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Dokumentasjon av språkferdigheter og kunnskaper om samfunnet som vilkår 

for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap       

 

For personer som søker permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap stilles det 

etter 1. januar 2017 vilkår om dokumentasjon av språkferdigheter og bestått prøve i 

samfunnskunnskap. Vilkårene kommer i tillegg til de tidligere kravene om å ha 

gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.  

 

Etter innføringen av de nye vilkårene er det kommet en rekke spørsmål til Justis- og 

beredskapsdepartementet (JD), Kompetanse Norge, Utlendingsdirektoratet (UDI) og 

kommunene om hva som er vilkårene og hvem de gjelder for. Departementet vil med 

dette gi en oversikt over vilkårene for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap, 

og hvilke krav som gjelder for ulike grupper. 

 

1. Gjennomført opplæring og obligatoriske prøver etter introduksjonsloven 

1.1. Gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

Personer som er omfattet av introduksjonsloven § 17, må ha gjennomført pliktig 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å ha rett til permanent oppholdstillatelse 

og statsborgerskap. Det er den enkeltes alder og tidspunktet for innvilgelse av første 

tillatelse som avgjør hvilke rettigheter og plikter vedkommende har til opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.  

 

Regelverket etter introduksjonsloven har vært endret flere ganger. Personkretsen som 

har plikt til å gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap ble 1. januar 2017 
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utvidet til også å gjelde personer mellom 55 og 67 år, og ikke kun dem mellom 16 og 55 

år som tidligere.  

 

Hvilken plikt til gjennomført opplæring som gjelder for ulike grupper etter 

introduksjonsloven fremgår av tabellen nedenfor.  

 

Innvilgelse av første 

tillatelse som danner 

grunnlag for permanent 

oppholdstillatelse 

Personer som er 

omfattet av 

introduksjonsloven § 17 

første ledd    

Personer som er omfattet 

av introduksjonsloven § 17 

annet ledd (tidligere tredje 

ledd)* 

Mellom 16 og 55 år - 

tillatelse innvilget 

1.9.2005-31.12.2011 

250 timer norsk og  

50 timer 

samfunnskunnskap 

250 timer norsk og  

50 timer samfunnskunnskap 

Mellom 16 og 55 år - 

tillatelse innvilget fra 

1.1.2012 

550 timer norsk og  

50 timer 

samfunnskunnskap 

250 timer norsk og  

50 timer samfunnskunnskap 

Mellom 16 og 67 år - 

tillatelse innvilget fra 

1.1.2107 

550 timer norsk og  

50 timer 

samfunnskunnskap 

250 timer norsk og  

50 timer samfunnskunnskap 

* Tidligere omhandlet introduksjonsloven § 17 annet ledd personer som hadde rett, men ikke plikt til opplæring. 

Dette var personer mellom 55 og 67 år med tillatelse som dannet grunnlag for permanent oppholdstillatelse. 

Bestemmelsen ble endret med virkning fra 1. januar 2017, og tidligere tredje ledd ble nytt annet ledd. 

 

Det redegjøres for hvem som omfattes av de ulike gruppene i departementets rundskriv 

til introduksjonsloven, G-01/2016. Se punkt 4 nedenfor for lenke. 

 

Personer kan få endrede rettigheter og plikter etter introduksjonsloven, avhengig av 

hvilken oppholdstillatelse de til enhver tid har. Et eksempel er personer som har vært 

omfattet av introduksjonsloven § 17 annet ledd, og som går over til å være omfattet av 

introduksjonsloven § 17 første ledd. For eksempel vil en person som har 

oppholdstillatelse i familieinnvandring med en arbeidsinnvandrer, få utvidet krav til 

gjennomført opplæring dersom ektefellen får permanent oppholdstillatelse. Kravet 

endres fra tidspunktet personen får fornyet sin midlertidige oppholdstillatelse. 

