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KONGELIG RESOLUSJON 
 
 

Kunnskapsdepartementet Re f.nr.: 
Statsråd: Guri Melby Sa ksnr.: 

Da to: 29. april 2020 
 
 
 
 
 
 

Endring i midlertidig forskrift om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, 
introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av 
utbrudd av Covid-19 

1. Saksfremstilling 

I denne resolusjonen fremmes forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 474 
om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19. Endringsforskriften er hjemlet i 
koronaloven § 2. Justis- og beredskapsdepartementet har samtykket til at forskriften fremmes. 

 
2. Bakgrunnen for forslaget 

Den midlertidige forskriften om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, 
introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av 
Covid-19 ble fastsatt ved kgl.res. 27. mars 2020 med hjemmel i koronaloven, fordi de nevnte 
ordningene i stor grad påvirkes av utbruddet og det var behov for avklaring av hvilke regler som 
gjelder i perioden utbruddet påvirker ordningene. 
Det følger av den midlertidige forskriften § 7 at prøver i norsk og samfunnskunnskap ikke skal 
gjennomføres så lenge opplæringsinstitusjoner og prøvesteder er stengt etter vedtak og forskrifter 
med hjemmel etter smittevernloven. Mange kommuner benytter opplæringsinstitusjoner og andre 
undervisningslokaler til gjennomføring av prøvene. 
Forrige prøveperiode for norskprøven ble avbrutt da tiltakene ble iverksatt 12. mars. Om lag 1000 
kandidater fikk avlyst prøve. Den neste prøveperioden for norskprøven er planlagt til midten av 
mai og det arbeides for at prøveperioden skal kunne gjennomføres, særlig av hensyn til de som 
søker høyere utdanning og derfor har behov for å dokumentere norskkunnskapene sine. Vanligvis 
er det mellom 12 000 og 14 000 kandidater som melder seg opp til norskprøven i mai, dette er det 
prøvetidspunktet på året med flest kandidater. Kunnskapsdepartementet mener det er behov for å 
endre forskriften for å åpne for at prøveperioden kan gjennomføres. Forslaget om endring 
innebærer en modifikasjon i forskriften som er vedtatt med hjemmel i koronaloven. 



2  

 

3. Forskriftens hovedinnhold 

Det foreslås å oppheve bestemmelsen om prøver i den midlertidige forskriften om tilpasning i 
lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogam og opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19. 

 
4. Departementets vurdering 

Det har kommet signaler om at kommunene ønsker å gjennomføre prøveperioden som er planlagt 
i mai, og at kommunene mener prøvene kan gjennomføres innenfor smitteverntiltakene. Ettersom 
flertallet av kandidatene til norskprøven er privatister, vurderer departementet at det kan og bør 
åpnes for at prøvene gjennomføres, selv om en del opplæringsinstitusjoner og prøvesteder er 
stengt etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Forutsetningen må være at 
prøvegjennomføring er mulig etter gjeldende smittevernbestemmelser. Departementet viser til at 
prøvene har stor betydning for de som skal søke høyere utdanning, for de som skal avslutte 
opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for å gå videre til arbeid og for de som skal søke om 
permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap. Som følge av dette bør bestemmelsen i den 
midlertidige forskriften oppheves. Verken introduksjonsloven eller forskriftene til 
introduksjonsloven inneholder detaljerte regler om når prøvene skal tilbys. Oppheving av 
bestemmelsen innebærer dermed ikke at kommunene pålegges å gjennomføre prøvene, men at det 
er åpnet for slik gjennomføring i den grad det er mulig etter gjeldende smittevernbestemmelser. 

 
5. Økonomiske og administrative konsekvenser 

Forslaget om å oppheve bestemmelsen om prøver i den midlertidige forskriften åpner for at 
prøvene framover kan gjennomføres som opprinnelig planlagt. Utover dette har ikke opphevelsen 
av bestemmelsen økonomiske og administrative konsekvenser. 
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Kunnskapsdepartementet 
 

t i l r å r: 
 
 

Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 474 om tilpasning i lovgivningen om 
opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge 
av utbrudd av Covid-19 fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. 
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Forskrift om endring i midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 474 om tilpasning i 
lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19 

 
Fastsatt ved kgl.res. 29. april 2020 med hjemmel i lov 27. mars 2020 nr. 17 om forskriftshjemmel 
for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) § 2. Fremmet av 
Kunnskapsdepartementet. 

 
I 

 
I midlertidig forskrift 27. mars 2020 nr. 474 om tilpasning i lovgivningen om opplæringen i 
mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd 
av Covid-19 oppheves § 7. 

II 

 
Forskriften trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om forskriften, med 
mindre Stortinget innen den tid har meddelt at forskriften skal oppheves. 
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