonslovenog
dermed er registrert i NIR, og for personersom kun er registrert i prøvesystemettil
Vox. Dette innebærerat det må lagesen integrasjonmellom prøvesystemettil Vox og
DUF. Alternativt må prøvesystemetutviklesslik at kommunene må kunneta ut
nødvendigerapporter som kan overføresfra kommunenetil DUF på en hensiktsmessig
og sikker måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Dersom prøven i samfunnskunnskapog prøven i muntlig kommunikasjonskal fungere
som statsborgerprøver,får de en ny og langt viktigere status enn i dag. Det vil være
nødvendigå foreta betydeligerevideringerav prøvene, både når det gjelder innhold,
gjennomføringog kvalitetssikring.Dette vil være kostnads-og tidkrevende. Det vil
også kunne være behovfor en revideringav læreplanen i denne sammenheng.

Prøveni samfunnskunnskapvil måtte revideresslik at innholdetpasserfor
innvandreremed lang botid, og slik at den ikke krever språkferdigheterpå nivå over
A2.

Prøveni muntlig kommunikasjoner i dag en pareksamender to kandidater
eksamineressamtidig. Prøvensensurerespå prøvestedet. Per i dag er det ikke
anledningtil å klage på resultatet på prøven i muntlig kommunikasjon.Når resultatet
av prøvenfår en helt annen betydningfor kandidaten, bør det utredes om det skal
innføresen mulighetå klage på resultatet også på denne prøven. Det vil i så fall
innebære at det må det gjøres lydopptakav prøven som så sensureresav et sentralt
sensorkors.Det kan være krevende å sensurereen lydfil med to kandidater samtidig.
Dette kan medføre at det blir behovfor en endringtil et system der kandidatenetar
prøvenenkeltvis, noe som i så fall får konsekvenserfor oppgavetyper,
vurderingsskjema,opplæringol.

Det vil også være behovfor ytterligere sikringav det digitale prøvesystemetfor å
hindre datainnbrudd. Dette kan være svært kostnadskrevende.

Flere vil antakelig ønske eller måtte ta en prøve i samfunnskunnskap,enten som
avslutningpå opplæringeni 50 timer samfunnskunnskap,for å dokumentere
kunnskaperom samfunnet (jf. varslet høring) eller for å søke om statsborgerskap.
Dette vil føre til at det totalt sett vil bli avlagt flere prøver.

Et økt antall kandidater medfører at det er behovfor flere oppgaverog prøveversjoner
for å hindre at prøven blir kjent. Det er kostnadskrevendeå utvikle og pilotere
oppgaver. Siden prøvenfremdeles skal kunne avlegges på et språk innvandreren
forstår godt hvis prøvengjennomførestidlig i opplæringsløpet,eller den gjennomføres
for å kunne dokumentere kunnskaperom samfunnet (jf. varslet høring), innebærer
det at nye versjoner av prøven må oversettestil mange språk.

Departementet foreslår at innskjerpingenfor innvilgelseav statsborgerskapskal
gjelde alle som søker om norskstatsborgerskap.I dag er majoriteten som søkerom
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norsk statsborgerskap omfattet av introduksjonsloven og har dermed rettigheter og
plikter til opplæring og prøve. Det er imidlertid ikke gitt at dette ikke kan endre seg,
og at også personer som er i Norge etter E0S/EFTA-regelverket vil søke om norsk
statsborgerskap etter lengre botid i Norge. Det vil i så fall føre til en økning i antallet
som har behov for å avlegge prøver i norsk og i samfunnskunnskap.

En overføring av data fra Vox sitt prøvesystem til DUF innebærer økte kostnader. Det
må lages en integrasjon mellom prøvesystemet til Vox og DUF. Alternativt må
prøvesystemet utvikles slik at kommunene må kunne ta ut nødvendige rapporter som
kan overføres fra kommunene til DUF på en hensiktsmessig og sikker måte.

De færreste som må ta en prøve i norsk eller i samfunnskunnskap i forbindelse med
søknad om norsk statsborgerskap, vil ha rett til gratis prøve. Departementet skriver
at de offentlige utgiftene til å arrangere prøver i slike tilfeller skal dekkes gjennom
brukerbetaling. Gebyret for å søke om norsk statsborgerskap er for tiden 4200 kroner.
I dag tar de fleste kommunene omlag 1500 kroner for å gjennomføre muntlig prøve i
norsk og prøve i samfunnskunnskap. Kostnadene for den enkelte vil med andre ord
øke som følge av innføringen av det nye kravet.

Konklusjon

Vox støtter ikke departementets forslag om å skjerpe kravene for innvilgelse av norsk
statsborgerskap.

Vox mener at dagens ordning med krav om gjennomført pliktig opplæring og
obligatoriske avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap er tilstrekkelig for å
sikre at nye norske statsborgere har nødvendige språkferdigheter og kunnskaper om
samfunnet. Dagens ordning ivaretar, etter Vox' vurdering, behovet for å synliggjøre
forventingen om at innvandrere lærer seg norsk og tilegner seg kunnskap om
samfunnet.

De aller fleste innvandrere gjennomfører pliktig opplæring

En stor andel tar allerede norskprøve og består muntlig prøve på nivå A2

Krav om bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk innebærer et implisitt krav
om norskferdigheter på et høyere nivå enn det foreslåtte kravet til muntlige
norskferdigheter. Det innebærer videre at det også stilles krav om
leseferdigheter i norsk, siden prøven i samfunnskunnskap i hovedsak fordrer at
kandidaten kan lese. Prøven kan i visse tilfeller tas muntlig, men dette er svært
ressurskrevende å gjennomføre for kommunene.

En ordning som innebærer at prøven i samfunnskunnskap må tas på nytt flere
år etter ankomst til Norge, kan føre til at kommunene velger ikke å prioritere å
tilby opplæring i 50 timer samfunnskunnskap tidlig i opplæringsløpet. Dette vil i
så fall være i strid med introduksjonsloven.

Gjennomføring av opplæring i 50 timer samfunnskunnskap og obligatorisk,
avsluttende prøve raskt etter ankomst til Norge, vil kunne oppleves som
meningsløst for innvandrerne, siden de likevel må ta prøven på nytt på et
senere tidspunkt. Dette vil i så fall være i strid med introduksjonsloven.
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Mye tyder på at en skjerping av kravene fører til en nedgang i antall innvilgede
statsborgerskap. Dette er i strid med myndighetenes intensjon om at personer
som bor permanent i Norge skal ha norsk statsborgerskap.

Innskjerpingen som foreslås vil få betydelige økonomiske konsekvenser i form
av utgifter til blant annet omarbeiding av prøvene, bedre kontroll med
gjennomføringen sentralt og lokalt i kommunene og økt datasikkerhet.

Innskjerpingen vil føre til en økning i antall avlagte prøver. Dette vil øke
kostnadene for den enkelte, for kommunene og for Vox.

Allerede i dag er lovverket på utlendingsfeltet komplisert og uoversiktlig for
aktørene som skal forvalte det og for innvandrere som er berørt.
Innskjerpingen som foreslås kan føre til en ytterligere byråkratisering.

Med vennlig hilsen

ørg lebekk
avdelingsdirektør

gun Westlund
seniorrådgiver
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