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Dokumentasjon på gjennomført norskopplæring 

Vi viser til din e-post 13. august 2008 til Utenriksdepartementet. Utenriksdepartementet har 
oversendt din henvendelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementet som rette 
fagdepartement.  
 
Spørsmålet ditt er om gjennomførte timer i norsk som ikke er registrert i Nasjonalt 
introduksjonsregister (NIR), vil oppfylle kravet om å ha gjennomført 300 timer opplæring for 
å få bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) og norsk statsborgerskap.  
 
I henhold til utlendingsloven § 12 er det et vilkår for å få bosettingstillatelse at en har 
gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven. Plikt til å delta i 300 
timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven gjelder alle mellom 16 
og 55 år som etter 1. september 2005 har fått arbeids- eller oppholdstillatelse som danner 
grunnlag for bosettingstillatelse etter utlendingsloven. De som omfattes av plikt til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap, er blant annet personer personer som har fått asyl, opphold på 
humanitært grunnlag, er overføringsflyktninger eller som har kollektiv beskyttelse i en 
massefluktsituasjon, familiemedlemmer til de gruppene som er nevnt foran og 
familiegjenforente til norske og nordiske borgere. 
 
 
 
 
 
Dokumentasjon på gjennomført opplæring kan skje enten ved utskrift fra NIR eller ved 
bekreftelse fra opplæringsstedet. Det er ikke en forutsetning for å fylle vilkåret i 
utlendingsloven at timene er registrerte i NIR. 
 



Side 2 
 

Utgangspunktet etter introduksjonsloven er at kommunene har plikt til å tilby opplæring til 
alle med rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Opplæringen skal gis 
av kommunen selv eller av privat aktør som kommunen samarbeider med eller har godkjent. 
Dersom kommunen har inngått et samarbeid med en privat tilbyder, har kommunen også plikt 
til å registrere gjennomført opplæring i NIR. Kommunen har ikke ansvar for å registrere i NIR 
opplæring gitt av private tilbydere som de ikke har et samarbeid med eller ikke har godkjent. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Ahmad Ghanizadeh (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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