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HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL INTRODUKSJONSLOVEN

Vedlegg: Høring - Endring i forskrift til introduksjonsloven.

Sammendrag:

Stortinget vedtok 15. juni 2011 å innføre obligatoriske avsluttende prøver i norsk og
samfuskunskap for voksne innvandrere. Vi viser til Prop. 79 L (2010-2011) Endringer i
introduksjonsloven og statsborgerloven, Innst. 370 L (2010-2011) og Lovvedtak 60 (2010-2011).
Lovendringene er sanksjonert av Kongen i statsråd, men endringen med innføring av
obligatoriske avsluttende prøver trer i kraft først 1. september 2013, og vil omfatte personer som
pga. sin oppholdstilatelse kommer inn i personketsen for rett og plikt til opplæring etter
introduksjonsloven etter denne datoen.

BLD sender med dette også på høring forslag til endring i forskrift 20. april 2005 nr. 341 om
opplæring i norsk og samfunskunnskap for nyankomne innvandrere § 3. Bestemmelsen gjelder
fritak fra plikt til opplæring på gru av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk. Anet
ledd i denne bestemmelsen angir dokumentasjonen på tilstrekkelige kunnskaper, og i bokstav a)
heter det "bestått språkprøve". Bestemmelsen er i dag utformet med sikte på dagens system, og
som følge av endringene foreslås bestemmelsen endret fra formuleringen "bestått språkprøve"
til en angivelse i samsvar med Det felles europeiske rammeverket for språk. Formuleringen
forslås endret til "bestått avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på minimum nivå A2 på
skriflig prøve (ferdighetene lese, lytte og skriflig produksjon) ".

Dagens Norskprøve 2 og 3 avvikles tre ganger i året på noen utvalgte steder i hvert fylke.
Departementet vil nå endre denne strukturen. Deltaker må melde seg opp til avsluttende prøver
på forhånd, og vurderer sammen med lærer om hun eller han er klar til å gå opp til avsluttende
prøve. Prøver i norsk består av flere delprøver, den enkelte prøves i ferdighetene som beskrives i
læreplanen for skriftlig del: å lytte, lese, skrive ogfor muntlig del: snakke og samtale. Det
forutsettes at første gang en deltaker går opp til avsluttende prøve i norsk, meldes hun eller han
opp til hele prøven, dvs. alle ferdigheter som beskrives i læreplanen. Kun dersom delprøver ikke
er bestått eller dersom kandidaten ønsker å forbedre resultatet, kan hun eller han melde seg opp
til en delprøve på nytt. Nye prøver er under utvikling, og lese- og lytteferdigheter skal prøves
gjennom digitale prøver. Det tas sikte på at nye digitale prøver kan implementeres i begynnelsen



av 2014. Innføringen av vilkåret om obligatoriske avsluttende prøver i norsk og
samfunnskunnskap fra og med 1. september 2013 er ikke avhengig av at de nye digitale prøvene
er ferdig utviklet og testet. Lovens krav kan oppfylles ved at deltakere i en overgangsperiode går
opp til Norskprøve 2 eller 3.

Ved dagens Norskprøve 2 og 3 gis det vurderingen "bestått" og "ikke bestått" for henholdsvis
muntlige og skriftlige ferdigheter. Deparementet fremmer her forslag om en helt ny vurdering
av den enkeltes ferdigheter, se punt 1.3.10. Forslaget er begruet i behovet for et system som
er nøytralt, som viser at språklige ferdigheter er nyansert, og som er i tråd med læreplanen og
den måten kompetanse beskrives der. Forslaget innebærer at en går bort fra dagens
samlekarakterer, og at det skal gis en egen vurdering for hver av delferdighetene lytte, lese og
skrive, og en samlet vudering for de muntlge ferdighetene snakke og samtale. Målet er å gi et
mer nyansert bilde av den enkeltes språklige kompetanse. Gjennom dette forslaget vil
vuderingen synliggjøre at den enkelte kan være på ulike nivåer i forhold de ulike språklige
delferdighetene, og en potensiell arbeidsgiver kan gjøre en vudering av om den enkelte
arbeidssøker har de delferdighetene som er nødvendige for å utføre bestemte arbeidsoppgaver.
Deparementet foreslår at de fire språknivåene, slik de er beskrevet i Det felles europeiske
rammeverket for språk og i læreplanen skal benyttes som vurderingsskala. De fire språknivåene
betegnes som Al, A2, Bl og B2, der Al er det laveste nivået og B2 er det høyeste.

Prøver i samfunnskunnskap er digitale og tas så snar opplæringen er gjennomført. Prøven kan
avlegges lokalt og løpende gjennom året. Oppgavene til prøven er basert på målene i læreplanen,
og vil i tilegg være utformet slik at svarene på alle oppgavene vil være å finne i den nye digitale
læringsressursen.

Saksopplysninger:

Bame-, likestilings- og inkluderingsdeparementet (BLD) sender med dette forslag til
forskriftsbestemmelser om obligatoriske avsluttende prøver på høring. Regler omfatter
bestemmelser om utvikling av obligatoriske avsluttende prøver, om oppmelding til prøve, om
gjennomføring, om vurdering og om kontinuasjon. Departementet foreslår å ta de nye
forskriftsbestemmelsene inn i eksisterende forskrift 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk
og samfunskunnskap for nyanomne innvandrere. Departementet foreslår å ta bestemmelsene
inn som et nyt kapittel 7 i forskriften, "Om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunskap".

Forslaget til forskriftsbestemmelser om obligatoriske avsluttende prøver omhandler en rekke
emner, og det er relativt detaljert. Hensikten er at det skal være lik praksis når det gjelder
prøveavviklingen over hele landet. Departementet vurderer at detaljerte forskriftsbestemmelser
tilsier at det ikke bør være behov for noe lokalt eksamensreglement i tilegg til forskriften.

BLD har bedt høringsinstansene om særlig tilbakemelding på 4 punter:
1. Forslaget om en ny vurdering av den enkeltes ferdigheter

2. Om tidsfristen for å avlegge prøve i norsk og samfuskunskap skal reguleres i
forskriften, samt om fristen som er angitt i utkastet er rimelig.

3. Spørsmålet om hjelpemidler

4. Om de ulike forslagene i vudering av språklige ferdigheter

Høringsuttalelsen sendes elektronisk til deparementets postmottak.

Høringen er behandlet i enhetsmøte i integreringsenheten 5.4.2013



Saksbehandlers vurdering:

1. BLD ber særlig om tilbakemeldinger fra høringsinstansene påforslaget om en ny vurdering av
den enkeltes ferdigheter

Den enkeltes prøveresultater gir nytig informasjon til arbeidsgivere, kvalifiseringsapparatet og
utdaningssystemet. Arbeidsgivere kan få kunskap som er nødvendig for å vurdere om den

enkelte har tilstrekkelige språklige ferdigheter til å bli ansatt i en gitt stiling. På samme måte kan
prøveresultatene gi kvalifiseringsapparatet og utdanningssystemet grulag for å vudere titak

som bør settes inn for at den enkelte skal kune få arbeid eller gjennomføre et utdanningsløp.
Obligatoriske avsluttende prøver vil kunne bidra til dette. Et slikt krav vil understreke
samfunnets forventning om at innvandrere skal lære norsk, og at norskkunnskaper er en viktig
forutsetning for videre deltakelse i yrkes- og samfunsliv.
Den enkeltes ferdighet blir pr i dag vurdert ut fra ((Læreplan i norsk og samfunskunskap for
voksne innvandrere)) med ferdighetene å lytte, lese, skrive ogfor muntlig del: snakke og samtale.
Det forutsettes at første gang en deltaker går opp til avsluttende prøve i norsk, meldes hun eller
han opp til hele prøven, dvs. alle ferdigheter som beskrives i læreplanen. Kun dersom delprøver
ikke er bestått eller dersom kandidaten ønsker å forbedre resultatet, kan hun eller han melde seg
opp til en delprøve på nytt. Inndelingen av ferdigheter er lik de som finnes i dag og fungerer
tilfredsstilende. Deltakerne kan være på forskjellge nivå i de fire ferdigheter, også når de
skal gå opp ti avsluttende prøver. Konsekvensen av at de må gå opp i hele prøven kan bli
at flere må kontinuere for å få bestått alle ferdighetene. Alternativt kunne det ha vært
mulighet for å gå opp i deler av prøven når deltaker og lærer var enig om at deltaker er
klar til å gå opp til deler av avsluttende prøve.

2. BLD ber særlig om tilbakemelding fra høringsinstansene på om tidsfristen for å avlegge prøve
i norsk og samfunnskunnskap skal reguleres i forskrifen, samt om fristen som er angitt i utkastet
er rimelig.
For å kunne oppnå målet om lik praksis når det gjelder prøveavviklingen over hele landet,
vil det være nødvendig at tidsfristen reguleres i forskriften. Fristen som er satt vurderes
som rimelig.

3. BLD ber særlig om tilbakemelding på spørsmålet om hjelpemidler.
Begge prøvene skal være en test av kandidatens kompetanse, og adgang til å bruke hjelpemidler
som for eksempel ordbok vil kunne gi et galt bilde av hvilken kompetanse kandidaten har
oppnådd gjennom opplæringen i norsk og samfunnskunskap. I tilegg vil adgang til å bruke
ordbok gjøre også sensurering og vurdering av kandidatens kompetanse mer komplisert.
Pr. i dag blir prøvene foretatt uten hjelpemidler, noe som fungerer tifredsstilende.

4. BLD ber særlig om synspunkter på de ulike forslagene i vurdering av språklige ferdigheter.
Deparementet foreslår nå en mer nyansert vurdering av den enkeltes språklige kompetanse.
Deparementet foreslår derfor at det gis en vurdering for hver av ferdighetene lytte, lese og
skrive som er beskrevet i læreplanen og som er prøvd i delprøver, og en samlet vurdering for de
muntlge ferdighetene snake og samtale. Departementet foreslår at de fire språknivåene slik de
er beskrevet i Det felles europeiske rameverket for språk, benyttes som vurderingskala: Al,
A2, Bl og B2.

Et alternativ til å benyte en vurderingsskala lik de fire språknivåene i Det felles europeiske
rammeverket for språk, er å benytte en anen skala som gir et nøytralt og nyansert bilde av den



enkeltes språklige ferdigheter. Dette kan for eksempel være med en skala bestående av tall (for
eksempel 1, 2, 3 og 4) eller av bokstaver (for eksempel A, B, C og D).
Å bruke alternativ 1, 2, 3 og¡4 eller A, B, C og D som skala vil være et bedre alternativ
fordi den vil være kjent for omverdenen og da særlig for en potensiell arbeidsgiver og eller
undervisningsinstitusjon. I tilegg er dette en skala som allerede er innarbeidet i skole- og
universitetssystem.
Uansett hvilken skala som benyttes, vil den også måtte være relatert til språkferdigheter som er
beskrevet i læreplanen.

INNSTILLING:

Følgende høringsuttalelse sendes BLD:
1. Inndelingen av ferdigheter er lik de som finnes i dag og fugerer tilfredsstilende.

Deltakerne kan være på forskjellge nivå i de fire ferdigheter, også når de skal gå
opp til avsluttende prøver. Konsekvensen av at de må gå opp i hele prøven kan bli
at flere må kontinuere for å få bestått alle ferdighetene. Alternativt kune det ha
vært mulighet for å gå opp i deler av prøven når deltaker og lærer var enig om at
deltaker er klar til å gå opp til deler av avsluttende prøve.

