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Høring - Endringer i forskrift til introduksjonsloven 
mv.
Vi viser til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets høringsbrev 
av 1. mars 2013, med frist 22. mai 2013.

Høringsforslaget omfatter endringer i forskrifter om
1. opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere 
1. nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk 

og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere («NIR-forskriften»)
2. erverv og tap av norsk statsborgerskap (statsborgerforskriften)

Bakgrunnen for forskriftsendringene er at Stortinget 15. juni 2011 vedtok å 
innføre obligatoriske avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for 
voksne innvandrere for mange av de som det i dag er frivillig for å gå opp til 
avsluttende norskprøve. Formålet med innføringen av obligatoriske 
avsluttende prøver er å tydeliggjøre kommunenes ansvar for å gi tilpasset 
opplæring av høy kvalitet og imøtekomme den enkeltes og samfunnets 
behov for å få god dokumentasjon på opplæringsresultatene. Innføringen av 
den obligatoriske prøven skal imidlertid ikke har betydning for kravet om 
gjennomført norskopplæring for å få permanent oppholdstillatelse eller norsk 
statsborgerskap. 

Nedenfor følger Utlendingsdirektoratets merknader til de foreslåtte 
forskriftsendringene.

Endringer i forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for
nyankomne innvandrere 

UDI har ingen merknader til de foreslåtte forskriftsendringene.

Endringer i forskrift om nasjonalt personregister for 
introduksjonsordning og opplæring i norsk og samfunnsfag for 
nyankomne innvandrere (nasjonalt introduksjonsregister)

Av forslaget til endringer i NIR-forskriften § 10 tredje ledd bokstav b, framgår 
det at det for behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse og 
norsk statsborgerskap skal overføres opplysninger fra NIR til Datasystemet 
for utlendings- og flyktingesaker (DUF) om ”(…) fritak fra plikt til å avlegge 
avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap (…)”. Gjennomføring av 
den obligatoriske prøven er ikke av betydning for kravet om gjennomført 



norskopplæring ved søknader om permanent oppholdstillatelse og 
statsborgerskap, ut over at det gir grunnlag for unntak fra 
norskopplæringskravet når prøven er bestått. UDI ser dermed ikke at vi har 
behov for å motta opplysninger om at søkeren er fritatt fra plikten til å 
avlegge obligatorisk avsluttende prøve. For UDIs del vil det være tilstrekkelig 
å få informasjon om at søkeren er fritatt fra plikten til å delta i opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap, jf § 10 tredje ledd bokstav b. 

Vi mener det bør framgå av ikrafttredelsesrundskrivet at gjennomføring av 
den obligatorisk avsluttende prøven ikke er av betydning ved søknad om 
permanent opphold og statsborgerskap. 

Ut over dette samsvarer forslaget til endringer i NIR-forskriften § 10 med de 
behovene UDI har for opplysninger når vi behandler søknader om 
permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. 

DUF er én av flere applikasjoner UDI forvalter. All informasjon knyttet til 
søker lagres i UDIs utlendingsdatabase (UDB). Vi mener at regelverket bør 
være systemnøytralt, og derfor bør angi hvilke opplysninger som 
«elektronisk skal overføres til Utlendingsdirektoratet», eventuelt «skal 
overføres til Utlendingsdirektoratets systemer».

Endringer i forskrift om erverv og tap av norsk statsborgerskap 
(statsborgerskapsforskriften)

UDI vil bemerke at ordlyden i forslaget til endring av statsborgerforskriften § 
4-2 nr. 1, krever forkunnskaper om hva som ligger i ”avsluttende prøve i 
norsk med ferdigheter på minimum nivå A2”. En opplisting av hvilke 
språkprøver § 4-2 nr. 1 viser til, ville gjort bestemmelsen lettere tilgjengelig 
for våre saksbehandlere og for søkerne. Vi ser imidlertid at utfasingen av 
dagens norskprøver gjør det mer hensiktsmessig å ha denne informasjonen 
i ikrafttredelsesrundskrivet. Informasjonen bør også gjøres lett tilgjengelig for 
søkerne.

Under punkt 1.3.10.2 i høringsbrevet er det foreslått at alle som har 
gjennomført prøven skal motta et standardisert prøvebevis. Det foreslås 
også at kommunen kan gi en bekreftelse på oppnådd kompetanse i tilfeller 
hvor ikke alle delferdigheter i prøven er bestått. Av hensyn til en effektiv 
behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse og 
statsborgerskap, er det viktig at det framgår klart av prøvebevisene hvorvidt 
søkeren har bestått prøven eller ikke.

Med hilsen 

Stephan Mo
avdelingsdirektør Marius Mølmen Moen
                                                                     underdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk i Utlendingsdirektoratet og har derfor 
ingen signatur. Brevet sendes kun elektronisk.
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