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Vedrørende spørsmål om gyldigheten av et prøvebevis uten original signatur
Vi viser til e-post til departementet 15. mai 2008 med spørsmål fra Folkeuniversitetet om det
er pålagt å ha en original signatur på prøvebevisene for at disse skal være gyldige.
Det finnes ikke noe generelt regelverk om formkrav for gyldighet av prøvebevis, dette er for
eksempel ikke omtalt i forskriften til opplæringsloven. For videregående opplæring har
Utdanningsdirektoratet for eksempel gitt et rundskriv 2007/3781 ”Føring av vitnemål og
kompetansebevis for videregående opplæring i kunnskapsløftet”. Både for vitenmål og
kompetansebevis er det krav om to underskrifter (hvorav den ene må være rektor).
For deltakere i introduksjonsordningen og/eller opplæring i norsk og samfunnskunnskap
hjemlet i introduksjonsloven er regler om deltakerbevis regulert i introduksjonsloven §§ 4
fjerde ledd og 19 fjerde ledd. Deltakerbeviset utstedes av kommunen, og hensikten er å kunne
dokumentere hvilke tiltak og opplæring deltakeren har gjennomgått og omfanget av disse,
samt resultater av eventuelle tester. Det er deltakerbeviset som er deltakerens offisielle
dokumentasjon for eksempel ved søknad om jobb. Deltakerbeviset er signert av kommunen,
og er kommunens bekreftelse på at innholdet er autentisk. Nasjonalt introduksjonsregister
(NIR) har fra 1. januar 2008 en funksjonalitet som gjør det mulig å melde opp deltakere i
norskopplæring i den aktuelle kommune til språkprøver, og resultater meldes også tilbake til
kommunen. Dersom deltaker har vært oppe til en sentralt gitt prøve skal resultatet gjengis og
prøvebeviset kan gjerne vedlegges, men dette er ikke noe krav etter introduksjonsloven.
Dersom deltaker ikke har vært oppe til en sentralt gitt prøve kan deltakerbeviset inneholde
lærerens vurdering av språklige ferdigheter.
På denne bakgrunn vurderer departementet at original signatur ikke er pålagt etter gjeldende
regelverk. Det må være Folkeuniversitetet selv som vurderer om prøvebevisene for
norskprøve 2 og 3 bør utstyres med original signatur, eller om det er tilstrekkelig med trykket
signatur. Det er imidlertid gode grunner for at prøvebevisene har en originalsignatur.
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