
Ny lov om integrering

Lov om integrering gjennom 
opplæring, utdanning og arbeid

Drammen, 18.11.2021

Med Guro Brønstad Bjørge,

Rådgiver Drammen voksenopplæring



Hvem omfattes av den nye loven?

Personer som får 
oppholdstillatelse etter 1. 

januar 2021.

Personer som får 
oppholdstillatelse før 1. januar 

2021 men kommer til Norge 
etter 1. januar 2021.

For personer som er i gang med 
introduksjonsprogrammet, eller 
har fått oppholdstillatelse før 1. 

januar 2021, gjelder 
fortsatt introduksjonsloven fra 

2003.

https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/2003-07-04-80


Hva er nytt?

Differensiering av programtid og krav til nivå i norsk

• Flyktninger som ikke har videregående skole eller høyere utdanning fra hjemlandet, 
får lengre tid i programmet enn de som allerede har formell utdanning

• Alle flyktninger skal tidlig få kartlagt sin kompetanse og få karriereveieldning. De 
skal også inngå en kontrakt med sin nye hjemkommune. Kontrakten forplikter den 
enkelte og kommunen til gjensidig innsats

• Det vil ikke lenger være et krav om å fullføre et visst antall timer med opplæring i 
norsk. Kravet i integreringsloven blir at den enkelte skal nå et individuelt bestemt 
nivå i norsk.

(Ny lov om integrering | IMDi)

https://www.imdi.no/kvalifisering/regelverk/ny-integreringslov/


Mål for tiden i introduksjonsprogram

Sluttmålet for deltagere som minimum 
har utdanning på videregående nivå 
fra før, skal være at deltageren skal 

kvalifisere til høyere utdanning eller 
arbeid. Programmet skal vare mellom 
tre og seks måneder og kan forlenges 

med inntil seks måneder.

Sluttmålet for deltagere under 25 år 
som ikke har minimum utdanning på 
videregående nivå fra før, skal som 

hovedregel være fullført videregående 
opplæring. Programmet skal vare 

mellom tre måneder og tre år og kan 
forlenges med inntil ett år. 

Sluttmålet for øvrige deltagere skal 
være at den enkelte kommer i arbeid 

eller fullfører deler av eller hele 
grunnskolen eller videregående 

opplæring. Programmet skal vare 
mellom tre måneder og to år og kan 

forlenges med inntil ett år. 

Introduksjonsprogrammet kan bare 
forlenges hvis det er grunn til å 

forvente at deltageren vil oppnå sitt 
sluttmål med en forlengelse.

Programmet avsluttes ved oppnådd 
sluttmål eller varighet. Godkjent 

permisjon legges til programmets 
varighet. Kommunen bør i samarbeid 

med andre aktører legge til rette for at 
deltagere som ikke oppnår sitt sluttmål 

innenfor programtiden unngår 
avbrudd i kvalifiseringen.

(Lov om integrering gjennom 
opplæring, utdanning og arbeid 
(integreringsloven) – Lovdata)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-11-06-127


Rett og plikt

Retten og plikten til opplæring for en deltager med oppholdstillatelse etter §
27 (feks. flyktninger) gjelder til deltageren har nådd et minimumsnivå i 
norsk, men likevel ikke lenger enn tre år med tillegg av godkjent permisjon. 

En deltager som minimum har utdanning på videregående nivå fra før, har 
ikke rett eller plikt til opplæring i lenger enn 18 måneder med tillegg av 
godkjent permisjon.

Plikten til opplæring for en deltager med oppholdstillatelse som nevnt i § 28
(feks. arbeidsinnvandrere) gjelder til deltakeren har nådd et minimumsnivå i 
norsk eller til gjennomførte 300 timer norskopplæring.

https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/%C2%A727
https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/%C2%A728


Innhold i introduksjonsprogrammet

Opplæring i norsk
Opplæring i 

samfunnskunnskap
Kurs i livsmestring

Arbeids- eller 
utdanningsrettede 

elementer.

Deltagere som har barn 
under 18 år skal delta på kurs 

i foreldreveiledning. Det 
samme gjelder deltagere 

som får barn i løpet av 
programmet.

Innholdet for øvrig skal 
tilpasses den enkeltes behov 
og det fastsatte sluttmålet.

Introduksjonsprogrammet 
skal være helårlig og på 

fulltid.



Hvem omfattes av den nye loven?

Innvandrere mellom 18 og 67 
år som har fått innvilget en 

oppholdstillatelse som nevnt 
i § 27 (flyktninger) har rett og 
plikt til å delta i opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap.

Plikten til opplæring inntrer 
når oppholdstillatelsen 

innvilges, eller ved ankomst til 
Norge for personer som har 

fått innvilget 
oppholdstillatelse før innreise.

