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Denne artikkelen er skrevet av Oslo VO Servicesenter for nettsiden https://felles.oslovo.no. 
Artikkelen er oppdatert 06.02.2021. 

 
Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen ikke er oppdatert mht. integreringsloven med forskrift  

Dette er en forenklet beskrivelse av reglene. Det er teksten i lov og forskrift som gjelder. Relevante 

lover og forskrifter: Utlendingsloven med forskrifter, introduksjonsloven og integreringsloven med 

forskrifter. Noe av innholdet i disse lovene og forskriftene kan bli endret. De siste oppdateringene 

finner du på lovdata.no. 

 

Permanent oppholdstillatelse – krav til norsk og samfunnskunnskap 
De som har rett og plikt, eller plikt, til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ut fra reglene 

i introduksjonsloven, må dokumentere opplæring/ferdigheter i norsk og i samfunnskunnskap 

for å kunne søke permanent oppholdstillatelse. 

Vi minner om at det er mange andre krav ved søknad om permanent oppholdstillatelse, se 

utlendingsloven og -forskriften.  

For å kunne søke permanent oppholdstillatelse fra og med 1.1.2017, må alle søkere med rett 

og plikt, eller plikt ut fra introduksjonsloven dokumentere at de har gjennomført 250 (plikt) 

eller 550 (rett og plikt) timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap. 

Les mer om 300 eller 600 timer i artikkelen «Gratis norskkurs eller betale?»  

på siden om Lover og regler om norsk og samfunnskunnskap. 

Alder: Disse kravene har omfattet søkere mellom 16 og 55 år. Aldersgrensen for reglene er 

16-67 år for personer som får første oppholdstillatelse fra og med 1.1.2017. 

I tillegg må søkere med rett og plikt som har fått første oppholdstillatelse som gir grunnlag 

for permanent opphold fra og med 1.9.2013 dokumentere at de har bestått 

 muntlig prøve i norsk på nivå A1 eller bedre 

og 

 samfunnskunnskapsprøve (på valgfritt språk) 

 

Les mer om norskprøven og om samfunnskunnskapsprøven.  

Fritak: 

Det er mulig å søke fritak fra plikten til opplæring og fra eventuell plikt til å bestå prøver ut 

fra reglene i introduksjonsloven.  

Dokumentasjon på opplæring 

Gjennomført opplæring i 250/550 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap blir 

dokumentert av skolen(e). Deltakeren må selv be om denne dokumentasjonen. 

Merk at timene må tas hos godkjente tilbydere (= skoler) hvis timene skal gi grunnlag for å 

søke permanent oppholdstillatelse. All kommunal voksenopplæring er godkjent.  

https://felles.oslovo.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/4b44b3ea29554b4aa1e9169829b75b78/g-01-2016.pdf
https://felles.oslovo.no/opplaring-i-oslo-vo/norskkurs/lover-og-regler-om-norsk-og-samfunnskunnskap/
https://felles.oslovo.no/prover/norskproven/norskprove/
https://felles.oslovo.no/prover/prove-i-samfunnskunnskap/samfunnskunnskapsprove/
https://felles.oslovo.no/opplaring-i-oslo-vo/norskkurs/sok-fritak-fra-plikten-til-a-ta-norsk-og-samfunnskunnskap/
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Andre tilbydere som er godkjent finner du hos Kompetanse Norge her. Merk også at ikke alle 

godkjente tilbydere av norskopplæring tilbyr 50 timer samfunnskunnskap. 

Deltakere kan bruke dokumentasjon fra flere godkjente tilbydere. 

Private, godkjente tilbydere som ikke har avtale om å holde kurs for en kommune, utsteder 

egen papirdokumentasjon på timene. Kommunene skal som hovedregel ikke registrere disse 

timene i Nasjonalt introduksjonsregister, NIR. 

 

http://www.vox.no/Norsk-og-samfunnskunnskap/Godkjente-tilbydere-av-norskopplaring/

