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HØRING - ENDRINGER I FORSKRIFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN  
 

Stavanger kommune viser til høringsbrev og høringsnotat med forslag til endringer i forskrift til 

introduksjonsloven. Nedenfor følger vår høringsuttalelse. Uttalelsen er vedtatt i kommunens 

innvandrerråd og i kommunalstyret for oppvekst og levekår. Vi tar forbehold om endelig godkjenning i 

Stavanger formannskap 23. mai 2013. 

 

Endringer i forskrift til introduksjonsloven – høringsuttalelse fra Stavanger kommune: 

§ 23 Gjennomføring av prøver, 6. ledd 

Stavanger kommune støtter forslaget om at tidsfrist for å avlegge prøve i norsk og prøve i 

samfunnskunnskap reguleres i forskriften. Dette vil gjøre det tydelig for deltakerne når prøven 

forventes å være avlagt og klargjør samtidig grensene for kommunens ansvar slik at kommunen i 

tilfeller der det er gitt rimelig tilbud om å ta prøve, kan anses å ha oppfylt sine forpliktelser. 

Kommunen anser 6 måneder for å være en rimelig frist for både kommune og deltaker. Kommunen 

mener for øvrig at forskriften må være tydelig på når opplæringen anses for avsluttet. Uten en slik 

avklaring er det vanskelig å angi når en frist for å ta prøve skal begynne å løpe. 

§ 24 Hjelpemidler 

Stavanger kommune støtter departementets forslag om at det ikke skal være adgang til å bruke 

hjelpemidler under prøvene. Forslaget om at kommunene selv skal fatte vedtak om tilrettelegging etter 

en dokumentert søknad fra kandidatene innebærer en endring i forhold til dagens praksis. Det er idag 

sentrale myndigheter som avgjør slike søknader. For å sikre lik praksis mellom kommunene, mener 

Stavanger kommune at departementet bør vurdere å utarbeide egne retningslinjer for behandlingen av 

slike søknader. 

§ 26 Vurdering, 2. ledd, 2. setning og 3. ledd 

Stavanger kommune støtter forslaget til ny skala for vurdering av kandidatenes norskferdigheter. 

Kommunen støtter også forslaget til vurdering med bestått/ikke bestått i prøven i samfunnskunnskap, 

men mener kravet til bestått prøve må ligge lavere enn 100 pst. riktige svar. 

Avslutningsvis har Stavanger kommune følgende generelle kommentarer: Kravet om obligatorisk prøve 

skal innføres uavhengig av om de nye prøvene er klare. I en overgangsperiode kan det være at 
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nåværende Norskprøve 2 blir obligatorisk prøve for deltakere med svak skolebakgrunn. Dette er 

uheldig, da deltakerne ikke vil ha forutsetninger for å gjennomføre prøven. 

Videre viser departementet til at formålet med avsluttende prøver er å fastslå i hvilken grad kandidaten 

har oppnådd læringsmålene i læreplanen. Prøveresultatet kan også gi den som har ansvaret for 

opplæringen kunnskap som er nyttig for å vurdere om målene for opplæringen er nådd. For at 

kommunen skal kunne bruke prøveresultatene i sin egen kvalitetsvurdering og -utvikling, må det være 

mulig å skille prøveresultatene for «privatist»elever fra elever som melder seg opp etter gjennomført 

opplæring og etter samråd med lærer. 
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