Opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Brukerveiledning for Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for personer
omfattet av

Integreringsloven
Brukerveiledningen tar for seg endringer i NIR som følge av tilpasning av registeret til
integreringsloven som trådte i kraft 1. januar 2021. Dette kapittelet tar for seg opplæring i
norsk og samfunnskunnskap.

Brukerveiledningen tar også for seg endringer i NIR som følge av ny ordning samfunnskunnskap
som trådte i kraft 1. januar 2022, se bl.a foil Samfunnskunnskap 50 eller 75 timer.
Sist oppdatert: 14.2.2022
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Lesetilgang til opplysninger om kompetanse og karriereveiledning
Alle NIR brukere har fått lesetilgang til menypunktet Kompetanse i IMDinett, som inneholder opplysninger om
kompetansekartlegging og karriereveiledning. Her kan du blant annet se opplysninger om personens utdanningsbakgrunn. Dette kan
benyttes som grunnlag i vurderingen av personens videre kvalifiseringsløp. Opplysninger om kompetanse kan være selvregistrerte
opplysninger fra den enkelte flyktning/familiegjenforente, eller opplysninger registrert av IMDi (gjelder overføringsflyktninger).
Kommunen må ta en helhetlig vurdering av personens videre kvalifiseringsløp, utover opplysningene om kompetanse og
karriereveiledning som finnes i IMDinett.
Tips: Rollen «NIR Kommuneadministrativ bruker» har
fortsatt ikke lesetilgang til
menypunktet Kompetanse

Tips: NIR brukere som
har bosettingsroller i
IMDinett fra før har
allerede lese- og/eller
skrive tilgang til
Kompetanse modulen

For mer informasjon om kompetansemodulen i IMDinett, se
Tilgang og pålogging for kompetansekartlegging og
karriereveiledning | IMDi
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Personsøk og NIR personlister
For å kunne søke opp personer både etter integreringsloven og introduksjonsloven har NIR fått en ny funksjonalitet under fanen
Personer. I tillegg til Personsøk finner man NIR personlister. Trykker du på Personer – Integreringsloven eller Personer –
Introduksjonsloven vil du komme til et skjermbilde der du får oversikt over personer som faller inn under det valgte lovverket.

Tips: For å søke opp
enkeltpersoner brukes
feltet Personsøk
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NIR personliste - søk på kategori, vedtak, timer m.m.
Når du klikker på Personer – Integreringsloven, kan du enten velge alle personer eller en bestemt kategori, feks. rett og plikt til
opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Dette åpner en liste med forvalg der du kan huke av for med eller uten vedtak, timer,
norskmål og fulltid videregående opplæring. Klikk deretter på Søk. Da får du en oversikt over personer som er omfattet av valgte
kategori og forvalg i din kommune.
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NIR personliste – filtrer og sorter søket
Personlisten fungerer slik at du først gjør et søk på kategori og eventuelle forvalg (med/uten registrerte vedtak, timer osv.). Utfallet av
søket vises i tabell under.
Muligheten for å filtrere kommer opp etter at du har trykket på Søk. Da kan du filtrere på oppfølgingskommune, bydel, ordning, DUFnummer, fornavn og etternavn. Utfallet av filtreringen vises umiddelbart i tabellen under. Tabellen kan også sorteres ved å klikke på
pilene i topplinjen.

Tips: Tabellen kan
sorteres ved å klikke på
pilene i topplinjen ved
DUF, navn, kategori osv.
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NIR personlister – filtrer på Timemål i samfunnskunnskap
Fra 1. januar 2022 økte opplæringen i samfunnskunnskap for personer med rett og/eller plikt til opplæring fra 50 til 75 timer, fordelt
på 3 moduler. For mer informasjon om endringen se imdi.no Ny ordning samfunnskunnskap | IMDi.
Et nytt filter «Timemål» gir mulighet til å filtrere på om personen tilhører ny ordning samfunnskunnskap. Filteret vises dersom du
velger Samfunnskunnskap under Ordning. Her kan du filtrere på Alle timemål, Samfunnskunnskap 50 timer eller Modulbasert
samfunnskunnskap 75 timer.

