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Samiskopplæring istedenfor norskopplæring 

Vi viser til e-post 8. november 2007 fra Fylkesmannen i Finnmark med spørsmål om det er 
mulig å tilby voksne innvandrere samiskopplæring i stedet for norskopplæring. 
 
Av introduksjonsloven § 17 første ledd går det fram at innvandrere har en rett og plikt til å 
delta i 300 timer gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap hvis de er mellom 16 og 55 år 
og hvis de har en oppholds- og arbeidstillatelse etter utledningsloven som danner grunnlag for 
bosettingstillatelse eller har kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon. Loven gir ikke rett 
til å delta i opplæring i samisk i stedet for norsk. Man kan fritas for plikten til å delta i 
norskopplæring hvis man kan dokumentere tilstrekkelig kunnskaper i samisk, men en 
beholder likevel sin rett til 300 timer gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap. I § 2 i 
forskrift om opplæring i norsk og samfunnskunnskap er det listet opp hvilken dokumentasjon 
som må foreligge dersom en skal kunne fritas fra plikten til norskopplæring.  
 
I § 18 i introduksjonsloven er kommunens plikt til å gi opplæring fastsatt. Det går fram at 
kommunene har plikt til å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunene er ikke 
pålagt plikt til å tilby voksne innvandrere opplæring i samisk.  
 
Kommunene får statstilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere. Formålet med denne tilskuddordningen er at kommunene skal tilby innvandrere 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap, jf. bl.a. St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet. Formålet med tilskuddet er ikke opplæring i samisk. 
 
Introduksjonsloven gir ikke innvandrere rett til å få opplæring i samisk, og den pålegger heller 
ikke kommunene en plikt til å gi innvandrere opplæring i samisk. Dette følger også av 
formålet med statstilskuddet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere. 



Side 2 
 

 
Dette er likevel ikke til hinder for at kommunene som en frivillig ordning kan tilby 
innvandrere opplæring i samisk. Per capitatilskuddet til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap er et rammetilskudd, og det innebærer at kommunene kan bruke et 
eventuelt overskudd til andre formål. Tilskuddet skal likevel først og fremst gå til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap i henhold til bestemmelser i introduksjonsloven. Det kan heller 
ikke gis tilskudd til opplæring i samisk etter overgangsordningen.  
 
 
Med hilsen 
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