2. For å kune oppnå målet om lik praksis når det gjelder prøveavviklingen over
hele landet, vil det være nødvendig at tidsfristen reguleres i forskriften. Fristen
som er satt vurderes som rimelig.

3. Pr. i dag blir prøvene foretatt uten hjelpemidler, noe som fungerer
tilfredsstilende.

4. Å brue alternativ 1, 2, 3 og 4 eller A, B, C og D som skala vil være et bedre
alternativ. Dette fordi den vil være kjent for omverdenen og da særlig for en
potensiell arbeidsgiver og eller undervisningsinstitusjon. I tilegg er dette en skala
som allerede er innarbeidet i skole- og universitets system i Norge.

FOR-040/13 VEDTAK- 29.04.2013

Innstilingen ble enstemmig vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Følgende høringsuttalelse sendes BLD:

1. Inndelingen av ferdigheter er lik de som finnes i dag og fungerer tilfredsstilende.
Deltakerne kan være på forskjellge nivå i de fire ferdigheter, også når de skal gå
opp til avsluttende prøver. Konsekvensen av at de må gå opp i hele prøven kan bli
at flere må kontinuere for å få bestått alle ferdighetene. Alternativt kune det ha
vært mulighet for å gå opp i deler av prøven når deltaker og lærer var enig om at
deltaker er klar til å gå opp til deler av avsluttende prøve.

2. For å kune oppnå målet om lik praksis når det gjelder prøveavviklingen over
hele landet, vil det være nødvendig at tidsfristen reguleres i forskriften. Fristen
som er satt vurderes som rimelig.

3. Pr. i dag blir prøvene foretatt uten hjelpemidler, noe som fungerer
tilfredsstilende.

4. Å bruke alternativ 1, 2, 3 og 4 eller A, B, C og D som skala vil være et bedre
alternativ. Dette fordi den vil være kjent for omverdenen og da særlig for en



potensiell arbeidsgiver og eller undervisningsinstitusjon. I tilegg er dette en skala

som allerede er innarbeidet i skole- og universitets system i Norge.

Even Ediassen
rådmann
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DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS-

OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT

Høringsinstansene

Deres ref Vår ref
12/3258

Dato
01.03.2013

Høring - Endringer i forskr ti introduksjonsloven

Stortinget vedtok 15. juni 2011 å innføre obligatoriske avsluttende prøver i norsk og
samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Vi viser til Prop. 79 L (2010-2011)
Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven, Innst. 370 L (2010-2011) og

Lovvedtak 60 (2010-2011). Lovendringene er sanksjonert av Kongen i statsråd, men
endringen med innføring av obligatoriske avsluttende prøver trer i kraf først 1.
september 2013, og vil omfatte personer som pga. sin oppholdstilatelse kommer inn i
personkretsen for rett og plikt ti opplæring etter introduksjonsloven etter denne
datoen.

Barne-, likestillngs- og inkluderingsdepartementet (BLD) sender med dette forslag ti
forskriftsbestemmelser om obligatoriske avsluttende prøver på høring. Regler omfatter
bestemmelser om utvikling av obligatoriske avsluttende prøver, om oppmelding ti
prøve, om gjennomføring, om vurdering og om kontinuasjon. Departementet foreslår å
ta de nye forskrifsbestemmelsene inn i eksisterende forskrift 20. april 2005 nr. 341 om
opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere. Departementet
foreslår å ta bestemmelsene inn som et nyt kapittel 7 i forskriften, "Om avsluttende
prøver i norsk og samfunnskunnskap". Dette innebærer at nummereringen i dagens
forskrift endres, se punkt 2 i dette høringsbrevet hvor endringene i forskriften er
merket med kursiv, og hvor forslag ti endret nummerering beskrives.

BLD sender med dette også på høring forslag ti endring i forskrift 20. april 2005 nr. 341

om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3.
Bestemmelsen gjelder fritak fra plikt ti opplæring på grunn av tilstrekkelige
kunnskaper i norsk eller samisk. Annet ledd i denne bestemmelsen angir
dokumentasjonen på tistrekkelige kunnskaper, og i bokstav a) heter det "bestått

språkprøve", Bestemmelsen er i dag utformet med sikte på dagens system, og som følge
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Postboks 8036 Dep Akersgata 59
0030 Oslo

Telefon
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Orgno.
972 417 793

Integrerings- og
mangfoldavdelingen
Telefaks
22240265

Saksbehandler
Hege Hov Eggen
22246964



av endringene foreslås bestemmelsen endret fra formuleringen "bestått språkprøve" til
en angivelse i samsvar med Det felles europeiske rammeverket for språk.
Formuleringen forslås endret til "bestått avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på
minimum nivå A2 på skriflig prøve (ferdighetene lese, lytte og skriflig produksjon)". Se
punkt 1.7 nedenfor for en utdyping av forslaget.

i lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerloven) er det vilkår for
statsborgerskap at søker må ha gjennomfrt 300 timer godkjent norskopplæring eller
dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, se § 7 første ledd bokstav
t) jf. § 8. Forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap
(statsborgerforskrifen) § 4-1 definerer hva som skal anses som tilstrekkelige

kunnskaper i norsk eller samisk ved søknad om statsborgerskap. Formuleringen i nr. 1
er identisk med formuleringen i forskrif 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og
samnnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3 "bestått prøve". Med samme
begrunnelse som i avsnittet ovenfor foreslås også formuleringen i
statsborgerforskrifen endret til "bestått avsluttende prøve.medferdigheter på minimum
nivå A2 på skriftlig prøve (ferdighetene lese, lytte òg skriflig produksjon) ".
Se punkt 1.8 nedenfor for en utdyping av forslaget.

Forslaget til forskrbestemmelser om obligatoriske avsluttende prøver omhandler en
rekke emner, og det er relativt detaljert. Hensikten er at det skal være lik praksis når
det gjelder prøveavviklingen over hele landet. Deparementet vurderer at detaljerte
forskrifsbestemmelser tilsier at det ikke bør være behov for noe lokalt
eksamensreglement i tilegg til forskriften.

Æle deltakere som er omfattet av både rett og plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap får en plikt til gå opp ti obligatorisk avsluttende prøver i norsk og
samfnnskunnskap. Dette vil gjelde personer mellom 16 og 55 år med
oppholdstilatelse som danner grnnlag for permanent oppholdstilatelse, dvs. personer
som får innvilget asyl, er overføringsflyktninger, får opphold på humanitært grunnlag,
familegjenforente med disse, eller er familegjenforent med norsk eller nordisk borger.

Verken arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-lEITA-området eller de som kommer
hit etter EØS-lEITA-regelverket, vil være omfattet av obligatoriske avsluttende prøver i
norsk og samfnnskunnskap. Det samme gjelder personer med oppholdstilatelse som
ikke danner grunnlag for permanent oppholdstilatelse. Disse gruppene har ikke rett ti
gratis norskopplæring etter introduksjonsloven.

Deltakere med rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan gå
opp til gratis prøve en gang, det kan også deltakere med rett til opplæring. Deltaere
med plikt må betale.

Regler om hjelpemidler, tilrettelegging, klage, bortsning og annullering er i hovedsak
basert på bestemmelser i forskrifen ti opplæringsloven om eksamen.

Side 2



Avsluttende prøveinorsk
Dagens Norskprøve 2 og3avviklestreganger ¡året på noen utvalgte steder i hvert
fylke. Deparementet vil nå endre denne strukturen, se punkt 1.3.7 . Deltaer må melde
seg opp til avsluttende prøver på forhånd, og vurderer sammen med lærer om hun eller
hanerklartilågåopptil avsluttende prøve. Prøver i norskhestå av flere delprøver,
den enkelte prøves i ferdighetene som beskrives i læreplanen for skrlig del: â lytte,
lese, skrîveogformuntligdel.' snakke og samtale. Detforutsettes at første gangen
deltaer går opptil avsluttende prøve i norsk, meldes hun eller han opptil hele prøven,
dvs. alle ferdigheter som beskrives ilæreplanen. Kun dersom delprøver ikke er bestått
ellerdersom kandidaten ønsker å forbedre resultatet; kanhuneller han melde seg opp

til en delprøve på nyt. N"yeprøver er underutvkling,. oglese~ og lyteferdigheter skal

prøves gjennom digitale prøver. Det tas sikte på at nye digitale prøver kan
implementeres ibegynnelsenav2014. Innføringen av vilkåret om obligatoriske
avsluttende prøverinorsk og samfnnskunnskapfta og medl. september 2013 er ikke

avhengig av at de nye digitale prøvene er ferdig utvklet og testet. Lovens krav kan
oppfylles ved at deltakere i en overgangsperiode går opptil Norskprøve 2eller3.

Ved dagens Norskprøve 2 og 3 gis det vurderingen "bestâtt" og "ikke bestâtt" for
henholdsvismuntHge og skrifligeferdigheter. Deparementetftemmer herforslag om
en helt nyvurderingav.den enkeltes ferdigheter, .se punktL3.10. . Forslaget er

begrunneti behovet for et system sornernøyralt,som viser at språklige ferdigheter er
nyansert, ogsomeritråd medlæreplanen og den måtenkornpetase beskrives der.

Forslaget innebærer aten går bort ftadagenssamlekarakterer, og atdetskalgisen
egenvurdering for hveravdeIferdighetenelyte,lese og skrive, og en samlet vurdering

for demuntHge ferdighetene snakke og samtale. Måleter ågi et mer nyansertbilde av
den enkeltes språklige kompetase. Gjennom dette forslaget vil vurderingen

. synliggjøreatdenenkelte kan være på ulike nivåer iforhold de ulike språklige
delferdighetene, og en potensiell arbeidsgiver kan gjøre en vurdering av om den
enkelte arbeidssøker hardedelferdighetene som er nødvendige for å utføre bestemte
arbeidsoppgaver . Deparementet foreslår at de firespråknivåene,slik de er beskrevet i
Det felles europeiske rammeverket for språk og ilæreplanen skalhenytes som
vurderingsskala.De fire språknivåene betegnessom A1,A2,Bl og B2, der Al er det
laveste nivået og B2erdet høyeste; .

Avsluttende prøve i samfunnskunnskap
Prøveri sariunnskunnskap er digitale ogtas såsnaropplæringenergjennornørt.
Prøven kan avlegges lokaltog løpende gjennom året. Oppgavene til prØven er basert på

målene i læreplanen, . og vil i tilegg være utformet slik atsvarenepåalle oppgavene vil
være å finne i den nye digitale læringsressursen www;samfnnskunnskap.no.



Innføring av bestått prøve i samfunnskunnskap som vilkår for å erverve statsborgerskaP

etter søknad.
I meldingen til Stortinget somnylig er lagt fram"Enhelhetligintegreringspolîtikk"Gf.
Meld. St. . 6 (2012-2013)). varsles detat Regjeringen vil utrede spørsmålet om 

innføring
av bestått prøve i samfunnskunnskap som vilkår for å erverve statsborgerskap etter
søknad. Dette spørsmålet er ikke temai denne høringsrunden.

Vi ber om atdenenkeltehøringsìnstansved behov sørger for åvideresende
høringsbrevet ti eventuelle underliggende enheter, instaser, etater;
medlel1sorganisasjonermv. som ikke stå på listen Over høringsinstanser.

