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Høringsuttalelse—Endringer i introduksjonslovenog statsborgerloven
med forskrifter og utledningsforskriften
Vi viser til brev fra Arbeids- og inkluderingsdepartementetdatert 26.6.2009der Vox blir bedt om å
uttale segom forslagtil endringer i ovennevntelover og forskrifter.
Forslagetfra departementet omfatter følgendeelementer:
I. Introduksjonsprogramfor mishandledepersoner og personer som ikke kan returnere til
hjemlandet
2. Innføringav obligatoriskeavsluttendeprøver i norsk
3. Utvidelseav omfangetav rett og plikt til opplæringi norsk og samfunnskunnskap
for voksne
innvandrerefra 300 til 600 timer
4. Endringi vilkårene for å få norsk statsborgerskap,bl.a.innføring av statsborgerprøve
5. Endringi vilkårene for å få bosettingstillatelse
6. 1nnføringav fylkesmannstilsynog kommunalinternkontrollplikt for ordningenei
introduksjonsloven
7. Innføringav fedrekvote i permisjon ved fødselog adopsjonfor deltakere i
introduksjonsprogram
8. Innføringav nytt oppholdsbevis
Vox vil nedenfor kommentere punktene 2,3,4,5og 6. Punktene 1,7og 8 faller utenfor arbeids-og
ansvarsområdettil Vox.

Punkt2: Innføringavobligatoriske
sluttprøver1norsk
Vox støtter i hovedsakforslaget om obligatoriske prøver.
Vi er enig i at det er behov for bedre dokumentasjonom hvilket kunnskapsnivådeltakerne når. Slik
kunnskapkan gi verdifull innsikt i hvordan norskopplæringenkan forbedres og hvilke tiltak som bør
iverksettes.En obligatorisk sluttprøve vil ogsåkunne føre til at deltakerne får økt motivasjontil å
lære norsk. 1tillegg vil en obligatorisk sluttprøve tydeliggjøresamfunnetsforventninger til
innvandrerne.
Med dagensfrivillige prøveordninger det flere deltakere som avslutter norskopplæringenuten at de
har fått vurdert og dokumentert sine norskspråkligeferdigheter. 1følge tall fra Oslo kommuneer det
bare 10 % av Spor I-deltakerne i Oslo som blir meldt opp til norskprøve. Oppmeldingspraksiser ulik
i kommunene,men det er grunn til å tro at tallene fra Oslo viser en trend. Farenfor å stryke på
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prøven kan ha ført til at noen deltakere blir rådet til ikke å melde segopp. En obligatorisk prøve vil
føre til at ogsådenne elevgruppenkan få en dokumentasjonpå sine norskferdigheter.
Forutsetningenfor å innføre obligatoriske prøver må være at alle som går opp til en prøve får
dokumentasjonpå hva de faktisk kan. Slik det er nå,er det bare de som består prøven som får slik
dokumentasjon.Ogsåde som ikke består, må få dokumentert sine språkferdigheter.Det betinger en
utvikling og gjennomgangav prøveinnhold,gjennomføringog dokumentasjonsform,se nedenfor.

Sluttnivåi norsk
Departementet foreslår at Norskprøve 2 og 3 skalvære de obligatoriske sluttprøvene.Vox tolker
det slik at departementet mener at bådeA2 og BI skalvære avsluttendenivåer.Dette sier Vox seg
tifreds med. Det er en balansegang
å komme fram til et språkferdighetsnivåsom på den ene siden
ikke er så lavt at det ikke gir en reell mulighetfor å greie segi samfunnetog på den annenside ikke
er så høyt at det ekskluderer store grupper fra å bestå.Dette er kjente problemstillingerfra andre
land i Europa.
Erfaringenviser at det vil være deltakere som ikke vil komme opp på et A2/B I -nivå selv etter et stort
antall opplæringstimer.En innføringav obligatoriske sluttprøver som er på et nivå hvor disseikke får
vist hva de har lært, strider mot intensjoneni forslaget om at avsluttendeprøver skalgi bedre
dokumentasjon.Vox foreslår derfor at det utredes andre former for vurdering og dokumentasjonfor
deltakere som ikke har mulighettil å komme på A2/B I-nivå, eventuelt en prøve som viser resultat på
ulike delferdigheter (se avsnitt om utvikling av prøvene).
Vox foreslår å videreføre eksisterendeordning hvor deltakere som kommer opp på nivå B2 innenfor
de obligatorisketimene bør få tilbud om en test på dette nivået. Test i norsk —høyere nivå
(Bergenstesten)eller en tilsvarendetest bør bli en av de muligeobligatoriske sluttprøvene som
dokumentasjonpå språkferdigheter.Å innlemmeen test på dette nivået i utdanningsløpetvil kunne
øke motivasjonenfor å nå et høyere språklignivå.Samtidigvil en slik test være inngangsbillettentil
videre studier.

