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Høringsuttalelse - endringer i introduksjonsloven med forskrifter

Fylkesmannen har mottatt høringsnotat av 7.11.2014 fra Barne-, likestillings- og
integreringsdepartementet om endringer i introduksjonsloven. Endringene gjelder rett til permisjon
fra introduksjonsprogrammet ved overgang til arbeid eller utdanning, krav tjl at kommunene tar
initiativet til å sette i gang opplæring i stedet for at deltakeren må søke og krav om å kunne
dokumentere kunnskaper for å få fritak fra opplæring i samfunnskunnskap.

Fylkesmannen vil slutte seg til endringene,og mener at de vil styrke gjennomføringen av
introduksjonsprogrammet i kommunene.

Mulighet for fritak fra opplæring i samfunnskunnskap er en problemstilling som har vært reist av
flere kommuner. Bakgrunnen er henvendelse fra flere deltakere i introduksjonsprogrammet med
spørsmål om de kan få fritak fra opplæringen hvis de avlegger prøven i samfunnskunnskap. Det er
positivt at det nå foreslås en slik adgang.

Departementet ber om særskilt tilbakemelding på hva som bør gjelde som tilstrekkelig
dokumentasjon for å godtgjøre tilstrekkelige kunnskaper om samfunnet, og foreslår følgende:

Bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap,jf. Kapittel 7 i forskrift om opplæring i norsk
og samfunnskunnskap, eller
Gjennomført opplæring i samfunnsfag i henhold til læreplaner for faget i grunnskolen eller
videregående opplæring i Norge, og hvor det er satt standpunktkarakter i faget, eller
Gjennomført og bestått studier i samfunnsfag som gir kunnskap om Norge, på universitets-
eller høyskolenivå tilsvarende minimum 20 studiepoeng.

Fylkesmannen er av den oppfatning at den kunnskapen som deltakere må kunne dokumentere, er
den kunnskapen som opplæringen i samfunnskunnskap etter læreplan for norsk og
samfunnskunnskap er ment å skulle gi. Vi antar at det er dette departementet tenker på i punkt a) i
forslaget. Samfunnskunnskap fra andre studieretninger (jf. Pkt b) og c) over), må minst dekke det
samme kunnskapsnivået som er beskrevet i læreplanen. Det bør imidlertid etter vår vurdering ikke
stilles strengere krav til dokumentasjon når det gjelder samfunnskunnskap fra andre studieretninger
enn det læreplan for norsk og samfunnskunnskap stiller opp.



Det er utviklet egne prøver i samfunnskunnskap etter pkt. a). Det er viktig at disse prøvene reelt
tester det kunnskapsnivået som det er ment elevene skal ha etter læreplanen. Hvis disse prøvene er
kvalitetssikret, mener vi at deltakere som har bestått prøven har dokumentert tilstrekkelig kunnskap
til å få fritak fra opplæringen.

Med hilsen

Sølvi Ona Gjul Per Arne Sandvold
utdanningsdirektør seniorrådgiver
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