Høringsinstansenes frist for å komme med sine høringsuttelser er 22.iuai 2013.

Grunnet stram tidsplan foråfåfastsatt enforskriftitideførlovbestemmelsen trer i

kraf, er det ikke anledning til åbe om utsettelse av høringsfristen. Vi ber dere oppgi

hvilken bestemmelse det gis merknader tiL.

Høringsuttlelsene. sendes elektonisk til. departementets postmott på e-postadressen
postmott(gbld.dep.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Hege HovEggen påtelefon222469
64 eller e-post heg(gbld.deano

Med hilsen

Erik Skedsmo (e.f.)
avdelingsdirektør

Hege Hov Eggen
seniorrådgiver



Endringsforslaget:

1. INNFØRING AV OBLIGATORISKE AVSLUTENDE PRØVER

1.1 Kort om dagens ordning

Introduksjonsloven inneholder i dag ingen bestemmelse om avsluttende prøve i norsk
og samfnnskunnskap. Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap kan velge
om de vil gå opp til Norskprøve 2 eller 3. Norskprøve 3 prøver kunnskaper på et høyere
nivå enn Norskprøve 2. Det er frivilig for den enkelte å gå opp til en prøve. For begge
prøvene gjelder at deltakerne melder seg opp til prøven når de i samråd med læreren
vurderer at nivået er nådd, og den endelige avgjørelsen ligger hos den enkelte deltaker.
Norskprøvene består aven skriflig og en muntlg prøve som tas uavhengig av
hverandre og blir vurdert hver for seg. Alle som har rett og plikt eller bare rett til
deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap og som har mottatt gratis
opplæring, kan gå opp til Norskprøve 2 eller 3 gratis én gang.

1.2 Hovedprinsippene bak forslaget om innøring av obligatoriske avsluttnde
prøver

Formålet med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for
deltakelse i arbeids- og samfnnslivet. Formålet med avsluttende prøver er å fastslã i
hvilken grad kandidaten har oppnådd de læringsmål som er fastsatt i forskrif 19. april
2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
(heretter omtalt som læreplanen). Prøveresultatet kan gi individet, samfunnet generelt
og den som har ansvaret for opplæringen, kunnskap om hvilke ferdigheter kandidaten
har tilegnet seg i løpet av opplæringen. Den som har ansvaret for opplæringen, får
kunnskaper om resultater som er nytige for å vurdere orn målene for opplæringen er
nådd. Den enkelte får en dokumentasjon av sine kunnskaper. Den avsluttende prøvèn
vil være et mål for den enkelte deltaker, og en motivasjon gjennom opplæringen. Det er
i tilegg viktig at myndighetene får en mer fullstendig dokumentasjon av resultatene av
opplæring i norsk og samfunnskunnskap enn det som har vært tilfellet tidligere.

Den enkeltes prøveresultater kan også gi nytig informasjon til arbeidsgivere,
kvalifseringsapparatet og utdanningssystemet. Arbeidsgivere kan fã kunnskap som er
nødvendig for å vurdere om den enkelte har tilstrekkelige språkige ferdigheter til å bli
ansatt i en gitt stiling. På samme måte kan prøveresultatene gi kvalifseringsapparatet
og utdanningssystemet grunnlag for å vurdere tita som bør settes inn for at den
enkelte skal kunne få arbeid eller gjennomføre et utdanningsløp. Obligatoriske
avsluttende prøver vil kunne bidra til dette. Et slikt krav vil understreke samfnnets
forventning om at innvandrere skal lære norsk, og at norskkunnskaper er en viktig
forutsetning for videre deltakelse i yrkes- og samfunnsliv.



På denne bakgrunn ble det fremmet forslag om innføring av obligatoriske avsluttende
prøver i Prop. 79 L (2010-2011) Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven.

Alle deltaere som er omfattet av både rett og plikt ti opplæring i norsk og
samfunnskunnskap får en plikt til gå opp ti obligatoriske avsluttende prøver i norsk og
samfunnskunnskap. Dette vil gjelde personer mellom 16 og 55 år med
oppholdstilatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstilatelse, dvs. personer
som får innvilget asyl, er overfringsflyktninger, får opphold på humanitært grunnlag,
familegjenforente med disse, eller er familegjenforent med norsk eller nordisk borger.

Verken arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-/EFfA-området eller de som kommer
hit etter EØS-/EFlA-regelverket vil være omfattet av obligatoriske avsluttende prøver i
norsk. Det samme gjelder personer med oppholdstilatelse som ikke danner grunnlag
for permanent oppholdstilatelse. Disse gruppene har ikke rett til gratis norskopplæring
etter introduksjonsloven.

Det er den enkelte deltaker som i samråd med læreren skal vurdere om hun eller han
har oppnådd målsettingen i sin individuelle plan og de læringsmålene som er beskrevet
i læreplanen. Når målsettingen er nådd og opplæringen avsluttet, har deltaker med rett
og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfnnskunnskap plikt til å ta en
avsluttende prøve. Det er den enkelte deltaker som treffer beslutning om når han eller
hun skal melde seg opp. Det vil være gratis å avlegge prøve én gang for 

deltaere med
rett og plikt eller rett til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap.

Innvandrere må dokumentere sine kunnskaper i norsk i mange sammenhenger, og
forskjellge etater og instanser har egne karleggings- og opptaksprøver. Målsettingen
med innføring aven obligatoriske avsluttende prøve i norsk er at prøven skal få slik
status og legitimitet at bruken av egne karleggings- og opptaksprøver i ulike
sammenhenger reduseres. Arbeidsgivere skal bli kjent med og kunne stole på disse
prøvene ved sine tilsettinger.

Temaene som foreslås regulert i forskrifsbestemmelsene om obligatoriske avsluttende
prøver i norsk og samfnnskunnskap er i hovedsak de samme temaene som er regulert
i forskrif 23. juni 2006 nr. 724 ti opplæringslova, kapittel V. Eksamen.
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1.3 Endringsforslaget

1.3.1 Definisjoner

Forslagets § 17 gir definisjoner av to sentrale begreper som benyttes i de foreslåtte
forskrifsbestemmelsene, "avsluttende prøve ì norsk" og "avsluttende prøve ì
samfunnskunnskap". Bestemmelsen definerer hva som skal prøves. Det er
kompetansenivå i ferdighetene i norsk som omtales i læreplanen, og kunnskaper om
det norske samfnnet i forhold til målene for opplæring i samfnnskunnskap som
beskrives i læreplanen.

1.3.2 Generelle regler

Forslagets § 18 omtaler hvem som har henholdsvis plikt og rett ti å gå opp til
obligatoriske avsluttende prøver. Deltakere som er omfattet av rett og plikt til å delta i
opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd, har
plikt til å gå opp ti avsluttende prøver i norsk og i samfnnskunnskap. Deltakere som
har rett, men ikke plikt til å delta i opplæring i norsk og samnnskunnskap etter
introduksjonsloven § 17 andre ledd, kan gå opp til avsluttende prøver. Deltaere som
. har plikt til å delta i opplæring etter introduksjonsloven § 17 tredje ledd, kan gå opp ti
avsluttende prøver, det samme gjelder personer som ønsker å gå opp til avsluttende
prøve på nyt, for eksempel for å forbedre resultatet.

Plikten til å gå opp til obligatoriske avsluttende prøver er knytet til den enkeltes rett og
plikt etter introduksjonsloven § 17første ledd, og plikten gjelder uavhengig av hvor
vedkommende har deltatt i opplæring j norsk og samfnnskunnskap, i kommunen, i
nabokommunen eller hos en privat tilbyder.

1.3.3 Utvikling av prøver

I § 19 legger departementet ansvaret for å utvikle og vedlikeholde avsluttende prøver i
norsk og samfnnskunnskap til Vox, nasjonalt fagorganfor kompetansepolitikk. Vox
har ansvaret for faglig og pedagogisk utvikling av faget norsk og samnnskunnskap for
voksne innvandrere, og gis årlig oppgaver for å ivareta faglige og pedagogiske forhold i
opplæringen gjennom et særskilt oppdragsbrev fra BLD. Vox avgjør om de selv vil
utvikle og vedlikeholde prøvene, eller om de vil sette hele eller deler av oppdraget ut til
en ekstern tilbyder eller et særlig kompetansemiljø. Det forutsettes at ordinære
anskafelsesregler gjelder dersom hele eller deler av dette oppdraget settes ut.

Alt prøvemateriell skal foreligge i begge målformer, det vil si bokmål og nynorsk. Prøve
i samfnnskunnskap skal i tilegg foreligge på en rekke språk. Dette har sammenheng
med at opplæringen i samunnskunnskap gjennomfres tidlig i opplæringen og på et
språk deltaeren forstå (morsmålet eller et annet språk). Ny digital prøve i
samfnnskunnskap er under utvikling, og det er ved utsendelse av dette høringsbrevet
ikke avklar i detalj hvordan prøven vil bli verken i omfang eller utforming. Spørsmålene
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i prøven vil ta uts-angspunkt i målene for opplæringen som beskrives ilæreplanen og
lærìngsressursenfòr 50 tirner samfnnskunnskap som finnes på

ww;sainnnskunnskap.no. . . .. .

Ved innfring av avsluttende prøver i sainnnskunnskapantardeparementet at prøven
vil være oversatt til ca. 20 språk Basert på data i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)
om statsborgerskap til deltaere iopplæring i norsk og samfnnskunnskap, anta Vox
at ca. 90 prosentavdeltakerne vil kunne avlegge prøven på et språk den er oversatt tiL.

Den enkelte har ikke noen rett til å avlegge prøve i samunnskunnskappåetspesifkt
språk, Horskrifenuttrykkes dette medformulerIngell "..påetspråk kandidatenlorstår i
den grad det er praktisk mulig." Der prøven ikke finnespået språkkandidatenforstår,

kan prøven avlegges rnuntligmed eneksaiinator og en sensor som snakker et språk
kandidaten forstå. Hvis dette ikke er praktisk mulig, skalkommunensørgefor
kvalifsert tolk. Se forslagene i §§23 og 26, punktene 1.3.Tog 1.3.10 i dette

høringsbrevetfor en nærmere orntaeavspørsmålet om gjennomføring av muntlge
prøver i særskilte tilfeller ogvurdering av muntlge prøver. .
1.3.4 Fritak fraplikttilå avlegge avsluttende prøver

. I§ 20 foreslår deparementet at det skalvære en tett sammenheng mellom fritak fra
plikten til ådelta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og fritak fra plikten til å
avlegge obligatoriske avsluttende prøver. Et fritak fra plikt til å delta i opplæring pga.
tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, jf. forskrif 20; april 2005 . nr. 341 om

opplæring i norsk og samnnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3, ellerav

helsemessige eller andre tungteiende grunner, jf;. § 4i fører også til atvedkommende
erfritattfraplikten ti å avleggeåvsluttendeprøverbåde.i norsk og samfunnskunnskap.

Man kan søke omfritakfra plikttil å delta i opplæring og plikttil å avlegge

obligatoriske avsluttende prøver på samme tidspunkt, og fritak fra plikttil både
opplæring og plikt til å avleggeprøverinnvilges i det samrnevedtRket.Detskalogså
være mulig å søke om fritak fra plikt ti å avlegge obligatoriske avsluttende prøVer selv

orn hele eller deler av opplæringen er gjennomført.

