
Norskkurs 

 
Hvem kan søke norskkurs? 
Alle innvandrere kan søke om norskkurs i Båtsfjord kommune. Mange kan få gratis opplæring, men 
noen må betale. 
 
Når du søker om kurs i Båtsfjord Kommune, får du informasjon om du kan få gratis kurs eller må 
betale. Det er typen oppholdstillatelse, når du fikk den, tidspunktet du søker og hvor gammel du er, 
som bestemmer om du kan få gratis kurs eller om du må betale for opplæringen. 
 
Hvem kan få gratis norskkurs, hvem må betale? 
Fra 1. september 2010 er det bare søkere med rett eller rett og plikt til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap ut fra introduksjonsloven som kan få gratis norskopplæring. 
 
Introduksjonsloven, ”rett og plikt”, ”rett” eller ”plikt” til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap. 
Hvis du fikk oppholdstillatelsen din 1. september 2005 eller senere, gjelder reglene om opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap i introduksjonsloven for deg. Disse reglene gjelder også noen som har 
fått ny type oppholdstillatelse etter 1. september 2005. Introduksjonsloven bestemmer hvem som får 
gratis norskkurs, hvem som må betale, og også hvem reglene i loven ikke gjelder for. Videre er en 
forenklet oversikt over noen av reglene. 
 
Permanent oppholdstillatelse 
De som har rett og plikt, eller plikt til norskopplæring må gjennomføre 550 timer opplæring i norsk og 
50 timer samfunnskunnskap (250+50 hvis oppholdstillatelsen er gitt før 01.01.2012) for å kunne søke 
permanent oppholdstillatelse (bosettingstillatelse) og statsborgerskap.  
Det er også mulig å søke fritak fra plikten til opplæring i 600 (300) timer hvis man kan dokumentere 
norskkunnskaper etter bestemte regler, se søknadsskjemaet ”Fritak for plikt til 300 timer norsk og 
samfunnskunnskap” 
 
Rett eller plikt 
De som har rett eller rett og plikt får opplæringen gratis 

De som har plikt, men ikke rett, må betale for opplæringen. 

Merk at de som har rett og plikt må ta 600 (300) timer norsk og samfunnskunnskap innen 3 år fra de 
fikk første oppholdstillatelse som gir rett til opplæringen, for å få timene gratis. 
Etter bestemte regler kan personer med rett/rett og plikt søke om mer opplæring. Dette er ikke 
en rettighet, men skolene vurderer søkerens behov for mer opplæring mot søkerens individuelle plan 
og mål for opplæringen. Behovsprøvet opplæring stopper når søker består Norskprøve 3 muntlig og 
skriftlig, når søker har tatt 3000 timer eller når det er mer enn 5 år fra søker fikk første 

oppholdstillatelse som gav rett til opplæringen.   

Personer i disse gruppene har rett og plikt, og kan få gratis norskkurs (innenfor de øvrige 

reglene for opplæringen):   

 Personer med asylstatus (flyktninger)  
 Overføringsflyktninger  
 Personer med opphold på humanitært grunnlag  
 Personer med kollektiv beskyttelse  
 Familiegjenforente med gruppene over  
 Familiegjenforente med norske borgere  
 Familiegjenforente med nordiske borgere (OBS: egne regler. Kontakt UDI)  
 Familiegjenforente med personer som har permanent oppholdstillatelse (bosettingstillatelse) 

 

 



Disse gruppene har plikt til opplæring, men får ikke gratis opplæring: 

 Arbeidsinnvandrere utenfor EFTA/EØS (”EU”) -området 
 Personer som kommer til landet på grunnlag av familiegjenforening med disse 

 

 
Personer uten rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap ut fra 
Introduksjonsloven 

Noen grupper faller utenfor ordningen med rett og plikt til norskopplæring, selv om de har fått opphold i 
Norge fra og med 1. september 2005. 
Disse er blant annet: 

 Studenter 
 Au pairer og andre med midlertidig opphold som ikke gir grunnlag for varig opphold 
 Nordiske borgere 
 Personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket 

 
Personer i disse gruppene må betale hvis de ønsker norskkurs.  

 
"Overgangsordningen" frem til 1. september 2010 
 
For innvandrere som fikk oppholdstillatelse før 1. september 2005, gjaldt  de ”gamle” reglene som en 
overgangsordning frem til 1. september 2010. 

Merk: Noen har fått opphold før 1. september 2005, men har endret typen oppholdstillatelse senere, 
for eksempel på grunn av ekteskap. Da kan kanskje reglene i Introduksjonsloven gjelde likevel. 
 

 
Disse gruppene fikk gratis norskkurs etter de gamle reglene inntil 1. september 2010: 

 Innvandrere med norsk statsborgerskap  
 Flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag  
 Innvandrere med opphold og arbeidstillatelse fra før 1.1.2003  
 Familiegjenforente med gruppene over  
 Asylsøkere under 18 år  
 Asylsøkere som har fått positivt vedtak om opphold, men som fortsatt bor i mottak mens de 

venter på bosetting i en kommune  
 Familiegjenforente med norsk statsborger  

 

  

 

 

 


