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Gratis avsluttende prøve i norsk 

Vi viser til e-post 10. september 2008 med spørsmål om følgende personer kan gå opp til 
avsluttende prøve i norsk uten å betale for prøven: 
 

• Person som opprinnelig ble omfattet av rett og plikt til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap, men som ikke har brukt sin rett til å ta 300 timer gratis 
opplæring innen fristen på tre år. 

• Person som ikke har fornyet oppholdstillatelsen sin. 
 
Det er kun personer som har rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
som kan gå opp til gratis avsluttende prøve. Dette går frem av punkt 4.1 i IMDis 
rundskriv 05/09 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne 
innvandrere og norskopplæring for asylsøkere i mottak.  
 
I følge introduksjonsloven § 17 femte ledd, første og tredje punktum, beholder man sin 
rett til gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i kun tre år fra innvilget tillatelse 
eller fra ankomst til riket. En person som ikke gjennomfører opplæringen 
vedkommende har krav på innen denne fristen, mister både sin rett til gratis opplæring 
og sin mulighet til å avlegge gratis avsluttende norskprøve.  

En utlending som søker om fornyelse av arbeids- eller oppholdstillatelse i henhold til 
utlendingsforskriften § 39, kan få fortsatt opphold på samme vilkår inntil søknaden er 
endelig avgjort. Betingelsen er at utlendingen søker senest én måned før tillatelsen 
utløper, jfr. utlendingsloven § 11 tredje ledd. En person som kan dokumentere at hun 
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eller han har søkt fornyelse av arbeids- eller oppholdstillatelse, regnes derfor som en 
som har gyldig oppholdstillatelse. Vedkommende har sin rett og plikt til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven i behold og kan gå opp til én 
avsluttende prøve gratis.  

Dersom utlendingen ikke har søkt om fornyelse av tillatelsen i tide og tillatelsen har 
løpt ut, så er personen uten gyldig tillatelse etter utlendingsloven og har ingen 
rettigheter etter introduksjonsloven. Vedkommende mister dermed også sin mulighet 
til å gå opp til gratis avsluttende norskprøve. 
 
Med hilsen 
 
 
Ahmad Ghanizadeh (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Truls Knudsen 
 rådgiver 
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