Det er kommunen som skal fatte vedtak om fritak fraplikttilådelta i opplæring og
fritak fra plikt til å avlegge obligatoriske avsluttende prøver. .. .
Forutsetningen for ågi fritak er at særligehelsernessigeeller andre tungteiende
årsaker gjør det urimelig å kreve at vedkommende går opp tilavshittende prøver, og at

vedkommende har søkt om det Kriterier i vurderingen av hva som er særlige
helsemessige eller andre tungtveiende årsaker skal være de samme sorn ved

vurderingen avfrita fra plikt til å delta i opplæringen. Vi viser timerknadertil§§30g
4 i forskrif om opplæringinorsk og samfnnskunnskap for nyankornne innvandrere.



Kommunen avgjør søknad om fritak fra plikt til å delta i opplæring og plikt til å avlegge
obligatoriske avsluttende prøver. Avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages til
Fylkesmannen.

1.3.5 Informasjon om prøver og avvikling av disse

I § 21 foreslår deparementet at Vox har ansvaret for å utabeide informasjon om
prøvene og avviklingen av disse. Vox kan delegere dette ansvaret til eventuell ekstern
aktør som gjennomfører prøven på vegne av Vox. Informasjonen skal publiseres i god
tid før avvikling av prøvene, senest to måneder før avvikling av neste prøve.
Deparementet forslår ikke at Vox skal sørge for utsendelse av skriflig informasjon til
alle landets kommuner. Begrunnelsen for dette er at informasjon på nettet lettere kan
oppdateres enn skriflig informasjon. Hva som skal inngå i informasjonen, foreslår
deparementet å regulere i en uttømmende opplisting i forskrifen.

1.3.6 Oppmelding og kontinuasjon

I § 22 foreslår deparementet at oppmelding ti avsluttende prøve i norsk avgjøres i
samråd med lærer. Dette er en videreføring av dagens praksis med Norskprøve 2 og 3.
Deparementet forutsetter at deltaker og lærer vurderer dette sammen med
utgangspunkt i målene som er satt i deltakerens individuelle plan og i læringsmålene
som er beskrevet i læreplanen. Der det er uenighet, er det deltaker som selv beslutter
når hun eller han vil melde seg opp til avsluttende prøve i norsk.
Deltaere i opplæringen i norsk og samunnskunnskap som har plikt til opplæring, men
ikke rett, jf. introduksjonsloven§ 17 tredje ledd, må selv melde seg opp til avsluttende
prøve.

Oppmelding til prøve i norsk gjøres ti Vox eller til eventuell ekstern aktør som
gjennomfører prøven på vegne av, jf. punkt 1.3.7.

Prøve i samfnnskunnskap skal avlegges innen rimelig tid etter at opplæringen er
avsluttet. Begrnnelsen for dette er at prøven skal være en test av de kunnskapene som
er opparbeidet innenfor rammen av 50 timer samfnnskunnskap. Hva som skal anses
som "rimelig tid" må vurderes lokalt ut fra hvordan opplæringen er organisert. I § 23
foreslås det å regulere en frist på seks måneder, at prøve i samnnskunnskap avlegges
i kommunen, og at tidspunktet avgjøres lokalt, se punkt 1.3.7 nedenfor. Oppmelding til
prøve i samfnnskunnskap gjøres til Vox eller den Vox har gitt i oppdrag å avvikle
prøvene.

Deltaere med rett og plikt eller rett til å delta i opplæring i norsk og
samnnskunnskap, kan gå opp ti avsluttende prøve både i norsk og i
samnnskunnskap gratis én gang. Kandidater som har deltatt i opplæring hos en
kommune, meldes opp til prøve av den kommunen hvor de er bosatt. Dette gjelder også
der hvor kandidaten har fått opplæring i en annen kommune enn bosettingskommunen,
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for eksempel ved interkommunalt samarbeid. Kandidater som har deltatt i opplæring
hos en godkjent privattilbyder, har selv ansvar for å melde seg opp til avsluttende
prøve.

Deltakere som har plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, kan gå
opp til avsluttende prøve, men har ingen rett eller plikt til dette og må betale for å gå
opp til avsluttende prøve. Det samme gjelder kandidater som ikke er omfattet av rett og
plikt til opplæring i norsk og samunnskunnskap, for eksempel fordi de fikk
oppholdstilatelse før introduksjonsloven kapittel 4 trådte i kraf. Det samme gjelder
også deltakere som går opp ti ny prøve, uavhengig av om de har rett ogleller plikt til å
delta i opplæring i norsk og satnunnskunnskap. Disse har selv ansvaret for å melde seg
opp til avsluttende prøve.

Oppmelding ti avsluttende prøve er bindende. Dersom kandidaten ikke kan møte til
avsluttende prøve, plikter hun eller han å melde fra på forhånd. Dersom kandidaten har
dokumentert gyldig fravær, kan vedkommende meldes opp til avsluttende prøve på nyt
uten å betale prøve avgif. Forskrifen sier klar hva som defineres som gyldig fravær, og

hvordan dette skal dokumenteres. Annet fravær enn det som er angitt i forskrifen, kan
ikke sies å være gyldig fravær.

De som har ugyldig fravær, må betale en prøveavgif når de går opp til ny prøve.

Første gang kandidaten meldes opp til avsluttende prøve i norsk, meldes hun eller han
opp til hele prøven, både skriflig prøve som består av ferdighetene lese, lyte og
skriflig produksjon og muntlg prøve som består av ferdighetene snakke og samtale.
De som ønsker å ta prøve eller delprøve på nytt, kan melde seg opp ti en ny prøve

(kontinuasjon). Dette kan enten være en kandidat som ikke har bestått eller som selv
ønsker å fåprøvd språkferdigheter på et høyere nivå enn de har fått tidligere. I slike
tilfeller må kandidaten betale prøveavgif.

1.3.7 Gjennomfring av prøver

Nye prøver både i norsk og samnnskunnskap er under utvkling. Prøven i norsk vil
være delvis digital, og prøven i samfnnskunnskap avlegges som hovedregel digitalt.
Den nye læreplanen beskriver digitale ferdigheter, og det forutsettes at deltakere i
opplæringen skal ha forutsetninger for å avlegge en digital prøve.

Prøve i norsk
I § 23 gir deparementet ansvaret for å legge til rette for avvikling av prøver i norsk til
Vox. På samme måte som med utviklingen av prøvene, kan Vox selv bestemme om de
selv vil avvkle prøvene, eller om de vil sette ut oppdraget ti en ekstern tibyder.

Dagens ordning med avvkling av norskprøver tre ganger per år og på minimum tre
steder i hvert fylke har vært praktisert siden slutten av 1990-tallet og fungerer etter
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deparementets oppfatning bra. Deparementet vil videreføre ordningen medprøveri
norsk tre ganger i året. Deparementet serimidlertidatdet kan værebehov for å endre

praksisen med minimum treprøvesteder i hvert fylke. I utdanningssystemet for øvig
gjennomføres alle typer prøver og eksamener på den lokale skolen hvor eleven går, og
det er gode 

grunnet for 
at også avvikling avavsluttendeprøverinorskfor voksne

innvandrereleggerseg tettere opp til denne ordningen. Mange kandidater til dagens
Norskprøve 2 og3ma idag reise Jangtfor å avlegge prøve. Ved åJakandidatene
avlegge prøven på sin Jokaleskole vil man unngå dette. Prøvene skal gjennomføres
delvis digitat.Detøkende antallet kandidater som følge av at prøvene blir obligatoriske,
vil stile store krav til kapasitet på antall datamaskiner hvis prøverkunskcilkunne
avlegges på noen utvalgte teststeder.Ved åla deltakerne avlegge prøven på sin lokale

skole, vil kapasitetsutfordringene med hensyn til antalldatamaskiner bli vesentlg
mindre. Deparementetvildetforat prøvene skal kunne avvkles i hver kommune, på

opplæringsstedet eller et annetstedkommunen.finnerliensiktsrnessig.

Kommunenkan vurdere om deter hensiktsmessig å samarbeide med andre kommuner
om åarangereprøveri norsk. Dette er særlig aktuelt der kommunene allerede inngår i

et interkommunaltsamarbeid om opplæring i norsk og samfnnskunnskap, eller der
komrnunene har få kandidater som skal gâopptilavsluttendeprøver. Tidspunkt for
avvikling av prøver i norsk inngår i den informasjonen som skal gis på nettet i god tid,

jf. forslaget i § 21 og punkt 1.3.5 i dette høringsbrevet.

Prøve i samfunnskunnskap .
Prøvene inorskog prøvene i samfnnskunnskap vil være svært ulike. Prøver i
samfunnskunnskap avlegges digitalt, og ansvaret for å avvikle prøver i
samfnnskunnskap legges til den enkelte. kommune. . Prøvene. kan tas når kommunene
finner dethensiktsmessig gjennom hele året. Begrnnelsen for dette er at det vil være
naturlig å gjennomfre avsluttende prøve i samfnnskunnskap så snar som mulig etter
at opplæringen er gjennomført

Voxskaltilrettelegge for avvikling av prøver i samfunnskunnskap. Spørsmålene i
prøven vil være basert på målene for opplæringen sombeskrivesi læreplanen og den
digitale Jæringsressursen som finnes på nettsiden ww.samfunnskunnskap.no;
Læringsressursen er oversatt tilflete språk, og prøven vil også kunne avleggespåflere

språk, jf. atopplæringenisamfnnskunnskap. skalskj e tidlig i opplæringsløpet og på et
språkvedkommende forstår.

Isærskilte tilfeller kan prøve i samfunnskunnskap avlegges muntlg. Den enkelte
kommune avgjør hverisom skal få mulighet til å avleggeprøven muntlig. Dette gjelder
deltakere som vurderestilikkeå. kunnedokumenteresinekunnska.per på en fullgod
måtegjennomen skriflig prøve. Foreksenipel vil dette kunne gjelde deltakere som
maIiglergrunnleggende leseferdigheter. Dette kan også være aktuelt for deltaere . som

ikke behersker ett av de språkene som prøvene i samnnskunnskaper oversatt til.



Prøvene er under utvikling og per i dag anta deparementet at prøve i
samfunnskunnskap vil bli oversatt til ca. 20 språk. Det antas at dette antalet språk vil
innebære at ca. 90 prosent av deltakerne vil kunne avlegge prøven på et språk de
forstå. Hvis prøven avlegges muntlg, bør kommunen etterstrebe å finne eksaminator
og sensor som snakker det språket opplæringen er gitt på. Hvis det ikke er mulig, må
kommunen benyte tolk. I en slik sammenheng må det stiles krav om at tolken er
kvalifsert, som et minimum bør tolken være registrert i Nasjonalt tolkeregister. Utgif
ti tolk må dekkes av kommunen der deltaker er bosatt.

Tidsrammen for prøvene i betydningen den tiden kandidaten får til å avlegge prøven,
foreslås også regulert i forskrifen. Begrnnelsen for dette er at rammene rundt
prøveavviklingen skal være kjent og lik for alle kandidater.

Forskriften fastsetter en tidsfrist for å avlegge prøve i norsk og prøve i
samfunnskunnskap. I praksis vil dette innebære at kommunen må legge til rette for at
kandidatene kan avlegge avsluttende prøver i norsk og samfnnskunnskap innen denne
fristen. Prøver skal avlegges uten ugrunnet opphold etter avsluttet opplæring, og som
hovedregel innen seks måneder etter avsluttet opplæring.