Utviklingav norskprøvene
Norskprøvene slik de er utformet i dag består av en skriftlig og en muntlig prøve som rettes hver for
seg.Den skriftlige prøven består av tre delprøver og en må ha bestått alle tre for å få et prøvebevis.
Den muntlige prøven består av to delprøver og en må beståbeggefor å få prøvebevis.De fleste
deltakere er på ulike nivåer i de ulike ferdighetene.Ved overgangtil obligatoriske prøver bør man
etter vår oppfatninggi en dokumentasjonsom viser oppnådd resultat på alle delprøvene.Det bør
derfor utredes om man kan endre den skriftlige prøven slik at den tester alle nivåer innenfor
læreplaneni sammeprøve (A I - B2). Dette vil selvfølgeligkreve et utviklingsarbeidog ta noe tid, men
på lenger sikt vil det kunneføre til bedre dokumentasjonfor kandidateneog en enklere
gjennomføringav prøvene.Den muntlige prøven bør ogsåutvikles.
Vox mener videre at norskprøvenebedre må bli tilpassetdeltakernesulike forutsetninger enn det de
er nå. Dersom en del av opplæringenleggestil andre arenaer enn klasserommet,f.eks arbeidsplassen,
bør ogsåprøvenetilretteleggesfor dette. Det vil imidlertid være en balansemellom en standardisert
prøve som har legitimitet fordi alle tar den og en prøve som dekker spesiellebehov.

50 timer samfunnskunnskap
Departementet mener at det ikke bør innføres en obligatorisk avsluttendeprøve i
samfunnskunnskap,
og begrunnerdette med at mangekommuner har problemer med å gjennomføre
50 timer samfunnskunnskap
på et språk innvandrerenforstår.
Vox mener at samfunnskunnskapskurset
er et sværtviktig bidragtil å gi nyankomneinnvandrere
informasjonog kunnskapom Norge. For å nå myndighetenesmål om rask integrering,utvikling av en
positiv holdningtil samfunnetog ogsåtidlig synliggjøringav samfunnetsforventninger til nyankomne,
mener Vox at det bør vurderes om 50-timers-kurset i samfunnskunnskap
skal endrestil å utgjøre
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pensumfor statsborgerprøven.Pensumkan bli testet gjennom en obligatorisk prøve. Den nåværende
læreplanenkan danne utgangspunktfor å utvikle en læreplanmed konkrete læringsmål.
Kursdeltakernevil med dette fra første dagfå beskjedom at de vil bli testet etter kursslutt og at hvis
man består testen, trenger man ikke å ta en ny prøve når man senereskal søke om statsborgerskap.
Vox har erfart at bådedeltakere og lærere etterlyser en prøve etter kursslutt. Innføringav en
obligatorisk prøve i samfunnskunnskap
forutsetter at fritaksadgangenbegrenses.
Hvis det skalvære mulig å ta prøven på et såtidlig tidspunkt etter ankomst som vi foreslår, må
prøven kunne avleggespå et språk deltakeren forstår. Innvandreresom manglernødvendigelese-og
skriveferdigheter,må gis adgangtil å avleggeprøven muntlig.Vox antar at dette vil dreie segom en
liten gruppe. Det bør utredes om prøven kan avleggesdigitalt.
Vox mener at en må vurdere andre arenaerfor gjennomføringav 50 timer samfunnskunnskap
og vil
peke på folkehøgskolenesom en mulighet.Det er folkehøgskoleri alle fylker og mangehar god
overnattingskapasitet,særligpå tidspunkter utenfor vanligskolerute. Forsøkenemed
videokonferansekursbør videreføres.Interkommunalt samarbeider viktig for mangekommuner og
arbeidet med å få dette til bør intensiveres.
Det må finnes materiell som er tilgjengeligfor personer som ønsker å sette seg inn i pensumpå egen
hånd,uten å følge et kurs. Vox ser imidlertid at dette kan føre til at flere vil ta prøven som
privatister, noe som kan få uheldigeog utilsiktede konsekvensersom man bør være oppmerksom på.
Det understrekesbådei introduksjonslovenog læreplanenat det er et viktig mål at kunnskapom
Norge skaltilegnesgjennomdialogbasertundervisning.
Resultatetfra samfunnskunnskapsprøven
bør bli gjort tilgjengeligfor myndighetenegjennom
registrering i tilgjengeligeregistre, slik at det lett kan kontrolleres om søker av statsborgerskap
allerede har avlagtog bestått prøve. Personersom ikke har avlagtog bestått prøven og som ønsker å
få gjennomgåttpensumforut for søknadom statsborgerskap,bør kunne ta kontakt med
voksenopplæringssentereti bosettingskommunenog søke om å få følge hele eller deler av 50kursenesom tilbys nyankomneinnvandrere.

