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HØRING - ENDRINGER I INTRODUKSJONSLOVEN OG 
STATSBORGERLOVEN MED FORSKRIFTER 
UTLENDINGSFORSKRIFTEN. 
 
 

1. Obligatoriske avsluttende prøver. 
Dette kan være en fornuftig ordning. Det er imidlertid viktig at samfunnet/ 
arbeidslivet får informasjon og kunnskap om norskprøvene og om hva en kan 
forvente språklig sett av deltakere som har bestått de forskjellige prøvene. 
 
Hvis ikke kan de bli forholdsvis verdiløse  sett i forhold til nytteverdien ute i 
samfunnet. 

 
2. Rett til både norskprøve 2 og 3. 

Deltakere som har bestått norskprøve 2 bør også få muligheten til videre 
opplæring slik at de kan gå opp til norskprøve 3.  
 

3. Fritak fra krav. 
Enkelte deltakere, særlig analfabeter eller de med veldig liten skolegang fra 
hjemlandet, vil kunne trenge svært mange timer opplæring for å klare 
norskprøve 2, og selv med mange timer vil de kanskje ikke klare å bestå. Vil 
denne kategorien elever komme under begrepet ”Tungtveiende årsaker” og 
dermed fritak fra krav ? 
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4. Statsborgerprøven. 
Dette høres ut til å være en grei ordning så lenge en kan fritas ved tungtveiende 
årsaker. 

 
 

5. Særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker. 
Hvem skal ha myndighet til å avgjøre om det er grunnlag for fritak fra krav ? 
Er det  -    Kommunal voksenopplæring / andre aktører ? 

- Kommunelege ? 
- PP-tjeneste ? 
- Høyere instans ? 
 

6. Økonomi. 
En stor andel av deltakerne har fram til i dag ikke gått opp til norskprøve 
ettersom det har vært frivillig. I tillegg har vi en stor gruppe som stryker til 
dagens prøver. 
 
For at en skal sikre at disse to grupperingene skal bestå norskprøven, vil det 
trenges langt flere timer opplæring enn det som gjennomføres i dag. 
 
Det vil bety større press på økonomien i den enkelte kommune. Følgelig vil det 
bli nødvendig å se på tilskuddsordningen og tilpasse denne til den nye 
situsjonen. 
 

 
 

Med hilsen 
 
Hans Kristian Løken 
rektor 