Departementet ber særlig om tilbakemeldinger fra høringsinstasene på om tidsfristen
for å avlegge prøve i norsk og prøve i samnnskunnskap skal reguleres i forskrifen.
samt om fristen som er angitt i utkastet er rimelig.

1.3.8 Hjelpemidler

I § 24 foreslår departementet at det ikke skal være adgang til å bruke hjelpemidler i
gjennomføring av prøvene. Begge prøvene skal være en test av kandidatens
kompetase, og adgang til å bruke hjelpemidler som for eksempel ordbok vil kunne gi
et galt bilde av hvilken kompetanse kandidaten har oppnådd gjennom opplæringen i
norsk og samfnnskunnskap. Adgang til å bruke ordbok stiler også kommunen overfor
en rekke utfordringer i forhold til kontroll av hjelpemiddelet: har kandidaten skrevet i
ordboken, hvilken versjon av ordboken skal være tilatt, hva med digitale ordbøker eller
retteprogram på datamaskinen? Adgang til å bruke ordbok gjør også sensurering og
vurdering av kandidatens kompetanse mer komplisert.

Deparementet ber særlig om høringsinstasenes tibakemeldinger på spørsmålet om
hjelpemidler.

Eventuelle hjelpemidler som er nødvendige i forbindelse med særskilt tilrettelegging,
reguleres ikke av denne bestemmelsen, se punktet nedenfor.
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1.3.9 Tilrettelegging

I §25.foreslår.deparementetat.deltakere som.har behovfor tilrettelegging ogleller
utvidet tid for gjennomføring av prøve, kan søke kommunen om åfå forholdene lagt ti.
rette.. Behovet for særskilt tilrettelegging skal være dokumentert med uttelse fra lege
eller psykolog. Tilrettelegging kan her ogsåvære bruk av hjelpemidler i tradisjonell
forstand eller fysisk tilrettelegging som følger av lov 20. juni 2008 nr. 42 ornforbud mot
diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven)§§ 9 og 12 og veileder tildenne loven på deparementets nettside
ww.regieringen.no/bld

Det er kommunen somvutderer søknad 011 særskilttilrettelegging og som har plikttil
rimelig individuell tilrettelegging. Begrepet "rimelig individuell tilrettelegging" hrukesi

. diskrirninering$' og tilgjengelighetsloven§ 12. Kommunens plikt til individuell
tilrettelegging etterdiskrirninerings-og tilgJengelighetsloven§ 12 anneUedd supplerer
kravettilgenetell tilrettelegging etter §9.Med"kommunen"inenes her den kommunen
hvor vedkòinrnendeerbosatt;TilretteleggingenskalUtføres for hvert enkelt individ, og

det må foretas en konkret vurdering av hva som er rimelig, og hva som imøtekommer
individets konkrete behov. Forskrifen angir at en form for tilrettelegging kan være
utvidettid. Dette kan for eksempel være aktuelt fordeltakeresomhardokumenterte
lese-ogskrivevansker, nedsättsyn eller annen nedsatt funksjonsevne. En annen form

for tilrettelegging, kan være at deltaker plasseres i et mindre rom eller avskjermet fra
de andre som avlegger prøve.

Kommunens avgjørelse om særskilt tilrettelegging avprøve, er et enkeltvedtak sorn
kan påklages til Fylkesmannen~

Sensur

L § 26 foreslår deparementet at dagens system for Norskprøve 2 og 3 med tresensorer
skalvidereføres. To sensorer benytes til vurdering ved skriflig produksjon, den tredje
benytesved uenighet mellom sensorene~ Vedprøve imuntlige ferdigheter
opprettholdes dagens ordning med én sensor ogéneksaminator. Ferdighetene lyte og
lese blir måltdigitalt, og det vil ikkevære behov for sensor.

Prøve i samfunnskunnskapskalværedigital¡ og det er derfor ikke behov for sensor.
Kommunen og kandidaten vil få beskjed om prøven er bestått eller ikke. Prøven er på
tidspunktet for utsendelse àv dette høringsbrevet ikke ferdig utviklet, og det er dermed .
ikke mulig på dèt nåværende tidspunktet å si akkurat i hvilken form dette v i L skje.

Dersomdeti unntakstilfeller blir avlagt muntlig prøVe i samunnskunnskap, jL
förslagets§ 23 fjerde ledd, benytes deteneksternserisor. Med "ekStern" 

menes her en
lærer som ikke har undervist vedkommende slikatvurderingenhlir objektiv. Hvis det



er problemer med å finne sensorer som snakker det språket opplæringen er gitt på,
skal det benytes kvalifsert tolk. Som et minimum bør tolken være registrert i Nasjonalt
tolkeregister.

1.3.10.2 Vurdering av språklige ferdigheter

Dagens Norskprøve 2 og 3 har en vurderingsskala som angir kandidatens kornpetanse i
form av resultatene "bestått" og "ikke bestått". Deparementet foreslår nå en mer
nyansert vurdering av den enkeltes språklige kompetase. Begrepet "karakter' er
bevisst utelatt. Forslaget om en annen vurderingsskala enn dagens "bestått" og "ikke
bestått" er begrunnet i tre hensyn: nøyralitet, ønsket om å gi et nyansert bilde av den
enkelts språklige kompetanse og ønsket om at vurderingsskalaen er i tråd med
læreplanen for opplæringen.

Nøytralitet
Med nøytralitet menes her behovet for et system som gir en nøyral angivelse på den
enkeltes kompetase. Motsatsen til dette er et system som gir et normativt eller
kvalitativt bilde av den enkeltes kompetanse. Deparementet vurderer at objektive
angivelser bør benytes som vurdering framfor normative begreper som for eksempel
"bestått", ''godt bestått" og "svært godt bestått". Normative begreper vil kunne bidra til en
oppfatning av dårlige språklige ferdigheter hos alle dem med annen karaker enn "svært
godt bestått'.

Ønsket om å gi et nyansert bilde av den enkeltes språklige kompetanse
Med dette menes behovet for et system som viser at den enkeltes språklige
kompetanse er sammensatt. Læreplanen beskriver flere ferdigheter som til sammen
utgjør den enkeltes språklige kompetanse eller ''språkpro/il': lyte, lese, skrive, snakke
og samtae. En kandidat kan være på ulikt nivå i hver av disse ferdighetene. Dette vil
ikke komme tydelig fram gjennom en samlet vurdering (eller samlekarakter) .
Deparementet foreslår derfor at det gis en vurdering for hver av ferdighetene lyte,
lese og skrive som er beskrevet i læreplanen og som er prøvd i delprøver, og en samlet
vurdering for de muntlge ferdighetene snakke og samtale. Vurderingen i hver av disse
ferdighetene skal framgå av den enkeltes prøvebevis, se nedenfor.

Samsvar med læreplanen
Deparementet mener at det bør være samsvar mellom læreplanens måte å beskrive
språkige ferdigheter på og den vurderingsskalaen som benytes. Målet er at for
eksempel en arbeidsgiver skal kunne få et riktig bilde av den enkeltes språkige
ferdigheter og kunne vurdere om vedkommende har språklig kompetanse i forhold til
hva konkrete arbeidsoppgaver krever.

Læreplanen bygger på det Felles europeiske rammeverket for språk som er utabeidet
av Europarådet. Rameverket inneholder beskrivelser av ferdighetene lyte, snakke,
samtale, lese og skrive på tre overordnende nivåer: elementært (A), selvstendig (B) og
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avansert nivå (C). Innenfor dette systemet gir læreplanen konkrete beskrivelser av
hvilke språklige handlinger den enkelte behersker på fire nivåer: Al, A2, Bl og B2.

Departementets forslag til vurderingsskala for prøve i norsk
Deparementet foreslår at de fire språknivåene slik de er beskrevet i Det felles
europeiske rammeverket for språk, benytes som vurderingskala: Al, A2, Bl og B2.
Kjennetegn ved språket på de ulike nivåene er inngående beskrevet i forskrif 16.
september 2005 nr. 1055 om læreplan i norsk og samnnskunnskap for voksne
innvandrere. Språknivåene i Det felles europeiske rammeverket for språk er et felles
grunnlag for å forholde seg til vurdering av språklige ferdigheter i hele Europa.
Rammeverket er utabeidet av Europarådet over en periode på 30 år, og har en
handlingsorientert og kommunikativ tilnærming til språkbruk og språklæring.

For at informasjonen om språknivåene skal være forståelige for omverdenen, må
kjennetegn ved språket på de ulike nivåene forklares på deltakerbeviset.

Vurderingen "ikke bestått' benytes dersom kandidaten er på et nivå under Al i én eller
flere av ferdighetene somer beskrevet i læreplanen.

Et motargument mot å benyte en vurderingsskala lik de fire språknivåene i Det felles
europeiske rammeverket for språk, er at denne måten å beskrive språklige ferdigheter
på er lite kjent for omverdenen. En angivelse av språklige ferdigheter i henhold ti det
europeiske rammeverket for språk benyttes i dag i noen grad i dag i grunnskolen og
videregående opplæring, og da særlig som angivelse av språklig kompetanse i
fremmedspråk. Det er likevel begrenset kjennskap til dette systemet utenfor
opplæringssystemet.

Mulige alternativer?
Et alternativ til å benyte en vurderingsskala lik de fire språknivåene i Det felles
europeiske rammeverket for språk, er å benyte en annen skala som gir et nøyralt og
nyansert bilde av den enkeltes språklige ferdigheter. Dette kan for eksempel være med
en skala bestående av tall (for eksempel 1, 2, 3 og 4) eller av bokstaver (for eksempel A,
B, C ogD).

Uansett hvilken skala som benytes for å gi en beskrivelse av den språklige
kompetansen til dem som har deltatt i opplæring i norsk og samfnnskunnskap for
nyankomne innvandrere, vil den ikke være kjent for omverdenen og da særlig for en
potensiell arbeidsgiver. Uansett hvilken skala som benytes, vil den også måtte være
relatert ti språkferdigheter som er.beskrevet i læreplanen.

Vurderingskala for prøve i samfunnskunnskap
Prøven i samfnnskunnskap vil være annerledes i utformingen. Deltaker vil enten
kjenne eller ikke kjenne svaret på konkrete spørsmåL. Det foreslås at vurderingen
"bestått" og "ikke bestått" benytes på den kunnskapen kandidaten har vist ved å avlegge
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prøve i samfnnskunnskap. Hvor nivået for bestått prøve skal ligge, dvs. om kravet skal
være 100 prosent riktige svar eller en lavere andel, vil bli vurdert og definert i
forbindelse med arbeidet med utvkling av avsluttende prøver i samfunnskunnskap.

Prøvebevis
Etter gjennomført prøve i norsk (det vil si etter at alle delprøvene er gjennomført) og
gjennomført prøve i samnnskunnskap, skal alle mott et prøvebevis. Prøvebeviset
skal vise nivaet i den enkelte ferdighet som beskrives i læreplanen, og det vil følgelig
inneholde flere vurderinger. Prøve beviset bør være standardisert, og det foreslås at
beviset utvikles av Vox, men utstedes av den enkelte kommuneidet enkelte lærested.
Dette vil være pa samme måte som vitnemål fra grunnskole eller videregående skole.
Der det ikke er avlagt prøve i alle delferdigheter eller der noen av ferdighetene i norsk
eller prøve i samunnskunnskap ikke er bestått, foreslås det at kommunen kan gi en
bekreftelse på oppnådd kompetanse.

