
Generell informasjon om rettigheter til norsk- og 
samfunnskunnskapsopplæring  

  
Kontakt: 

Rektor Tynset opplæringssenter Svanhild Næverdal 

 

En rekke innvandrere bosatt i Norge vil ha rett og/eller plikt til opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap. Denne ordningen er regulert i lov om introduksjonsordning og 

norskopplæring for nyankomne innvandrere. 

 

Opplæringen skal gi mulighet til likestilling, deltakelse og integrering i det norske samfunnet.  

 

Målet for opplæringen i norsk for voksne innvandrere er at deltakerne skal kunne nå et 

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

utdanning, arbeid og samfunnsliv for øvrig. 

 

Opplæring i norsk skal bygge på prinsippet om tilpasset opplæring. 

 

Rett og/eller plikt  
Det er oppholdsgrunnlaget etter lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her 

(utlendingsloven) som avgjør om den enkelte har rett og/eller plikt til opplæring etter 

introduksjonsloven kapittel 4. 

 

Rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ble utvidet 

fra 300 til 600 timer 1.januar 2012.  

Av de 600 timene inngår 50 timer kurs i samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår. 

De som har rett og plikt, eller bare rett, til 600 timer opplæring, kan få ytterligere opplæring i 

inntil 2400 timer ved behov. Kommunen skal gi deltakeren mulighet for opplæring opp til 

nivå B2 hvis deltakeren ønsker det og nivået kan nås innenfor den totale tidsrammen på 3000 

timer. 

 

Kommunens ansvar 

Det er kommunen som har ansvar for å tilrettelegge for opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap for de som omfattes av loven. Kommunens plikt til å tilby opplæring 

gjelder imidlertid bare overfor personer som er bosatt i kommunen. 

Kommunen skal tilby opplæring innen tre måneder etter at krav eller søknad om opplæring er 

levert. 

 

Tidsfrist for rett til gratis opplæring 

Personer med rett og plikt, eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, må 

gjennomføre opplæringen i løpet av tre år dersom de vil ha opplæringen gratis.  

Fristen begynner å løpe fra det tidspunkt den enkelte fikk innvilget sin første 

oppholdstillatelse som ga rett og plikt eller bare rett til opplæring. 

 

Norskprøver og innholdet i undervisningen 

Det er Kompetanse Norge som følger opp læreplanen og norskprøvene knyttet til opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 

Hva opplæringen skal inneholde er regulert i forskrift om læreplan i norsk og 

samfunnskunnskap for voksne innvandrere. I tillegg til norsk skal deltakerne gis opplæring i 

samfunnskunnskap på et språk innvandreren forstår.   

http://www.tynset.kommune.no/default.asp?WCI=Contacts&WCE=ShowPersonID&ID=1856
http://www.lovdata.no/all/hl-20080515-035.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20030704-080-004.html


 

Kommunene skal registrere deltakelse i Nasjonalt introduksjonsregister 

Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) er et personregister som dokumenterer enkeltpersoners 

deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunene 

er pliktig til å utføre fortløpende registreringer i NIR.  

 

 

Innvilgelse av permanent oppholdstillatelse og norsk statsborgerskap 

Personer som har rett og/eller plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

vil som hovedregel ikke få innvilget søknad om permanent oppholdstillatelse eller norsk 

statsborgerskap dersom de ikke kan dokumentere at de har gjennomført lovpålagt opplæring.  

Dette følger av utlendingsloven § 62 første ledd bokstav d) og § 7 første ledd bokstav f), jf 

§ 8 i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). 

 

Tynset opplæringssenter, Tynset kommune 

http://www.lovdata.no/all/hl-20080515-035.html#62
http://www.lovdata.no/all/tl-20050610-051-003.html
http://www.lovdata.no/all/tl-20050610-051-003.html