Tips: Dersom du velger
kategori «Plikt til norsk
og samfunnskunnskap»
vises også filteret
«Timemål» dersom du
velger ordning «Norsk
timer/norskmål». Her vil
du kunne velge mellom
«Norsk 250 timer» og
«Norsk 225 timer»
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NIR personlister – åpne person og last ned CSV fil
Når du har lagt inn søkekriterier og filtrering vil resultatet vises i listen under. Her kan du «åpne personen» ved å trykke på
DUF-nummer eller ordning. Det er kun personer med åpen kategori som vises i listen (ikke deltakere som er ute av målgruppen/
har lukket kategori). Listen kan også lastes ned til en CSV fil som blant annet kan importeres til Excel.

NB: Det er fortsatt mulig å bruke alle funksjonene under
Rapporter for personer omfattet av introduksjonsloven
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NIR personlister – sorter/filtrer på CSV fil
Når du trykker på Last ned CSV fil hentes det ned en fil som åpnes i et regneprogram, f.eks. Excel. Filen laster ned det du har søkt og
filtrert på i personlisten. Du kan velge å laste ned alle kategorier/ordninger/timemål eller én kategori/ordning/timemål av gangen.

Eksempelet under viser resultatet (i tabell) ved nedlasting av CSV fil for kategori rett og
plikt til norsk og samfunnskunnskap, inkludert alle ordninger og alle timemål

For å kunne filtrere og sortere i tabellen må du først legge inn filtrering. Dette gjør du ved å markere raden med kolonnetitler og trykke
på knappen Sorter og filtrer i toppmenyen. I nedtrekkslisten velger du Filtrer. Da settes det inn en filtreringsknapp (pil) i hver kolonne
som gjør det mulig å sortere/filtrere.

Tips: Du må stå på
Hjem i toppmenyen
for å få opp knappen
«Sorter og filtrer» i
toppmenyen

Tips: Når du trykker
på pilen ved siden
av kolonnetittelen
får du opp en
nedtrekksliste. Her
kan du huke av for
det du vil sortere på

NIR personlister – hvilken informasjon ligger i CSV filen?
Eksempelet under viser hvilke opplysninger som ligger i CSV filen ved valg av kategori rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap,
inkludert alle ordninger og alle timemål.
DUF-nummer, Fornavn, Etternavn, Kategori, Kategori fra, Ordning, Frist type, Frist dato, Oppf.kommune/bydel , Oppfølgingsfylke, Vedtak, Timer, Timer norsk, Timer
samfunnskunnskap, Timer Utdanning kompetanse og arbeidsliv, Timer Familie-helse og hverdagsliv, Timer Norge før og nå, Norskmål, Fulltid videregående opplæring.

«Kategori»
viser
personens
kategori

«Kategori
fra» viser når
personen
kom inn i
kategorien

«Ordning» viser
hvilken ordning
personen har

«Frist type» viser
gjennomføringsfrist
for norsk og
samfunnskunnskap –
Se regler for beregning

«Vedtak»: Her
kan du filtrere
på med eller
uten vedtak
«Frist dato»
viser fristen
for gjennomføring – Se
regler for
beregning

Viser antall timer gjennomført
samfunnskunnskap for personer med
timemål 50 timer. Timer vises kun om
personen er omfattet av timemålet
«Timer»:
Her kan
du filtrere
på Med
eller Uten
timer

«Timer
norsk» viser
antall timer
gjennomført norsk

«Norskmål»: Her
kan du filtrere på
Med eller Uten
norskmål

Viser om personen
deltar/deltar ikke i
fulltid videregående
opplæring

Viser antall timer gjennomført samfunnskunnskap
for personer med timemål 75 timer. Her kan
kommunen se hvor mange timer personen har tatt
i hver modul (feks 0 av 25 timer). Timer vises kun
om personen er omfattet av timemålet

Tips: Her har vi
valgt å Bryte
tekst slik at all
tekst i kolonnen
vises
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Grunndata og menypunktet Reservasjon – forskning
Personer registrert i NIR kan velge å reservere seg mot at deres personopplysninger i NIR benyttes til forskningsformål. Kommunen må i
tilfellet registrere dette i NIR under menypunktet Grunndata, Personvern - forskning. Personens registrerte opplysninger vil fortsatt
vises i NIR som før.
Personen kan ikke
reservere seg mot
at deres
opplysninger
registreres i NIR
Reservasjon her
innebærer at
direkte
identifiserbare
personopplysninger
ikke utleveres til
forskningsformål R