Deparementet ber særlig om høringsinstansenes synspunkter på de ulike forslagene i
denne bestemmelsen.

1.3.11 Klage

Deparementet foreslår i § 27 at det skal være adgang ti å klage på resultatet. Forslaget
er i hovedsak i tråd med det som er dagens etablerte praksis når det gjelder
Norskprøve 2 og 3, og det som er regulert i forskrif til opplæringsloven.

Det skal være adgang ti å klage på resultatet av delprøven skriflig produksjon i norsk.
Det kan også klages på formelle feil ved gjennomføring av prøve eller delprøve. Med
formelle feil menes her feil ved gjennomfringen fra kommunens side. For muntlig
prøve i norsk, det vil si delprøver i ferdighetene snakke og samtale, eller prøve i
samfunnskunnskap, kan det kun klages på formelle feil ved gjennomføringen som kan
ha noe å si for resultatet.

En klage må framsettes skriflig, og den må være begrnnet. Klagefristen er tre uker
etter at kandidaten ble kjent med resultatet.

Behandlingen aven klage på resultat kan føre til at vurderingen blir stående eller
endret ti gunst eller ugunst for kandidaten. Avgjørelsen skal begrunnes skriflig, den er
endelig og kan ikke påklages.

Dersom klager får medhold i klage på formelle feil ved gjennomføringen av prøve eller
delprøve, eller prøve i samfunnskunnskap, skal vurderingen annulleres, og kandidaten
har rett til å gå opp til ny prøve eller delprøve.

Vox skal ha ansvar for å organisere klagebehandlingen med på forhånd utvalgte
kvalifserte medlemmer av sensorkorpset. Som ved ordinær sensur benytes to
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sensorer ved vurdering aven klage, den tredje benytes ved uenighet mellom
sensorene.

1.3.12 Bortsning og annullering

Deparementet foreslår i § 28 at det skal være adgang til å vise bort kandidater som
hindrer eller forstyrer gjennomføringen av prøver, og annullere prøve eller delprøve i
noen særskilte tilfeller. Forslaget er i hovedsak itråd med forskrif til opplæringslovens
kapittel om eksamen.

Dersom atferden til en kandidat er slik at den hindrer eller forstyer gjennomføringen
av prøve eller delprøve, kan vedkommende etter en advarsel vises bort fra prøvelokalet.
Det samme skal gjelde dersom vedkommende ikke retter seg etter regler om
hjelpemidler, eller når kandidaten forsøker å fuske. Beslutning om bortisning tas av
leder for lærestedet. Kadidaten skal gis adgang til å uttle seg muntlg før det fattes
vedtak om bortisning. Beslutningen om bortisning skal etterfølges aven skrlig

begrunnelse. Beslutningen er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.
Dersom kandidaten får medhold i klage på bortisningsvedtaket, har hun eller han rett
ti å gå opp til ny gratis prøve ved første etterfølgende prøve.
Kadidat som blir bortist fra prøvelokalet på grunnlag av fusk eller forsøk på fusk, får
en karantenetid. Hun eller han kan gå opp til ny prøve som privatist tidligst ett år etter
den annullerte prøven.

Det foreslås også at det skal være adgang ti å annullere prøven i visse angitte tilfeller.
Dette er der det er gjortíormelle feil ved avvklingen av prøven, eller der prøven ikke er
avviklet i samsvar med forskrifen. Kommunen skal gis adgang ti å uttale seg før det
fattes vedtak om annullering. Beslutning om annullering tas av Vox, og beslutningen er
et enkeltvedta dersom den gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte
personer. Enkeltvedtak kan påklages til Fylkesmannen i det fylket kandidaten er bosatt.

Dersom kandidaten får medhold i klage, har hun eller han rett til å gå opp ti ny prøve
ved første etterfølgende prøve uten kostnad for kandidaten.

1.4 Lang og overføring av opplysninger til NIR

Opplysninger om gjennomfring av avsluttende prøver eller fritak fra plikt til å avlegge
prøver, er nødvendige for gjennomføringen av opplæring i norsk og
samfunnskunnskap. Opplysningene faller dermed inn under formålet med Nasjonalt
introduksjonsregister (NIR) slik det er hjemlet i introduksjonsloven § 25 tredje ledd, og
opplysningene bør registreres i NIR

Det pågår en utvkling av et helt nyt prøvesystem, og det er på tidspunktet for
utsendelsen av dette høringsbrevet ikke klar hvordan dette nye prøvesystemet vil se ut
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i detalj, og om det ligger muligheter for informasjonsutveksling som vi i dag ikke
kjenner ti, for eksempel.at opplysninger overføres fra prøvesystemet og direkte til NIR.

I tråd med det systemet som i dag er etablert for registrering i NIR, foreslår
deparementet at kommunen gis ansvar for at opplysninger vedrørende prøver skal
registreres i NIR, og at det gjøres en endring i forskrift 20. april 2005 nr. 342 om et
nasjonalt personregister for introduksjonsordning og opplæring i norsk og
samfunnskunnskap (Nasjonalt introduksjonsregister)§ 7 og § 10. Hvis det senere viser
seg at det lar seg gjøre å overføre opplysningene direkte fra prøvesystemet og til NIR,
kan det være aktuelt å endre forskriften med en annen formulering slik at kommunen
får ansvarfor å kontrollere at de opplysningene som er registrert er riktige.

Det foreslås at kommunen skal registrere følgende opplysninger om prøvene, både
første gang og eventuell kontinuasjon:

. tidspunktet for når avsluttende prøve i norsk og avsluttende prøve i

samunnskunnskap ble avlagt,
. resultat av delprøver i norsk og prøve i samfnnskunnskap
. vedtasdato for eventuelt frita fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i

norsk og samnnskunnskap, og begrunnelsen for fritaket
jf. forslaget om endring av § 7.

Det foreslås at opplysningene som er listet opp ovenfor skal overfres til Datasystemet
for utlendings- og flyktningsaker (DUF), jf. forslaget om endring av § 10.

Deparerrentet foreslår også noen yterligere små endringer i formuleringene i §§ 7 og
10 som følge av endret begrepsbruk i utlendingsloven (det heter ikke lenger
bosettingstilatelse men permanent oppholdstilatelse) og som følge av endring i
statsborgerloven § 8 ved utvdelse av timetallet i opplæring i norsk og
samunnskunnskap.

1.5 Ikrafedelse

I § 30 foreslår BLD at forskrifsbestemmelsene om avsluttende prøver skal gjelde alle
som kommer inn i personkretsen for rett ogl eller plikt ti å delta i opplæring i norsk og
samunnskunnskap etter 1. september 2013, og alle prøver som blir avlagt etter denne
datoen.

1.6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Prøve i norsk
Gjennomfring av dagens Norskprøve 2 og 3 reguleres aven oppdragsavtle mellom
Vox og Norsk Språktest. Denne forskrifen skal bL.a. regulere det som tidligere har
ligget i avtalen mellom Vox og Norsk Språktest. Det er i dag budsjettert med kostnader
ti vedlikehold av prøver, informasjon om prøvene, administrative utgifter ti
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oppmelding, sensur og klage; Kostnaden ti. avvikling av prøvene varierer fra år til år
fordi dette henger sammeninedantallkandidatersom går opp til prøve. De som

omfattes av rett til gratis opplæring, kan gåQPp til prøve gratis én gang.

Lovbestemmelsen trer i kraf l. september 2013, og vil omfatte personer som får en
oppholdstilatelse som gjør at dekommer inn i personkretsen for rett og plikt til

opplæring etter denne datoen. Det legges til grunn at svært få av de som blir omfattet av
obligatoriske prøver har kommet så langt ¡opplæringsløpet at de vil kunne gå opptil
avsluttende prøve i norsk i 2013. Lovendringen vil dermed førsHå
budsjettkonsekvenser i 201 4 og framover.

Innføring aVD bligatoriske avsluttende prøver vil medføre økte kostnader som følge av
eri økning i anta1 deltakere.somavslutteropplæringen m.eden prøv. e. Hvor mange som. .
hvert årvilgåopptil avsluttende prøve i norsk er vanskelig å anslå; I dag anslås det at
ca. 80prosenìav. de i målgruppen med rett og plikt eller kun rett går opp til Norskprøve
20g 3. Detvil fortatt være adgang til å søke omfritakfraplikt til å delta i opplæring i
norsk og samfnnskunnskap og frita fra plikt til. å. avlegge. avsluttende prøve i norsk

pga. dokumentasjonavtilstrekkeligekunnskaperi norsk eller samisk. Som en følge av
innføring av obligatoriske avsluttende prøver antas det at ca. 90 prosent av målgrppa
vil ta ennorskprøve. Dette inneb~rer en økning på 10 prosentpoeng fra dagens nivå, ca.

1500 flere kandidaterL2014. Det anslås ât dette vil innebære enøkningi variable
kostnader til avvkling av norskprøver på om lag kr. 500000 i 2014.

Prøve i samfunnskunnskap
Innføring av avsluttende prøve i samunnskunnskap er nyt, og prøvene er under

utvikling. Prøver ¡samfunnskunnskap avlegges digitalt, og kan tas når kommunene
finner det hensiktsmessig gjennom hele året. Begtnnelsenfor dette er at detvilvære
naturlig å gjennomføre avsluttende prøve i samfnnskunnskap så snartsom mulig etter
at opplæringen er gjennomført. Oppgavene til prøven er utvkletrned utgangspunkt i
målene for opplæringen som beskrives i læreplanen og den digitale læringsressursen
som finnes på nettsiden ww.samfririskunnskap.no.Læringsressursen er oversatt til
flere språk, og prøven vil også kunne avlegges på flere språk.

Innføring aven ny prøve vil innebære kostnadertilavviklirig av prøvene og kostnadene
vil variere avhengig av hvor mange som går opp til avsluttende prøve i
samfnnskunnskap.

I særskilte tilfeller kan prøve i samunnskunnskap avlegges tnuntlg~ Den enkelte
kommune avgjør hvem som skalfå mulighettil å avlegge prøven muntlig. Dette gjelder
deltakere Som vurderes ti ikke å kunne dokumentere sine kunnskaper på enfullgod
måte.gjennom en skriflig prøve. For. eksempel vil dette kunne gjeldedeltakeresöni

manglergrunnleggendeleseferdigheter. Dette kan også være aktueltfor deltakere som
ikke behersker ett av de språkene.som prøvene i samnnskunnskap er oversatt tiL.

Prøvene er under utvkling og per idag anta deparementetat prøvei



samfunnskunnskap vil bli oversatt til ca. 20 språk i løpet av 2013. Det antas at dette
antalet språk vil innebære at ca. 90 prosent av deltaerne vil kunne avlegge prøven på
et språk de forstå. Hvis prøven avlegges muntlg, bør kommunen etterstrebe å finne
eksaminator og sensor som snakker det språket opplæringen er gitt på. Hvis det ikke er
mulig, må kommunen benyte tolk..I en slik sammenheng må det stiles krav om at
tolken er kvalifsert, som et minimum bør tolken være registrert i Nasjonalt
tolkeregister.

At samfnnskunnskapsprøve ikke er gjennomført tidligere, og at detajene rundt
avvikling ikke er klare ennå, bL.a. som følge av at denne forskrifen ikke er fastsatt, fører

til at anslagene på kostnader er usikre. Vox har beregnet kostnadene til avvikling av
prøvene (lokale, vakt og prøveleder) til om lag 3 milioner kroner i 2014. I disse
utgifene inngår utgifter til tolking.

