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Gjøvik 12.10.2009

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

MOTTATT

15 OKT 2009

HØRING
ENDRINGER I INTRODUKSJONSLOVEN OG STATSBORGERLOVEN

MED FORSKRIFTER OG UTLENDINGSFORSKRIFTEN.

• Innføring av obligatoriske avsluttende prøver, introduksjonsloven §19:
IKVO har ingen prinsipielle motforestillinger til innføring av obligatorisk avsluttende
prøver i norsk og samfunnsfag. Vi ser at dette kan være en medvirkende faktor til å
holde deltakerne i norskopplæring til de faktisk har nådd et ønsket nivå. Vi ber likevel
departementet vurdere hva som skal skje dersom deltaker slutter i norskopplæringen
for f.eks. å går over i arbeide før de har fullført opplæringen. Vi opplever at dette er
en viktig grunn for mange til å slutte med opplæringen. Vi ber også om en vurdering i
forhold til at noen deltakere (bl.a. analfabeter) kanskje vil ha problemer med å bestå
en eksamen, selv innenfor muligheten av 3000 timer.

• Utvidelse av omfanget av rett og plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap, introduksjonsloven §17 første ledd:

Vi som arbeider med norskopplæring opplever at det er svært få (om noen) som
greier et akseptabelt norsknivå etter kun 300 timer. På denne bakgrunn, ser vi
positivt på forslaget om å utvide timerammen fra 300 til 600 timer. Vi er imidlertid
skeptiske til at dette kun gjelder for innvandrer med rett til opplæring. Vi ser det som
problematisk å utvide plikten for de som ikke har rett. Men argumentasjonen for å
utvide rammen til 600 timer gjelder like godt for arbeidsinnvandrer og deres familier.
Vi er svært skeptiske til å skille mellom innvandrer med rett og plikt og med bare plikt.
Vi ser at svært få deltakere med plikt søker om behovsprøvet norskopplæring. Vi
mener denne ordningen over tid vil føre til en rekke nye landsmenn med svært
dårlige norskkunnskaper og frykter at dette vil bli en "lavkaste" i befolkningen. Vårt
håp er derfor at alle får rett og at retten utvides til 600 timer.
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• Side 2 12/10 2009
• Innføring av statsborgerprøve, statsborgerloven § 7, jf. § 8:

IKVO er skeptiske til innføring av statsborgerprøve. Vi mener dette dreier seg om
menneskerettigheter og at det er umoralsk å kreve en bestått prøve for å få
statsborgerskap.
Dette forslaget må også ses i sammenheng med forslaget om å innføre obligatorisk
prøve i norsk og samfunnskunnskap. Det foreslås at den som har bestått avsluttende
prøve i norsk vil fritas. Vi vet imidlertid at den er en del innvandrerelflyktninger som
aldri vil kunne nå de ferdighetene som kreves til norskprøvene. Vi mener det er galt
om disse ikke skal kunne bli norske satsborgere. Selvom det også her åpnes for å gi
dispensasjoner er vi skeptiske til en slik ordning. Den vil virke ydmykende for den
enkelte og gjøre terskelen unødig høy for å søke statsborgerskap. IKVO mener
derfor det bør være nok å innføre obligatorisk prøve i norsk og samfunnskunnskap.
(jamf. kommentarene til dette).

• Endringene av vilkårene for bosettingstilIatelse og statsborgerskap,
utlendingsloven §12 og statsborgerloven § 7 jf. §8:

Vi ser at det er en logisk konsekvens av forslagene om å utvide rammen for
norskopplæringen til 600 timer at kravene til bosettingstillatelse og satsborgerskap
også endres tilsvarende. Vi mener imidlertid også her at det bør være samme regler
for ulike grupper innvandrer. Vår innstilling er at 600 timers rammen skal gjelde for
alle grupper og at de bør få rett til denne opplæringen, og at vilkårene for
bosettingstillatelse og statsborgerskap endres tilsvarende.

IKVO har ingen merknader det de øvrige forslagene i høringsdokumentet.

Med vennlig hilsen

0, Jan Tambs- yche
Gjøvik Læringssen r
Teknologiveien 8
2815 GJØVIK


