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Unntak på grunn av tilstrekkelige kunnskaper i norsk og samfunnskunnskap - 

standpunktkarakter i faget  

 

Vi viser til deres henvendelse av 9. mai 2017 om tolkning av forskrift om opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3 annet ledd bokstav b og 

tredje ledd bokstav b. Spørsmålet er hvorvidt formuleringen «satt standpunktkarakter i 

faget» innebærer at karakteren 1 kvalifiserer for fritak. 

 

I en tolkningsuttalelse av 1. februar 2011 uttalte daværende Barne-, likestillings- og 

inkluderingsdepartementet at vilkåret om at det er satt standpunktkarakter i faget 

innebærer at faget må være bestått.  

 

Departementet går bort fra denne tolkningen. Formuleringen «satt standpunktkarakter 

i faget» innebærer at standpunktkarakter i faget kvalifiserer for fritak. Det er ikke 

hjemmel i regelverket til i tillegg å kreve at faget må være bestått. Retningslinjer for 

føring av vitnemål følger av Utdanningsdirektoratets rundskriv1.  

 

Dette innebærer at personer som har fått standpunktkarakteren 1 eller bedre i norsk 

eller samfunnsfag, fyller vilkårene for fritak etter forskrift om opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap for nyankomne innvandrere § 3 annet ledd bokstav b og tredje ledd 

bokstav b. Tilsvarende vil gjelde ved søknad om permanent oppholdstillatelse etter 

                                                 
1 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 

2017 og Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017. 
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utlendingsloven § 62, jf. utlendingsforskriften §§ 11-9 og 11-10, og ved vurdering av 

statsborgerloven § 8, jf. statsborgerforskriften §§ 4-2 punkt 2 og 4-5 annet ledd bokstav 

a. 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Toril Melander Stene 

avdelingsdirektør 

 

Cecilie Uteng 

seniorrådgiver 
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