Administrative utgifer til prøve i norsk og prøve og samfunnskunnskap
Det er kostnader knyttet til administrering av prøveordningen. Dagens kostnader vil
øke noe som følge av at flere går opp ti avsluttende prøver, men også være mindre per
prøve enn i dag som følge av at prøvene blir delvis digitaisert. Vox har anslått en
økning i de faste utgifene til prøvene på om lag 2 milioner kroner årlig. Anslagene
dekker utgifter til IT.drif, oversetting av samfunnskunnskapsprøver, avvkling og
sensurering og utvikling av prøveoppgaver.

Som følge av innføring av obligatoriske avsluttende prøver, antas det at antalletsom vil
avlegge prøver vil øke de første årene. Hvor mange som hvert år vil gå opp til prøve, vil
igjen avhenge av hvor mange som får en oppholdstilatelse som gjør at de kommer inn i
personkretsen for rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Totat er det
anslått at gjennomfringen av obligatoriske avsluttende prøver i norsk og
samunnskunnskap vil ha en merkostnad på om lag 5,9 milioner kroner i 2014. Det
anslås at den årlige kostnaden vil øke til om lag 7,5 milloner i 2017. Merutgiftene til
gjennomføring av prøvene vil bli behandlet i forbindelse med de årlige
budsjettamleggene.
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1. 7 Bestått språkprøve som dokumentasjon på tilstrekkelige kunnskaper i
norsk ved søknad om frtak fra plikt til opplæring

Dagens forskrif 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for
nyankomne innvandrere § 3 utfller introduksjonslovens bestemmelse om at en etter
søknad kan få fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfnnskunnskap dersom en kan
dokumentere tilstrekkelige kunnskaperi norsk eller samisk. Hva som skal anses som
tilstrekkelige kunnskaper angis i forskrifens §3 annet ledd. I bokstav a). heter det

"bestått språkprøve".

Bestemmelsen er utformet med sikte på dagens system med Norskprøve 2 og 3. Som
en følge av at disse utgår, at det innføres nye obligatoriske avsluttende prøver og at det
foreslås en mer nyansert vurderingsskala på de nye prøvene, foreslås bestemmelsen
endret til en angivelse i forhold til Det felles europeiske rammeverket for språk for å
samsvare med forslaget om vurdering i § 26.

Forslaget er ingen realitetsendring. Nivået for å bestå dagens Norskprøve 2 er at
kandidaten minst er på et språklig ferdighetsnivå som tilsvarer nivå A2. Som en følge av
dette foreslås bestemmelsens annet ledd bokstav a) endret til "bestått avsluttende prøve i
norsk medferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig prøve (ferdighetene lese, lytte og
skriftlig produksjon".

1.8 Bestått språkprøve som dokumentasjon på tilstrekkelige kunnskaper i
norsk ved søknad om statsborgerskap

I lov 10. juni 2005 nr. 510m norsk statsborgerskap (statsborgerloven) er det vilkår for
statsborgerskap at søker må ha gjennomført 300 timer godkjent norskopplæring eller
dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, se § 7 første ledd bokstav
:t jf. § 8. Forskrift 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerskap
(statsborgerforskrifen) § 4-1 definerer hva som skal anses som tilstrekkelige
kunnskaper i norsk eller samisk ved søknad om statsborgerskap. Formuleringen i nr. 1
er identisk med formuleringen i forskrif 20. april 2005 nr. 341 om opplæring i norsk og
samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3 "bestått prøve".

Med samme begrnnelse som i punkt 1.7 foreslås også formuleringen i
statsborgerforskrifen endret til "bestått avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på

minimum nivå A2 på skriftlig prøve (ferdighetene lese, lytte og skriflig produksjon) ".

Forslaget er ingen realitetsendring.
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2. FORSlAG TIL ENDRINGER I FORSKRFf OM OPPlÆRING I NORSK
OG SAMFUNNSKUSKA FOR NYANKOMNE INNVANDRERE:

Endringene er merket med kursiv.

I § 3 Fritak fra plikt til opplæring på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller
samisk:

Personer som omfattes av introduksjonsloven § 17 første til tredje ledd, skal etter
søknad fritas fra plikt til opplæring i norsk og samfnnskunnskap dersom tilstrekkelige
kunnskaper i norsk eller samisk dokumenteres, jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd
første punktum. Kommunen kan i vedta om fritak fra plikt beslutte at fritaket også
innebærer et bortall av rett til opplæring. Personer som har tilstrekkelige kunnskaper i
samisk, fritas fra plikt, men beholder sin rett til opplæring i 300 timer norsk og
samfnnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 17 fjerde ledd annet punktum.

Med dokumentasjon på tistrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk menes her:
a) bestått avsluttende prøve i norsk medferdigheter pâ minimum nivâ A2 pâ skriflig
prøve (ferdighetene lese, lytte og skriflig produksjon), eller
b) gjennomført opplæring i norsk eller samisk i henhold til læreplaner for faget i
grunnskolen eller videregående opplæring, og hvor det er satt karakter i faget, eller
c) gjennomført studier i norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i Norge
eller i utlandet tilsvarende 30 studiepoeng, eller
d) at deltaer fyller inntakskrav for norsk eller samisk for universitet eller høgskole.

Kapittel 7. Om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap

§ 17 Definisjoner

Med avsluttende prøve i norsk menes i denne forskrifen en prøve som prøver
deltakerens ferdigheter i lytte, lese, skrive, snakke og samtale slik de er beskrevet i forskrif
19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

(læreplanen). Prøve i norsk bestâr aven skriftlig og en muntlig del som prøver de fem

ferdighetene som beskrives i læreplanen. Skriftlig prøve bestâr av ferdighetene lese, lytte og
skriflig produksjon. Muntlig prøve bestâr av ferdighetene snakke og samtale.

Med avsluttende prøve i samfunnskunnskap menes i denne forskrifen en prøve som
prøver deltakerens grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet i forhold til
mâlene slik de er beskrevet i læreplanen.

§ 18 Generelle regler
Deltakere som er omfattet av rett og plikt til â delta i opplæring i norsk og

samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17første ledd, har plikt til â gâ opp til
avsluttende prøver i norsk og i samfunnskunnskap, jf. introduksjonsloven § 19 annet ledd.
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Deltakere som har rett, men ikke plikt til å delta i opplæring i norsk og
samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 andre ledd, . kan gå opp til avsluttende
prøve.

Deltakere som har plikt til opplæring etter introduksjonsloven § 17 tredje ledd, kan
gå opp til avsluttende prøve som privatister.

Personer som på grunn. av sin oppholdstillatelse og/eller tidspunktet for innvilgelse av
oppholdstillatelse ikke er omfattet av introduksjonsloven § 17, har ikke plikt til å gå òpp til
prøve, men kan selv velge å melde seg opp som privatister.

Plikt til å gå opp til avsluttende prøve gjelder uavhengig av deltakelse i opplæring i
norsk og samfunnskunnskap i regi av kommunen, eller hos en privat tilbyder.

§ 19 Utvikling av prøver
Vox, nasjonaltfagorgan for kompetansepolitikk har ansvar for å utvikle og

vedlikeholde prøve i norsk og prøve i samfunnskunnskap. Vox kan sette hele eller deler av
oppdraget ut til en privat tilbyder eller til et særskilt kompetansemiljø.

Endringer i prøvene skal varsles i god tid, senest tre måneder før tidspunktetfor
avvikling av neste prøve. Vox har ansvar for varslingen.

Alt prøvemateriell skal foreligge på begge målformer. Prøve i samfunnskunnskap skal
i tillegg foreligge på et språk kandidaten forstår i den grad det er praktisk mulig.

Eksempel- og forberedelsesmateriell skal gjøres tilgjengelig i god tid før avvikling av
prøver, senest tre måneder før tidspunktet for avvikling av neste prøve.

§ 20 Fritak fra plikt ti å avlegge avsluttende prøve

Den som er frtattfra plikten til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap på
grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, eller av helsemessige eller andre
tungtveiende grunner, jf. § § 3 og 4 i denne forskriften, er også fritatt fra plikten til å
avlegge avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap.

Personer som har deltatt i eller gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap,
kan etter søknad frtas fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk og/eller
samfunnskunnskap dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier
det.

Kommunen fatter vedtak om frtak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve.
Avgjørelsen er et enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.

§ 21 Informasjon om prøver og avvikling av disse
Vox skal sørge for relevant informasjon om prøve i norsk og prøve i

samfunnskunnskap, herunder om avviklingen av disse. Informasjonen skal publiseres på
nett i god tidfør avvikling av prøver, senest to måneder før avvikling av neste prøve.

I informasjonen om prøvene og avviklingen skal følgende opplysninger inngå:
a) tidspunkt for avvikling av prøver i norsk

b) avvikling av prøve i samfunnskunnskap
c) hvordan en søker fritak fra Plikt til å gå opp ti avsluttende prøver
d) hvordan en melder seg opp til prøver
e) påmeldingsfrist
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f) prøveavgif

g) avmelding

h) innholdet i prøvene

i) hva prøvene skal måle

j) tidsramme for hver av delprøvene i norsk og prøve i samfunnskunnskap
k) eventuell tilrettelegging

l) vurdering

m) klagerett
n) hvordan en kan få tilgang til eksempelmateriale.

§ 22 Oppmelding og kontinuasjon
Oppmelding til avsluttende prøve i norsk avgjøres i samråd med lærer. Ved uenighet

er det deltaker som beslutter når og eventuelt til hvilken prøve eller deiprøve hun eller han
vil melde seg opp til. Oppmelding gjøres til Vox eller den Vox har gitt oppdraget med å
avvikle prøvene.

Prøve i samfunnskunnskap skal avlegges innen rimelig tid etter at opplæringen i 50
timer samfunnskunnskap er gjennomført. Oppmelding gjøres til Vox.

Kandidater med rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap
etter introduksjonsloven § 17 første ledd, kan gå opp til avsluttende prøve gratis én gang.
Det samme gjelder deltakere med rett etter introduksjonsloven § 17 annet ledd.

Kandidater som ikke har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og
samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd kan gå opp ti avsluttende
prøve, men må betale en prøveavgif.

Kandidater som har deltatt i opplæring hos en kommune, meldes opp ti prøve av den
kommunen hvor de er bosatt. Dette gjelder også der hvor kandidaten har fått opplæring i
en annen kommune enn bosettingskommunen. Kandidater som har deltatt i opplæring hos
en godkjent privat tilbyder har selv ansvar for å melde seg opp til avsluttende prøve.

Oppmelding til avsluttende prøver er bindende. Kandidater plikter å melde fra på

forhånd dersom de ikke kan møte til avsluttende prøve (avmelding). Ved dokumentert
gyldig fravær, kan kandidaten meldes opp til prøve på nytt uten å betale prøveavgif. Med
gyldig fravær menes sykdom eller skade hos vedkommende selv, barn som vedkommende
har ansvar for eller ektefelle/samboer, som hindrer vedkommende fra å gå opp til en prøve,
og som er dokumentert med sykemelding. Ved ugyldig fravær kan kandidaten melde seg

opp på nytt, men må betale prøveavgijt.
De som ønsker å gå opp til ny prøve i norsk, delprøve i norsk eller prøve i

samfunnskunnskap kan melde seg opp til ny prøve (kontinuasjon) ved innbetaling av
prøveavgijt.

