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HØRINGSUTTALELSE OM ENDRINGER AV INTRODUKSJONSLOVEN OG
STATSBORGERLOVEN MED FORSKRIFTER
Kristiansund Opplæringssenter (KO) er et kommunalt voksenopplæringssenter, med
ansvar for bl a norskopplæring i to kommuner. Kristiansund Opplæringssenter (KO)
sender med dette følgende høringsuttalelse til forslagene om endringer i
Introduksjonsloven og Statsborgerloven. Det vises at våre merknader/høringsuttalelser
er fundert i at vi arbeider konkret med deltakere i norskopplæring. Våre kommentarer
går på konkretisering og hvordan endringer berører/skal gjennomføres i direkte arbeid i
kommunene.

OBLIGATORISKE AVSLUTTENDE PR VER
Vi har ingen motforestilling mot obligatorisk avsluttende prøver i norsk og
samfunnskunnskap. Noen spørsmål reiser seg imidlertid:

Skal denne være skriftlig?
Er det mulig at denne prøven kan avsluttes bare muntlig?
Hva med deltakere som har manglende skolegang fra hjemlandet?
Noen deltakere i norskopplæringen (f eks analfabeter) vil ha problemer med å
bestå en eksamen selv etter 3000 timer
Hvordan skal prøven gjennomføres og hvilket innhold skal den ha?
Hva skal disse prøvene inneholde i forhold til eksisterende prøver ?
Hva skal resultatet av prøvene brukes til?
Hvilke sanksjoner er tenkt hvis de ikke når kravet om obligatoriske prøver?
Hva er tidsfristen utover de 600 timene for når denne må gjennomføres?
Hvilke begrensninger er satt til hvor mange ganger en kandidat kan kontinuere?

UTVIDELSE AV OMFANGET AV RETT OG PLIKT
En utvidelse til 600 timer er positiv.

Hvorfor skal dette kun gjelde dagens "rett og plikt"-deltakere, og ikke alle grupper
innvandrere?
Alle innvandrergrupper profiterer på norskopplæring både for egen del og for sin
ev families del, og vil styrke muligheten for raskere og god integrering

STATSBORGERPR VEN
Hvem skal ha ansvar for opplæringen til denne prøven?
Hvilke retningslinjer finnes for de som søker fritak fra slike prøver?
Her er det også et problem for de med manglende skolebakgrunn, og hvordan skal
en analfabet forholde seg til en slik prøve selv om den bare er muntlig?
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INNF RING AV STATLIG TILSYN
Stilles det nye krav til det enkelte lærested/den enkelte lærer som følge av tilsynet?
- Hvordan skal den enkelte skole dokumentere sitt arbeid for å tilfredsstille et slikt

tilsyn?
I dag retter vi oss etter det europeiske rammeverket, læreplaner og andre
direktiver, og vi har trekantsamtaler, lager individuelle planer og registrer våre
deltakere i statlige register.

VOKSENOPPLFERINGENS PLASS I SAMFUNNET
I dag er situasjonen den at de fleste utenfor vårt arbeidsfelt ikke har kunnskap om f
eks hvilke norsknivåer vi arbeider etter(CEFR) og hva norskprøvene måler.

Har arbeidsgivere og andre hatt bedre forståelse av hva Norskprøvene inneholder
ville deltakerne ved norskopplæringene hatt bedre referanser ute i samfunnet.
VOX og IMDI har hatt og har fortsatt et viktig arbeid å gjøre med å få dette kjent.
En større kunnskap gir positive følger for de som gjennomfører norskopplæring.
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