Fritaksordningen
Vox stiller spørsmålved utformingenav den fritaksordningensom ligger i loven i dag,der fritak fra 50
timer samfunnskunnskap
knyttes til ferdigheter i norsk. Med dagensordning kan personer som består
en av de godkjente norskprøvenei søke om, og få innvilgetfritak fra 50 timer samfunnskunnskap.
I
det nye forslagetvil bestått norskprøve gi fritak fra statsborgerprøven.
Vox har sett en økendetendenstil at flere velger å ta Norskprøve 22selv om de har en
utdanningsbakgrunnsom tilsier at de burde tatt Norskprøve 3. Ved å ta Norskprøve 2 og bestå
denne,vil personenselv slippeå ta opplæringi 50 timer samfunnskunnskap,
og kommunenvil heller
ikke behøveå tilby kurs. Dette har flere uheldigekonsekvenser.For det første avslutter mange
norskopplæringenpå et lavere nivå enn de har forutsetninger for å beherske.For det andre er det
mangesom ikke får den informasjonenog kunnskapensom formidles i 50-timers-kurset.For det
tredje vil en tendensder flere og flere velger og/eller oppmuntres til å ta Norskprøve 2, føre til at
kommunenei stadigmindre grad prioriterer å tilby 50-timerskurs.

Punkt3: Utvidelseav omfanget
av rett og plikttil opplæring
i norskogsamfunnskunnskap
Vox støtter forslaget om utvidelseav omfangetav opplæringfra 300 til 600 timer. Vi er ogsåenig i at
timetallet på 300 opprettholdes for de som har plikt, men ikke rett til gratis opplæring.Imidlertid vil
vi peke på det uheldigei at personkretsenikke blir utvidet til å omfatte arbeidsinnvandrerefra EØSområdet som nå verken har rett eller plikt til opplæring.Disse personenevil i mangetilfelle bosette
iNorskprøve 2, Norskprøve 3, Test på høyere nivå ("Bergenstesten")
2Norskprøve 2 måler ferdigheter på A2-nivået i det europeiske rammeverket. På dette nivået har personen
begrenset kontroll med språket og er å betegne som en basisbruker.
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segi Norge over lengretid og for samfunnetkan det få uheldigekonsekvenserdersom disseikke
lærer seggodt nok norsk.
En økning av omfangetav rett og plikt til opplæringi norsk og samfunnskunnskap,
ser Vox på som en
sikring av retten til opplæring.Kommunenehar allerede i dagen plikt til å tilby opplæringutover 300
timer, med inntil 2700 timer ved behov.Tall departementetviser til, viser at bare 10 % av
kommuneneunnlater å oppfylle lovens krav og tilbyr bare 300 timer. Dette kan være de kommunene
som er småog som heller ikke har mangedeltakere. I tallmaterialet fremgår det jo ogsåat de fleste
får et tilbud som langt overgår 600 timer. Men med et minimum på 600 timer vil den enkeltes
individuellerett lettere bli sikret.
Bådeordningen med obligatoriske prøver og utvidelsenav timetallet til 600 t vil trolig føre til at flere
vil bruke lengertid i norskopplæringen.For at innvandrerneså raskt som mulig skal bli en del av det
norske samfunnet,bør det samtidigtilretteleggesfor at deler av opplæringenkan foregå på andre
arenaerenn i klasserommet,f.eks i kombinasjonmed arbeid eller annenopplæring.Dette er særlig
viktig for grupper som bruker langtid på opplæringen.Erfaringsmessig
er ogsåslik opplæringmer
motiverende for den enkelte.