 

En person som fikk første tillatelse før 1.9.2005, er ikke omfattet av introduksjonsloven. 

Dette gjelder også dersom tillatelsen er tilbakekalt, og vedkommende får en ny tillatelse 

etter 1. september 2005.  

 

Den 1. september 2013 ble det innført obligatoriske avsluttende prøver i norsk og 

samfunnskunnskap. Vilkårene gjelder søkere som er omfattet av introduksjonsloven 

§ 17 første ledd og fikk første tillatelse som dannet grunnlag for permanent 

oppholdstillatelse etter 1. september 2013. Søkere som er omfattet av 

introduksjonsloven § 17 annet ledd kan gå opp til de avsluttende prøvene, men har ikke 

plikt til dette. De må selv betale for prøven. Personer som ikke er omfattet av 

introduksjonsloven, blant annet EØS/EFTA-borgere og deres familiemedlemmer med 

oppholdsrett etter utlendingsloven kapittel 13, kan gå opp til prøven som privatister. 
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2. Vilkår for permanent oppholdstillatelse 

 

2.1. Gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

Ved søknad om permanent oppholdstillatelse, er kravet om gjennomført opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap oppfylt dersom søkeren har gjennomført antallet timer 

opplæring som vedkommende har plikt til etter introduksjonsloven, se tabell ovenfor.  

 

UDI er i utlendingsforskriften § 11-9 tredje ledd gitt myndighet til å unnta søkere som 

har oppnådd nivå A2 eller bedre på skriftlig og muntlig prøve av norskprøve eller 

avsluttende prøve i norsk, fra kravet om gjennomført norskopplæring.  

 

I utlendingsforskriften § 11-10 tredje ledd, er UDI gitt myndighet til å unnta søkere som 

har bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på norsk fra kravet om gjennomført 

opplæring i samfunnskunnskap. 

 

Søkere som er fritatt fra plikten til å gjennomføre opplæring i norsk eller 

samfunnskunnskap etter øvrige fritaksgrunner i introduksjonsloven, må være fritatt i 

vedtak fra kommunen ved søknad om permanent oppholdstillatelse. Her gjelder de 

samme reglene om fritak som før endringene i reglene om permanent 

oppholdstillatelse.  

 

2.2. Ferdigheter i norsk muntlig og bestått prøve i samfunnskunnskap 

Den 1. januar 2017 ble det innført krav om dokumentasjon av muntlige ferdigheter i 

norsk på minimum nivå A1 og bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap på et 

språk den enkelte forstår, for rett til permanent oppholdstillatelse. De nye vilkårene 

gjelder søkere som er omfattet av introduksjonsloven § 17 første ledd og fikk første 

tillatelse som dannet grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter 1. september 2013. 

Kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig er oppfylt dersom søkeren har 

oppnådd nivå A1 eller bedre, på delprøven i muntlig kommunikasjon på avsluttende 

prøve i norsk. Kravet er også oppfylt dersom søkeren har bestått tidligere Norskprøve 2 

eller 3. Bestått Norskprøve 2 eller 3 viser at søkeren har ferdigheter i norsk muntlig på 

et høyere nivå enn A1.  

 

Kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig gjelder ikke dersom søkeren i 

vedtak fra kommunen er fritatt fra plikten til å avlegge avsluttende prøve i norsk etter 

introduksjonsloven. En søker som er fritatt fra kravet om gjennomført norskopplæring 

er også unntatt fra kravet om å beherske et minimum av norsk muntlig. 

 

Kravet om bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap er oppfylt dersom søkeren 

har bestått prøven i samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår eller på norsk. 

Kravet om bestått avsluttende prøve i samfunnskunnskap gjelder ikke dersom søkeren i 

vedtak fra kommunen er fritatt fra plikten til å avlegge prøve i samfunnskunnskap etter 
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introduksjonsloven. En søker som er fritatt fra plikten til gjennomført opplæring i 

samfunnskunnskap er også unntatt fra kravet om bestått prøve i samfunnskunnskap.  

