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HØRING - ENDRING I UTLENDINGSFORSKRIFTEN § 11-4 - UDIS
MYNDIGHET TIL Å GJØRE UNNTAK FRA KRAVET OM
NORSKOPPLÆRING I SAKER OM PERMANENT
OPPHOLDSTILLATELSE
Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 19. september d.å. om forslag til endring i
utlendingsforskriften § 11-4 med frist 20. desember 2012.
Forslaget innebærer at Utlendingsdirektoratet (UDI) gis kompetanse til å gjøre unntak fra kravet
om at utlendingen må ha gjennomført pliktig norskopplæring i henhold til introduksjonsloven for å
kunne få permanent oppholdstillatelse. Forslaget medfører at det ikke lenger er nødvendig å
avvente kommunenes vurdering av om utlendingen kan fritas fra kravet om norskopplæring etter
introduksjonsloven før vedtak fattes.
UDI stiller seg positiv til forslaget, som er i samsvar med hva vi tidligere har foreslått for
Justisdepartementet. Etter vår vurdering vil endringen både effektivisere saksbehandlingen og
legge til rette for bedre brukerservice i disse sakene.
Det fremgår av høringsbrevet at forslaget til nytt annet ledd i utlendingsforskriften § 11-4 er
utformet som en ”skal-bestemmelse” for å harmonisere den med tilsvarende
unntaksbestemmelsen i statsborgerforskriften § 4-3. Vi vil i den forbindelse påpeke at unntak på
grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk er hjemlet i statsborgerforskriften § 4-2,
mens unntak på grunn av helsemessige eller andre tungtveiende årsaker er hjemlet i
statsborgerforskriften § 4-3 nr. 2. Statsborgerforskriften § 4-3 nr. 1 viser til unntak for søkere som
allerede er unntatt fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven,
og viser dermed ikke til noe mer enn det som i dag framgår av utlendingsloven § 62 første ledd
bokstav d.
Det følger av høringsbrevet at ordlyden i bestemmelsen (med nødvendige omarbeidelser)
tilsvarer ordlyden i bestemmelsen om fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap i
introduksjonsloven § 17 fjerde ledd. Det følger videre at unntaksbestemmelsen i
utlendingsforskriften § 11-4 annet ledd også skal tolkes likt som fritaksbestemmelsen i
introduksjonsloven § 17 fjerde ledd med tilhørende forskrifter og retningslinjer, jf. forskrift 20. april
2005 nr. 341 om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere og
rundskriv Q-20/2012 kapittel 17.5. Etter vårt syn bør dette fremgå klart av ordlyden i
utlendingsforskriften § 11-4.
Vi har følgende forslag til ordlyd i utlendingsforskriften § 11-4 nytt annet ledd:

Utlendingsdirektoratet
Førstelinje - Regelverk
Postboks 8108 Dep.
0032 Oslo

Telefon 23 35 15 00
Telefaks
E-post udi@udi.no
www.udi.no

Bankkontonr. 7694 05 10712
Organisasjonsnr. 974760746

”Det gjøres unntak fra kravet om gjennomført norskopplæring i lovens § 62 første ledd bokstav d
dersom det dokumenteres at
a)
utlendingen har tilstrekkelige kunnskaper i norsk eller samisk jf introduksjonsloven § 17
fjerde ledd.
b)
særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker gjør at søkeren er ute av stand
til å delta i og gjennomføre opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Unntaket gjelder
søkere som overhodet ikke kan delta i opplæringen, og som ikke vil kunne gjennomføre
opplæring i løpet av tre år.”

Med hilsen
Frode Mortensen
avdelingsdirektør
Marius Mølmen Moen
underdirektør
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