Punkt4: Endringi vilkårenefor å få norskstatsborgerskap,
bl.a.innføring
av
statsborgerprøve
Det kan være mangegode grunner til å foreslå å innføre en statsborgerprøve.Ved å gjøre dette vil
Norge være i takt med flere av landenei Europa.Det er imidlertid viktig at prøven utformes på en
slik måte at den virker i positiv retning for en bedre integrering.Prøvenmå derfor ikke utformes slik
at den ekskluderergrupper fra å erverve segstatsborgerskaphvis de ønsker det og ellers har rett til
å søke.
Departementet foreslår at personer som søker om norsk statsborgerskapog som ikke har bestått en
av norskprøvenesom i dagensordning ville gitt fritak fra statsborgerprøve,skal dokumentere
gjennomført opplæringeller beståen egenprøve hvor språkferdigheterog kjennskaptil norske
samfunnsforholdmåles.
Som nevnt i punkt 2, foreslår Vox at samfunnskunnskapsdelen
av statsborgerprøvenkan
gjennomføresetter fullført 50-timers kurs. Personersom ikke tidligere har bestått prøven, eller som
har vært så lengei Norge at de ikke omfattes av introduksjonslovensbestemmelser,kan enten følge
et ordinært 50-timers kurs ved søknadstidspunkteller gå opp som privatist. Denne prøven vil da
måtte avleggespå norsk.
Vox ønsker å rette oppmerksomhetenmot praksisi Danmark og Tysklandsiden beggeland er nevnt
i høringsframlegget.I Danmark er samfunnskunnskapsdelen
på statsborgerprøvenendret i forhold til
eksempletdepartementet har brukt. Det er ikke lengeren databasehvor spørsmålog svar ligger
åpent for alle som forbereder seg.Det er nå utviklet en prøve hvor ingen kjenner spørsmålenepå
forhånd og hvor det er mulig å ha tre feil (av totalt 30 spørsmål).Bare rundt 43 % besto ved sist
gjennomførte prøve. Begrunnelsenfor å endre prøven var at politikerne mente at for mangebesto
slik prøven var utformet og gjennomført tidligere.
I Tysklandhar de innført prøve i samfunnskunnskap
etter mønster av hva Danmark haddetidligere.
Prøvengjennomføresetter at språkopplæringener ferdig. 300 spørsmålligger i en databasesom er
tilgjengeligfor alle og hvor svareneogsåligger.De har valgt å sette grensenfor bestått til 50 % + ett
riktig svar. Deltakerne får en prøve med 30 spørsmålog må bestå 16av spørsmålene.Påsiste prøve
besto 97 % prøven. Begrunnelsenfor å leggelista så lavt, var at det var politisk ønsket at mange
skulle bestå.I tillegg samsvarer50 % + ett riktig svarfor å beståmed øvrig praksisfor prøver og
tester i Tyskland.
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Dette viser at de enkelte land har ulike modeller og ogsåulike begrunnelserfor hvilken modell som
velges,og at Norge må vurdere hvilken modell som passerbest for å nå integreringspolitiskemål her.

Punkt5: Endringi vilkårenefor å få bosettingstillatelse
Forslagetfra departementet vil ikke endre kravenefor de som kun omfattes av introduksjonslovensplikt til
norskopplæring.Påsammemåte som i dagvil kravenevære en norskprøve eller gjennomført 300 timer norsk
og samfunnskunnskap.
Hvis samfunnskunnskap
skal dokumenteres med en prøve, slik Vox foreslir, vil også
pliktgruppen måtte omfattes av en slik prøve.

Punkt6: Innføring
avfylkesmannstilsyn
og kommunal
internkontrollplikt
for ordningene
i
introduksjonsloven
Det er svært ulik praktiseringnår det gjelder opplæringi norsk og samfunnskunnskap
i de ulike
kommunene.Vox ser det som positivt at det ogsåfor denne opplæringenforeslåstilsyn og kommunal
internkontrollplikt.
I følge introduksjonslovener det et krav om at kommunen/skolen i samarbeidmed deltakeren skal
utarbeide en individuell plan hvor blant annet det planlagtesluttnivåfor den enkelte deltaker skal
noteres. I evalueringsrapportenfra Rambøllkom det tydelig fram at bare få kommuner haddegode
rutiner på dette. De fleste deltakere haddeikke fått en individuell plan.Vox ønsker å peke på at
intensjonenfor kravet i introduksjonslovenom individuell plan var at den skulle være et tjenlig
verktøy for å sette opp mål for opplæringen.Individuellplan skal utvikles av deltaker og læreri
samarbeidog følgesopp og justeres fortløpende i opplæringen.I tillegg til andre sider ved
opplæringenbør det foreslåtte tilsynet ogsåfølge opp dette området.

Med vennlig hilsen

wilebekk
avdelingsdirektør
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