 

 

3. Vilkår for norsk statsborgerskap 

3.1. Gjennomført opplæring i norsk eller oppfylt plikt etter 

introduksjonsloven 

Personer i alderen 18 til 55 år som søker norsk statsborgerskap, har fra 2008 måttet 

dokumentere at de har gjennomført 300 timer norskopplæring. Personkretsen ble 1. 

januar 2017 utvidet til også å gjelde personer mellom 55 og 67 år. Dette er regulert i 

statsborgerloven §§ 7 og 8. Søkere mellom 18 og 67 år som er omfattet av plikt til 

gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, må 

dokumentere at de har oppfylt denne plikten. Se tabell i punkt 1.  

 

Opplæringen må være gitt av kommunen eller av en godkjent privat tilbyder.  

For informasjon om godkjenningsordningen for private tilbydere, se nettsiden til 

Kompetanse Norge https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-

samfunnskunnskap/Godkjente-tilbydere-av-norskopplaring/ 

 

Statsborgerforskriften har hele tiden hatt egne bestemmelser om unntak fra krav om 

gjennomført opplæring. Unntakene tilsvarer fritaksgrunnene etter introduksjonsloven. I 

statsborgerskapssaker har det derfor ikke vært nødvendig å kontakte kommunen for å 

søke om fritak fra plikt til opplæring, selv om man har plikt etter introduksjonsloven. 

Dokumentasjon på tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk, eller dokumentasjon 

på at det ikke er mulig å gjennomføre norskopplæring av helsemessige eller andre 

tungtveiende årsaker, kan leveres sammen med søknaden om statsborgerskap. En 

søker som er fritatt av kommunen fra plikten til gjennomført opplæring, er også fritatt 

fra kravet om gjennomført opplæring etter statsborgerloven. 

 

3.2. Ferdigheter i norsk muntlig og bestått prøve i samfunnskunnskap på 

norsk 

Den 1. januar 2017 ble det innført vilkår i statsborgerloven § 8 om dokumentasjon av 

muntlige ferdigheter i norsk på minimum nivå A2 og bestått avsluttende prøve i 

samfunnskunnskap på norsk. Kravet gjelder alle søkere mellom 18 og 67 år som søker 

om norsk statsborgerskap etter 1. januar 2017, og ikke kun dem som er omfattet av 

introduksjonsloven. 

 

Kravet om å beherske norsk muntlig på minimum nivå A2 er oppfylt dersom søker har 

avlagt delprøven i muntlig kommunikasjon ved avsluttende prøve i norsk med resultatet 

A2 eller bedre.  

 

Kravet om å ha bestått prøve i samfunnskunnskap på norsk er oppfylt dersom søker har 

bestått den avsluttende prøven i samfunnskunnskap på norsk eller har bestått 

https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Godkjente-tilbydere-av-norskopplaring/
https://www.kompetansenorge.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Godkjente-tilbydere-av-norskopplaring/
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statsborgerprøven. Den gjeldende prøven i samfunnskunnskap på norsk har et høyere 

språklig nivå enn statsborgerprøven.  

 

UDI har ved søknader om norsk statsborgerskap selv myndighet til å vurdere unntak 

fra kravene om ferdigheter i norsk muntlig og bestått prøve i samfunnskunnskap på 

norsk1. Den enkelte må derfor ikke henvises til kommunen dersom de er omfattet av 

introduksjonsloven og ikke tidlige har søkt fritak fra plikten til å delta i opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap eller plikten til å avlegge avsluttende prøver. Søkere som 

er fritatt fra plikten til å avlegge avsluttende prøve i norsk muntlig eller 

samfunnskunnskap etter introduksjonsloven, er også unntatt etter statsborgerloven.  

