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Statsbudsjettet 2021 Prop. 1 S (2020--2021) for Kunnskapsdepartementet
Rettebrev
Kunnskapsdepartementet gjør herved Stortinget oppmerksom på følgende to saker som er
omtalt i Prop. 1S (2020-2021) for Kunnskapsdepartementet:
Del I, Kap. 3: Oppfølging av oppmodingsvedtak, Vedtak nr. 534 og 535
Kunnskapsdepartementet har oppdaget feil i to anmodningsvedtak som vi mener Stortinget
bør informeres om. Det gjelder vedtak nr. 534, 15. mars 2018 Rask domstolsbehandling og
vedtak nr. 535, 15. mars 2018: Tap av statsborgarskap pga. grunnleggande nasjonale
interesser (likelydende tekst om oppfølging). Setningen som er misvisende er understreket
nedenfor:
«l saker om tap av statsborgarskap av omsyn til grunnleggande nasjonale interesser er det i
tillegg også ytterlegare argument som talar mot at domstolane skal gjere vedtak. For kunne
avverje eit terroranslag eller liknande er det avgjerande at tap av statsborgarskap og
eventuelle utlendingsrettslege tiltak, for eksempel utvisning, kan setjast i verk raskt. Ved
domstolsbehandlin vil ikk e formalet om å avver'e terror eller liknande kunne takast hand
om i tilstrekkele
rad ettersom etterforskin o domstolsbehandlin av straffbare forhold
kan vere tidkrev·ande. Departementet har på denne bakgrunnen fremja Prop. 134 L (20192020) om tap av statsborgarskap av omsyn til grunnleggande nasjonale interesser, der det
blir foreslått at slikt tap skal vedtakast av departementet. Samtidig blir det foreslatt a gi fri
rettshjelp i form av fritt rettsråd utan behovsprøving ved forvaltningsbehandlinga av saka og
fri sakføring utan behovsprøving ved eventuell etterfølgande domstolsbehandling av
departementet sitt vedtak. Departementet vurderer at behandlingsmåten som blir foreslått for
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behandling av sakene, sikrar omsynet til grunnleggande nasjonale interesser og
rettstryggleiken til den einskilde på best mate.»
Setningen bør erstattes av følgende tekst:
«Det blir en utfordring hvis sakstypene behandles på to ulike måter.
Kunnskapsdepartementet og utlendingsforvaltningen kan behandle og avgjøre slike saker
raskt, mens domstolsbehandling vil kreve lengre saksbehandlingstid.»
Kap. 292 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, post 60
Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrar
I budsjettproposisjonen fremkommer ikke tilskuddssatsene for opplæring i norsk kultur og
norske verdier eller opplæring i samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak.
Kunnskapsdepartementet onsker a gjore Stortinget oppmerksomme på følgende:
«Som det fremgår av ny integreringslov, vedtatt av Stortinget 20.10.2020, vil opplæring i
norsk kultur og norske verdier bli innlemmet i opplæring i samfunnskunnskap. Endringen er
også omtalt i Prop. 1S (2020-2021) for Kunnskapsdepartementet. Endringen skal etter
planen tre i kraft 1. august 2021, som er planlagt tidspunkt for iverksetting av ny lærerplan i
norsk og samfunnskunnskap. Opplæring i samfunnskunnskap blir delt inn i tre moduler og
samlet skal det gis maksimalt 75 timer opplæring. Under omtalen på kap. 292, post 60
fremkommer ikke tilskuddssatsene for opplæring i norsk kultur og norske verdier eller
opplæring i samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak.
•

•

Asylsøkere som kommer inn i målgruppen for opplæring i mottak frem til endringen
trer i kraft skal få inntil 50 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier.
Tilskuddssatsen for 2021 er 4 000 kroner per person.
Asylsøkere som kommer inn i målgruppen for opplæring i samfunnskunnskap fra og
med endringen trer i kraft-skal få 25 timer opplæring som asylsøker i mottak.
Tilskuddssatsen for 2021 er 2 000 kroner per person.»
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