§ 23 Gjennomføring av prøver

Vox skal sørge for avvikling av prøver i norsk. Vox kan. 
sette hele eller deler av

oppdraget ut til en privat tilbyder ellet til et særskilt kompetansemiljø.
Prøver i norskskal avvikles minimum tre ganger i året. Prøver i norsk avvikles som

hovedregel i kommunen.
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Vox skal tilrettelegge for avvikling av prøver i samfunnskunnskap. Vox kan sette hele
eller deler av. oPPdraget ut til en privat tilbyder eller til et særskilt kompetansemiljø.

Prøver i samfunnskunnskap avlegges som hovedregel digitalt i kommunen.
Tidspunktet avgjøres lokalt. I særskilte tilfeller kan prøve i samfunnskunnskap avlegges
muntlig. Kandidaten bør dafå avlegge muntlig prøve med en eksaminator og en sensor

som snakker det språket opplæringen er gitt på. Hvis dette ikke er praktisk mulig skal
kommunen sørge for kvalifsert tolk.

Tidsrammen for skriftlig prøve i norsk (ferdighetene lytte, lese og skrive) er inntil en
time for hver ferdighet med tillegg for muntlig prøve (ferdighetene snakke og samtale).
Tidsrammen for digital prøve i samfunnskunnskap er en time.

Prøver i norsk og samfunnskunnskap skal avlegges uten ugrunnet opphold etter
avsluttet opplæring og som hovedregel senest innen seks måneder.

§ 24 Hjelpemidler

Ved avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap er det ikke tillatt med noen
hjelpemidler.

§ 25 Tilrettelegging
Kandidater med behov for tilrettelegging og/eller utvidet tid for gjennomføring av

prøve, kan søke kommunen om å få forholdene lagt til rette. Søknad om særskilt
tilrettelegging skal være vedlagt dokumentasjon eller uttalelse fra lege eller psykolog.

Kommunen avgjør søknad om særskilt tilrettelegging av prøve. Avgjørelsen er et
enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.

Kommunen skal foreta rimelig individuell tilrettelegging.

§ 26 Vurdering

Vox skal sørge for minimum tre faglig kvalifiserte sensorer til delprøve i skriftlig
produksjon. To sensorer benyttes til vurdering av hver deiprøve, en tredje sensor benyttes
ved uenighet mellom de to sensorene. Ved prøve i muntlige ferdigheter benyttes en sensor og
en eksaminator. Prøve i samfunnskunnskap er digital og vurderes digitalt, og det vil kun
bli brukt sensor dersom prøven avlegges muntlig. Ved muntlig prøve i samfunnskunnskap
benyttes en eksaminator og en sensor som snakker det språket opplæringen er gitt på. Hvis
dette ikke er praktisk mulig skal kommunen sørge for kvalifsert tolk.

Det gis en vurdering av hver av delprøvene i norsk skriftlig (ferdighetene lese, lytte og

skriftlig produksjon) og en samlet vurdering i muntlig (ferdighetene snakke og samtale).
Som vurderingsskala på delprøvene i norsk benyttes de fire språknivåene som beskrives i
læreplanen; Al, A2, Bl og B2 slik de er beskrevet i Detfelles europeiske rammeverketfor
språk. Vurderingen "ikke bestått" kan også benyttes dersom vedkommende er under nivå
Ai i noen av ferdighetene som beskrives i læreplanen.

Til prøve i samfunnskunnskap benyttes vurderingen "bestått" eller "ikke bestått".
Etter gjennomførte prøver skal alle motta et prøvebevis hvor vurderingen i hver av de

treferdighetene lese, lytte og skriftlig produksjon og en samlet vurdering av ferdighetene
snakke og samtale skal framgå, og om prøve i samfunnskunnskap er bestått eller ikke
bestått. Av prøvebeviset skal detframgå en omtale av hvilke språklige handlinger
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vedkommende behersker i hver av ferdighetene. Prøvebeviset utvikles av Vox og utstedes av
det enkelte lærested/den enkelte kommune. Der det ikke er avlagt prøve i alle
delferdigheter i norsk eller der noen av ferdighetene eller prøve i samfunnskunnskap ikke er
bestått, kan kommunen gi en bekreftelse på oppnådd kompetanse.

§27 Klage

Kandidaten har adgang til å klage på resultatet på delprøve i skriftlig produksjon i
norsk. Det kan også klages på formelle feil ved gjennomføring av avsluttende prøve eller
delprøve. For muntlig prøve eller prøve i samfunnskunnskap kan det kun klages på

formelle feil ved gjennomføringen som kan ha noe å si for resultatet.
En klage må framsettes skriftlig, og den må være begrunnet. Klagefrst er tre uker

etter at kandidaten ble kjent med resultatet.
Behandling av klage på resultat kan føre til at vurderingen blir stående eller at den

blir endret til gunst eller ugunst for klageren. Avgjørelsen skal begrunnes skriflig.
Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages.

Dersom klagerfår medhold i klage på formelle feil ved gjennomføringen av
avsluttende prøve eller deiprøve, skal vurderingen annulleres, og klageren har rett til å gå
opp til nye prøve eller delprøve.

Vox har ansvar for å organisere klagebehandlingen ved på forhånd utvalgte
medlemmer av sensorkorpset. To sensorer benyttes til vurdering aven klage, en tredje
sensor benyttes ved uenighet mellom de to sensorene.

§ 28 Bortvisning og annullering
Kandidater som forstyrrer gjennomføring av prøve eller delprøve kan bortvises fra

prøvelokalet etter først å ha fått en advarseL. Kandidater som har med seg ulovlige
hjelpemidler til prøvelokalet kan bortvises umiddelbart. Kandidaten skal gis adgang til å
uttale seg muntlig før det fattes vedtak om bortvisning. Beslutningen om bortvisning skal
etterfølges aven skriflig begrunnelse. Bortvisning avgjøres av leder for lærestedet og er et
enkeltvedtak som kan påklages til Fylkesmannen.

Dersom kandidaten får medhold i klage på bortvisningsvedtaket, har han eller hun
rett til å gå opp ti ny prøve vedførste etterfølgende prøve.

Kandidater som blir bortvist fra prøvelokalet på grunnlag av fusk eller forsøk på fusk,
kan gå opp til ny prøve som privatist tidligst etter ett år.

Prøve eller delprøve kan annulleres av Vox dersom:
a) det er gjort formelle feil ved avviklingen
b) prøven aven annen årsak ikke er avviklet i samsvar med denne forskriften

Kommunen skal gis adgang til å uttale seg før det fattes vedtak om annullering.
Beslutning om annullering tas av Vox, og beslutningen er et enkeltvedtak dersom den
gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer. Enkeltvedtak kan
påklages til Fylkesmannen.

Kandidater som har fått prøven annullert på grunnlag av formelle feil eller brudd på
denne forskriften, har rett til å gå opp til ny prøve ved første etterfølgende prøve uten
kostnad.
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Nåværende kapittel 7 blir nyt kapittel 8 og nåværende §§ 17 og 18 blir nye §§ 29 og 30.

3. ENDRINGER I FORSKRFf OM ET NASONALT PERSONREGISTER
FOR INTODUKSONS ORDNING OG OPPlÆRING I NORSK OG
SAMFUNNSKUNSKA FOR NYANKOMNE INNVANDRERE
(NASONALT INODUKSJONSREGISTER)

I forskrif 20. april 2005 nr. 342 om et nasjonalt personregister for introduksjonsordning
og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere (Nasjonalt
introduksjonsregister) gjøres følgende endringer:

§ 7 skal lyde (endringer i kursiv):

Kommunen skal registrere følgende personopplysninger om personer i
kommunen som omfattes av introduksjonslovens bestemmelser om opplæring i norsk
og samfnnskunnskap knyttet til personnummer eller DUF-nummer:

a) Dato for framsatt krav om opplæring i norsk og samnnskunnskap.
b) Vedtaksdato for tideling av rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk

og samfnnskunnskap, opplæringens omfang eller vedtaksdato for avslag
og begrunnelser for avslag.

c) Morsmål og andre opplærìngsspråk, samt hvilket opplæringsspor
deltakeren følger.

d) Tidspunkt for når avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap er avlagt,
og resultat av delprøver i norsk og prøve i samfunnskunnskap.

e) Tidspunkt for sta på opplæringen.

£) Tidspunkt for avslutning av opplæringen.
g) Antal timer deltatt i opplæringen, herunder antall timer i norsk, antall

timer samnnskunnskap og antall timer norsk ut over 600 timer.
h) Vedtaksdato for innvilgelse av permisjon og varigheten av permisjonen, jf.

forskrif 20. april 2005 nr. 342 om opplæring i norsk og
samunnskunnskap for nyankomne innvandrere.

i) Vedtasdato for fritak fra plikt til å delta i opplæring i norsk og
samfunnskunnskap eller frtak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i
norsk og samfunnskunnskap, og begrunnelsen for fritaket.

j) Omfang av fravær, jf. forskrif 20. april 
2005 nr. 342 om opplæring i norsk

og samnnskunnskap for nyankomne innvandrere.
k) Vedtaksdato for stansing av opplæring i norsk og samnnskunnskap.

Kommunen skal registrere følgende personopplysninger om personer i
kommunen som omfattes av norskopplæring for asylsøkere:

a) Antall timer gjennomført norskopplæring per uke.

b) Hvilket spor asylsøkeren plasseres på etter læreplanen i norsk og
samfnnskunnskap for voksne innvandrere.
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c) Tidspunkt for når avsluttende prøve i norsk og samfunnskunnskap er avlagt,
og resultat av delprøver i norsk og prøve i samfunnskunnskap.

Kommunen avgir personopplysninger etter første og annet ledd til NIR, jf.
introduksjonsloven § 23 tredje ledd.

§ 10 tredje ledd skal lyde, (endringer i kursiv):

Direktoratet skal for behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse og
norsk statsborgerskap overføre følgende opplysninger til DUF:

a) om gjennomføring av pliktig opplæring i norsk og samunnskunnskap
b) om frita fra plikt til å delta i opplæring i norsk og samfnnskunnskap

eller fritak fra plikt til å avlegge avsluttende prøve i norsk og
samfunnskunnskap, eller

c) om dokumentasjon av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk.

4. ENDRINGER I FORSKRFf OM ERVERV OG TAP AV NORSK
STATSBORGERSKA (STATSBORGERFORSKRFfEN)

i forskrif 30. juni 2006 nr. 756 om erverv og tap av norsk statsborgerforskrif
(statsborgerforskrifen) gjøres følgende endringer:

§ 4-2 skal lyde (endringer i kursiv):

Kravet om tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk i statsborgerloven § 8 annet
punktum er oppfylt dersom søkeren dokumenterer at ett av følgende kraver oppfylt:
1. bestått avsluttende prøve i norsk med ferdigheter på minimum nivå A2 på skriftlig prøve
(ferdighetene lese, lytte og skriftlig produksjon), jf. lov 4. juli 2003 nr. 80 om
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven) § 19 annet ledd
2. gjennomført opplæring i norsk eller samisk i henhold til læreplaner for faget i
grunnskolen eller videregående opplæring, og det er satt karakter i faget
3. gjennomførte studier på norsk eller samisk på universitets- eller høgskolenivå i
Norge eller i utlandet tisvarende 30 studiepoeng, eller
4. oppfylt inntakskrav for studier på norsk eller samisk for universitet eller høgskole i
Norge.
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