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Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i 

lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)   – HØRING 

 

Vi viser til høringsnotat datert 16.08.2019. 

Når det gjelder forslag til lov om integrering viser vi til høringssvaret fra LO som vi i 

Skolenes landsforbund støtter fullt ut. 

 

Når det gjelder forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap ønsker vi å gi en 

særskilt, litt mer utfyllende merknad til regjeringas forslag om å skjerpe språkkravet for 

å få statsborgerskap fra såkalt nivå A2 (nest laveste nivået) til B1 (det nest høyeste 

nivået). 

Skolenes landsforbund er sterkt kritiske til regjeringas forslag om å skjerpe språkkravet 

fra A2 til B1 for å få statsborgerskap. Vår begrunnelse er både prinsipiell og 

pragmatisk: 

 

• Internasjonale menneskeretter bør trumfe et lands fokus på smal testing av 

ferdigheter. 

Statsborgerskap er en menneskerett. Det er fastslått i FNs 

menneskerettserklæringer, §15.1. Statsborgerskap er en fundamental 

demokratisk rettighet som skal gi allmenn stemmerett og beskyttelse. 

Regjeringen roter til denne grunnleggende rettigheten ved å blande inn en 

akademisk norsktest som dertil vil ekskludere mange, og trulig de mest sårbare, 

fra å kunne få statsborgerskap.  

Vi mener det er relevant å stille spørsmålstegn ved om et slikt krav kan gi en 

situasjon der kravet er i strid med internasjonal rett. 

• Regjeringen innførte for første gang språkkrav på i 2017, da på nivå A2. Og nå, 

allerede to år senere foreslår regjeringa å skjerpe språkkravet til et såkalt nivå 

B2. Det strides en del om å forklare dette språknivået konkret, men det er et 

mer «akademisk» nivå enn A2 og vil utvilsomt ekskludere en spesiell gruppe fra 

å få statsborgerskap. 



• I Skolenes landsforbund mener vi det er et etisk dilemma i det hele tatt å stille 

krav til språk og ferdigheter der man etter internasjonal lov har rett på 

beskyttelse. Vi har ikke registrert at regjeringa har gitt en eneste faglig 

begrunnelse for sitt forslag om å skjerpe språkkravet ytterligere etter to års 

erfaring med et lavere språkkrav som ikke er blitt gitt noen vurdering.  
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