
Vestvågøy kommune

Det kongelige barne, likestillings- og inkluderingsdepartement

Postboks 8036 Dep

0030 OSLO

Deres ref.: Vår ref.: 11/1240-13/K2-F01, K3-&73/TOHA Dato: 22.04.2013

Svarpå høring Endringeri forskrift til introduksjonsloven

Viser til høring, datert 1.3.13 med referanse 12/3258 vedrørende endringer i forskrift til introduksjonsloven.

Vestvågøy kommune v/Flyktning- og innvandrerenheten har gjennomgått høringen sammen med

undervisningskontraktør, og har følgende uttalelser:

Pkt 1.3.6 Oppmelding og kontinuasjon

Prøve i samfunnskunnskap skal avlegges innen rimelig tid etter at opplæringen er avsluttet. Forslag til å

regulere fristen til 6 måneder etter at opplæring samfunnskunnskap er avsluttet.

Vi mener forslaget et godt, og støtter forslaget med en frist på 6 måneder.

Første gang kandidaten meldes opp til avsluttende prøver i norsk meldes han eller hun opp til hele prøven,

både skriftlig og muntlig.

Her mener vi at det vil være riktig med hensyn til deltakere som er analfabeter at prøvene deles opp i skriftlig

og muntlig. Deltaker som er analfabet vil klare å ta en muntlig prøve tidligere enn en skriftlig prøve. Og vi

mener norskprøvene må være tilpasset også denne gruppen.

Pkt. 1.3.7 Gjennomføring av prøver

Prøver i norsk:

Forlaget går på at det fremdeles skal avvikles 3 prøver per år. Vi ser at det er dårlige resultat for prøvene som

awikles i oktober. En annen sak er at resultatene etter prøvene som avvikles i oktober ikke foreligger før

neste oppmeldingsdato til prøve er gått. Dette er meget uheldig, da hvis det er en kandidat som ikke har

bestått i oktober, ikke vil bli meldt opp til prøve i januar da resultatene ikke foreligger tids nok.

Vi foreslår at det avvikles 2 prøver per år.
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Forslaget at prøvene skal avvikles lokalt, blir støttet fullt ut.

Vi har ett spørsmål vedrørende avsluttende opplæring i norsk. Hva ligger i definisjonen ? Er det etter avsluttet

600 timer eller etter behovsprøvd opplæring?

Hvis det er snakk om etter 600 timer, vil dette timeantallet være forlite til at de fleste deltakerne har lært så

mye norsk at de kan klare å bestå en skriftlig og muntlig språkprøve 2.

Vi støtter forslaget på at norskprøver skal avlegges uten ugrunnet opphold etter avsluttet opplæring, og som

hovedregel innen seks måneder etter avsluttet opplæring.

Pkt 1.3.8 Hjelpemidler

Forslag at det ikke skal være adgang til å bruke hjelpemidler i gjennomføring av prøvene, forslaget støttes

fullt ut.

Pkt. 1.3.9 Tilrettelegging

Deltaker som har behov for tilrettelegging og/eller utvidet tid for gjennomføring av prøve, kan søke

kommunen om å få forholdene lagt til rette, og kommunens avgjørelse om særskilt tilrettelegging av prøve er

et enkeltvedtak som kan påklages av Fylkesmannen. Forslaget støttes fullt ut.

Pkt 1.3.10.2 Vurdering av språklige ferdigheter

Det er meget positivt at hvert enkelt punkt/tema i prøvene vurderes, og det sees på at språklig kompetanse

er sammensatt. Den nye vurderingen gir ett mer nyansert bilde.

Prøvebevis: Der det ikke er avlagt prøve i alle delferdigheter eller der noen av ferdighetene i norsk eller

samfunnskunnskap ikke er bestått, foreslås det at kommunen kan gi en bekreftelse på oppnådd kompetanse.

Her har vi noen spørsmål - hvis denne bekreftelsen skal gi lik vurdering fra lærerne/kommunen er det

nødvendig at det settes inn kriterier for slik vurdering, og at det kommer en mer konkretisering om hva som

skal legges til grunn for en slik bekreftelse.

Pkt 1.4 Lagring og overføring av opplysninger i NIR

Når det gjelder avsluttende prøver i samfunnskunnskap, forstår vi det slik at resultatet for disse prøvene

kommer umiddelbart etter at prøven er gjennomført. Prøveresultatet registreres av lærer/sensor og legges

inn i NIR.

Når det gjelder prøveresultat i norsk, står det ikke tydelig nok. Slik det er i dag meldes deltakerne opp i NIR,

og resultatene kommer opp i NIR når sensur er klar.



Hvis VOX skal ha oppmelding, hvordan skal dette da fungere?

Når oppmelding sendes til VOX kan dette samtidig legges inn i NIR. Men, når det gjelder svar på

prøveresultatene, skal disse sendes til den enkelte kandidat og til kommunen? Hvis prøveresultatene også

sendes til kommunen er dette problemfritt, da legges resultatene direkte inn i NIR. Men, hvis resultatene kun

sendes til deltaker vil det være en utfordring å få dette registrert i NIR.

Her ber vi departementet om å redegjøre dette ytterligere.

Pkt 1.6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Først vil vi påpeke at vi synes resultattilskuddet skal videreføres. Dette tilskuddet er en motivasjon for både

kommune, deltaker og lærersted.

Vi ser helt klart at innføring av obligatoriske prøver i norsk og samfunnskunnskap vil gi økonomiske og

administrative konsekvenser for kommunen.

Forlaget medfører at kommunen skal awikle prøvene lokalt, noe som vil medføre vakter, egnede lokaler,

særskilt tilrettelegging ved gjennomføring av prøvene. I tillegg er det tolkeutgifter, spesielt i vår kommune

som må få tilstedeværende godkjente tolker fra andre steder i Norge.

Det står ikke klart i høringsnotatet hvordan merkostnadene skal fordeles til kommunene. Blir det per

deltaker? Per prøve? Vi ber departementet komme med en redegjørelse på dette punktet.

Pkt 1.8 Bestått språkprøve som dokumentasjon på tilstrekkelige kunnskap i norsk ved søknad om

statsborgerskap.

Vi støtter forslaget fullt ut.

Pkt 3. Endringer i forskrift § 7

"Kommunens skal registrere følgende personopplysninger om personer i kommunen som omfattes av

norskopplæring for asylsøkerer:

Antall timer gjennomført norskopplæring er uke

Hvilket spor asylsøkeren plasseres på etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for norske

innvandrere

Tidspunkt for når avsluttende prøve i norsk g samfunnskunnskap er avlagt, og resultat av delprøver i

norsk og prøve i samfunnskunnskap."

Her synes vi ordlyden "omfattes av norskopplæring for asylsøkere" er uklar. Menes det asylsøkere som har

fått opphold og har rett og plikt etter Introduksjonsloven, eller gjelder det asylanter som får tilbud om

norskundervisning 250 timer?



Konklusjon:

Vestvågøy kommune er positive til punktene til endringer i høringen. Det er imidlertid nødvendig med noen

avklaringer som er tatt opp under de spesifikke punktene.

Vennlig hilsen

Liv Laumann Flyktning- og isinvandrerenheten

Konst. Rådmann Tove Haug - Enhetsleder

Etter fullmakt


