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Svar på spørsmål vedrørende pliktfestede timer og nivå B2 

 

Vi viser til spørsmål fra Vox på e-post 30. april 2012 ved seniorrådgiver Tove Dina 

Røynestad. Spørsmålet gjelder hvorvidt kommunene har plikt til å tilby norskopplæring 

opp til nivå B2 innenfor de pliktfestede 300 timene iht. introduksjonsloven § 17 jf. § 18. 

 

Som Vox viser til i sin henvendelse står det følgende i den gjeldende læreplanen side 7 

(jf. forskrift 16. september 2005 nr. 1055 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for 

voksne innvandrere): 

” Kommunen har imidlertid bare plikt til å tilby gratis opplæring opp til nivå B1 med 

tilhørende Norskprøve 3. De deltakerne som kan nå nivå B2 på spor 3 innenfor rammen 

av 300 timer opplæring, skal få tilbud om det.”  

 

Det står også: ”Det er imidlertid ikke noe i veien for at kommunen kan tilby opplæring 

opptil nivå B2 på spor 3. Kommunen har ingen plikt, men kan dekke opplæringen slik at 

den blir gratis for deltakerne, eller den kan kreve deltakeravgift for dem som ønsker 

ytterligere opplæring.” 

 Det står videre (på side 6):  

”Utover de 300 timene begrenses den grunnleggende, offentlig finansierte opplæringen i 

norsk med samfunnskunnskap av nivået B1.”  

 

Det overordnende målet for opplæring i norsk er at deltakerne skal kunne nå et 

ferdighetsnivå i norsk som setter dem i stand til å bruke eller bygge videre på sin 

medbrakte kompetanse i utdanning, arbeid og samfunnslivet for øvrig. Det framgår 

også av lovens forarbeider at målsettingen er å legge til rette for en bedre og mer 

effektiv norskopplæring.  



Side 2 

 

 

Spørsmålet om til hvilket nivå kommunen har plikt til å føre deltakerne innenfor 

rammen av de pliktige 300 timene er ikke omtalt i lovens forarbeider, jf. Ot.prp. nr. 50 

(2003-2004) Om lov om endringer i introduksjonsloven mv.  

Forarbeidene gir heller ikke retning i forståelsen av dette spørsmålet ut over 

beskrivelsen av de overordnende målene for opplæringen, og lovens 

formålsbestemmelse. Av dette kan det utledes at deltaker skal få opplæring i norsk som 

gjør at hun eller han kommer så langt som mulig innenfor rammen av den pliktige 

opplæringen.  

 

For deltakere som har rett og/eller plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 

begrenses kommunens plikt av nivået B1. Men kommunen skal tilby opplæring til B2 til 

deltakere som kan nå dette nivået innenfor rammen av 300 timer. Kommunen har ikke 

plikt til å tildele ytterligere opplæring for at deltakere skal kunne nå B2-nivået, men 

kommunen kan velge å tilby ytterligere opplæring hvis de vurderer at deltaker har 

behov for det.  

 

Vox spør om det i denne sammenhengen er av betydning om deltaker går på et kurs 

hos en privat tilbyder. Plikten til å sørge for opplæring ligger til kommunen. I tilfeller 

der kommunen har inngått et samarbeid med en privat tilbyder, vil det samme gjelde 

for tilbyderen som for kommunen. 

 

Med utvidelsen av timetallet etter 1. januar 2012 vil de fleste få en mulighet til og nå et 

høyere nivå innenfor rammen av 600 timer enn de kunne innenfor rammen av 300 

timer. I den reviderte læreplanen (jf. forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk 

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere) som trer i kraft 1. september 2012 står 

følgende: 

”Opplæring til nivå B2 skal gis hvis dette nivået kan nåes i løpet av de pliktfestede 600 

timene”.  

 

Den nye læreplanen viderefører dermed dagens tilstand.  

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Rønnaug Eitrem (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

 Hege Hov Eggen 

 seniorrådgiver 

 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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