 

 

4. Mer informasjon 

For informasjon om hvilke grupper som har hvilke rettigheter etter introduksjonsloven, 

se departementets rundskriv G-01/2016. Spørsmål om tidspunkt for endringer i 

personkretsen til introduksjonsloven må rettes til IMDi. 

 

For omtale av språkferdighetsnivåene og kompetansemålene for hvert av nivåene, se 

forskrift 19. april 2012 nr. 358 om læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne 

innvandrere (læreplanen) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-04-20-

341?q=norskopplæring  

Spørsmål om læreplanen, om prøvene og om avviklingen av disse må rettes til 

Kompetanse Norge. 

 

Utfyllende regler om avsluttende prøver er gitt i forskrift 20. april 2005 nr. 341 kapittel 

7. Dette omfatter regler om hvem som har plikt til å gå opp til avsluttende prøve, fritak 

fra plikt til å avlegge avsluttende prøve, oppmelding og kontinuasjon, gjennomføring av 

prøver, vurdering, klage mm. Merknader til disse bestemmelsene finnes i 

departementets rundskriv, G-01/2016 som finnes på departementets nettsider  

https://www.regjeringen.no/contentassets/4b44b3ea29554b4aa1e9169829b75b78/g-

01-2016.pdf 

 

For en omtale av forslagene og begrunnelsen for disse, se hhv. Prop. 90 L (2015-2016) 

punkt. 8.8 for de nye vilkårene for permanent oppholdstillatelse 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-90-l-20152016/id2481758/sec1 

og Prop. 144 L (2014-2015) for de nye vilkårene for statsborgerskap 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-144-l-20142015/id2423086/sec1 

 

For en omtale av ikrafttredelsen av de nye vilkårene i utlendingsloven, se rundskriv G-

13/2016 fra Justis- og beredskapsdepartementet 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-132016--ikrafttredelse-av-

                                                 
1 I denne gruppen vil det i en overgangsperiode kunne være personer som har fått unntak fra kravet om 

bestått prøve i samfunnskunnskap på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk. Denne ordningen gjaldt 

for personer som fikk innvilget oppholdstillatelse i perioden fra 1. september 2013 til 1. januar 2016. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-04-20-341?q=norskopplæring
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-04-20-341?q=norskopplæring
https://www.regjeringen.no/contentassets/4b44b3ea29554b4aa1e9169829b75b78/g-01-2016.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/4b44b3ea29554b4aa1e9169829b75b78/g-01-2016.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-90-l-20152016/id2481758/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-144-l-20142015/id2423086/sec1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-132016--ikrafttredelse-av-utlendingsforskriften--11-9-og-11-10-mv.--krav-om-norskkunnskaper-og-samfunnskunnskap-for-rett-til-permanent-opp-holdstillatelse-jf.-utlendingsloven--62-forste-ledd-bokstav-d-og-e/id2524709/?q=G-13/2016
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utlendingsforskriften--11-9-og-11-10-mv.--krav-om-norskkunnskaper-og-

samfunnskunnskap-for-rett-til-permanent-opp-holdstillatelse-jf.-utlendingsloven--62-

forste-ledd-bokstav-d-og-e/id2524709/?q=G-13/2016 

 

For en omtale av ikraftredelsen av de nye vilkårene i statsborgerloven, se rundskriv G-

14/2016 fra Justis- og beredskapsdepartementet 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-142016--ikrafttredelse-av-endringer-i-

statsborgerloven--8-og-statsborgerforskriften-kap.-4/id2525556/?q=G-13/2016 

 

For spørsmål om hvilken dokumentasjon som kan oppfylle kravene for hhv. permanent 

oppholdstillatelse eller statsborgerskap, se UDIs nettsider  

https://www.udi.no/ord-og-begreper/ 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Toril Melander Stene 

avdelingsdirektør 

 

Cecilie Uteng 

seniorrådgiver 
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Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Kompetanse Norge 

Utlendingsdirektoratet 
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