Under 18 år: Skole: 
Grunnskole eller 

videregående, avhengig av 
hvilke papirer man har

https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/%C2%A727


Deltakere som har papirer på fullført 
grunnskole

• Fylkeskommunen skal sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap til 
personer som går i videregående opplæring etter opplæringsloven på fulltid.



Fritak

• Personer som kan dokumentere et minimum av kunnskaper i norsk eller 
samisk kan etter søknad fritas fra plikten til å delta i opplæring i norsk. 
Personer som kan dokumentere et minimum av kunnskaper om det norske 
samfunnet kan etter søknad fritas fra plikten til å delta i opplæring i 
samfunnskunnskap.

• Det kan gis fritak dersom det foreligger særlige helsemessige eller andre 
tungtveiende årsaker som hindrer deltagelse i opplæringen.

• Her vil det komme oppdatert informasjon!



Tolk
For å øke bruken av kvalifisert tolk i offentlig sektor skal det være et register over 
kvalifiserte tolker (Nasjonalt tolkeregister). Registeret skal forvaltes av Integrerings-
og mangfoldsdirektoratet.



Nye læreplaner i norsk
Det er foreløpig ikke planlagt store endringer for norskprøvene. Det vil fortsatt 
være én delprøve per ferdighet på nivåene A1-B2, og dagens oppgaveformater vil 
videreføres. Innholdet i oppgavene vil være i samsvar med nivåer, domener og 
tematikk i Det europeiske rammeverket og nivåbeskrivelsene og de tverrfaglige 
temaene i den nye læreplanen.



Norskmål

Ved oppstart av opplæring etter integreringsloven kapittel 6 (opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap) skal det settes et norskmål.

Ved raskere progresjon enn forventet bør minimumsnivået justeres opp.

Dersom deltagerens progresjon tilsier at vedkommende ikke vil kunne nå 
minimumsnivået, kan nivået justeres ned. Norskmål bør kun justeres ned ett nivå om 
gangen.

https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/kap6


Veiledende minimumsnivåer

• Deltagere som ikke har fullført grunnskole fra før, bør oppnå minimum nivå A2 i delprøvene i 
lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig fremstilling og nivå B1 i delprøve i muntlig kommunikasjon.

• Deltagere som har fullført grunnskole fra før, bør oppnå minimum nivå B1 i delprøvene i lytteforståelse, 
leseforståelse og skriftlig fremstilling og i delprøve i muntlig kommunikasjon.

• Deltagere som har minimum utdanning på videregående nivå fra før, bør oppnå minimum nivå B1 i 
delprøvene i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig fremstilling og B2 i delprøve i muntlig 
kommunikasjon.

• Deltagere som har minimum utdanning på videregående nivå fra før og som har behov for å dokumentere 
nivå B2 i alle delferdigheter, bør ha dette som norskmål.

• Deltagere som får sin norskopplæring i videregående opplæring, bør oppnå standpunktkarakter 2 eller 
høyere i faget norsk.

• Deltagere som får sin norskopplæring i grunnskole, bør enten oppnå standpunktkarakter 2 eller høyere i faget 
norsk eller oppnå minimum nivå A2 i delprøvene i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig fremstilling og nivå 
B1 i delprøve i muntlig kommunikasjon.

(Forskrift til integreringsloven (integreringsforskriften) - Kapittel 6. Veiledende minimumsnivåer i norsk – Lovdata)

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-15-2912/KAPITTEL_6#%C2%A728


Ny læreplan i samfunnskunnskap

Mellom 1. august og 31. desember 2021 er det valgfritt hvilken læreplan som brukes for opplæringen i samfunnskunnskap.

Dagens samfunnskunnskapsprøve vil etter planen være tilgjengelig for gjennomføring ut 2022.

Ny samfunnskunnskapsprøve etter ny læreplan i samfunnskunnskap vil etter planen være tilgjengelig fra 1. desember 2022.

Kandidater til dagens prøver i samfunnskunnskap vil fortsatt kunne forberede seg til prøven ved hjelp av innholdet på 
læringsressursen samfunnskunnskap.no, som er forankret i læreplanen for 50 timer samfunnskunnskap.



Ny prøve i samfunnskunnskap

Deltakere i opplæring i samfunnskunnskap som i henhold til overgangsreglene for 
samfunnskunnskap vil være omfattet av 75 timer opplæring i samfunnskunnskap fra 1. 
januar 2022, skal gjennomføre den nye, kommende prøven i samfunnskunnskap.

Den nye samfunnskunnskapsprøven som følge av ny læreplan i samfunnskunnskap vil 
etter planen lanseres 1. desember 2022.





Spørsmål?
Takk for meg 