Registreringen av
reservasjon vil vises i
en egen tabell. Ved å
trykke på Vis
detaljer kan du
redigere eller slette
reservasjonen
dersom personen
ombestemmer seg
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Grunndata og menypunktet NIR
Når du går inn på siden til en person, vil du få opp mer informasjon. I høyre felt vises NIR-Kategori for personen. Når du trykker på
pilen foran NIR i venstremenyen, vil punktet ekspandere og vise ordningene personen har fått beregnet i NIR i henhold til
integreringsloven eller introduksjonsloven.
NB! I dette skjermbildet vises ordningene både etter integreringsloven (blå pil og boks) og introduksjonsloven (rød pil og boks)
samtidig. I praksis vil NIR beregne kategori og ordning enten etter integreringsloven eller introduksjonsloven, avhengig av hvilket
lovverk personen er omfattet av, og ikke vise doble kategorier/ordninger slik som her.
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Snarvei til «NIR Aktive ordninger» for personen
Når du trykker på NIR (ikke pilen) finner du oversiktsbilde og snarveier til de kategoriene og ordningene personen har i henhold til det
lovverket personen er omfattet av.
Tips: Når du er inne på
ordningen, vises det et
blått felt øverst som
varsler deg om personen
er i målgruppen for
integreringsloven

Tips: Under aktive ordninger
finner du «Vis fullførte og
inaktive ordninger». Klikker du
på denne vil du se kategorier og
ordninger personen har hatt
som er fullført eller inaktive
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Norsk og samfunnskunnskap – kategori, ordning og timemål
Fra 1.1.2021 beregner NIR kategori og ordning etter både integreringsloven og introduksjonsloven, avhengig av hvilket lovverk
personen er omfattet av. Her er en oversikt over ulike kategori- og ordningsnavn avhengig av hvilket lovverk personen er omfattet av.
Oversikten viser også hvilket timemål personen har i samfunnskunnskap (og for plikterne i norsk).
Fra 1.1.2022 viser NIR om personen har timemål 50 timer samfunnskunnskap eller 75 timer modulbasert samfunnskunnskap.

Lovverk

Kategori

Rett og plikt norsk og
samfunnskunnskap

Integreringsloven

Plikt norsk og samfunnskunnskap

Ordning

Timemål

Norsk med norskmål
Samfunnskunnskap for personer som kom inn i målgruppen
mellom 1.1.2021 - 31.12.2021

Ingen timemål
Samfunnskunnskap 50 timer

Norsk med norskmål
Samfunnskunnskap for personer som kom inn i målgruppen
fra 1.1.2022

Ingen timemål
Samfunnskunnskap 75 timer, fordelt på
tre moduler

Norsk timer/norskmål
Samfunnskunnskap for personer som kom inn i målgruppen
mellom 1.1.2021 - 31.12.2021

Norsk 250 timer
Samfunnskunnskap 50 timer

Norsk timer/norskmål
Samfunnskunnskap for personer som kom inn i målgruppen
fra 1.1.2022

Norsk 225 timer
Samfunnskunnskap 75 timer, fordelt på tre
moduler

Rett til norsk/samfunnskunnskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 600 timer
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 300 timer

Plikt til norsk/samfunnskunnskap

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap, 600 timer
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 300 timer

Introduksjonsloven

Norsk 550 timer/samf. 50 timer
Norsk 250 timer/samf. 50 timer
Norsk 550 timer/samf. 50 timer
Norsk 250 timer/samf. 50 timer

Les mer om integreringsloven og introduksjonsloven på Regelverk på imdi.no
Les mer om endringene i samfunnskunnskap på Ny ordning samfunnskunnskap | IMDi på imdi.no
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Norskopplæring – beregning av frist
For personer med ordningen Norsk med norskmål etter integreringsloven må kommunen registrere utdanningsbakgrunn for at
fristen for opplæring på henholdsvis 3 år eller 18 måneder skal beregnes.
Her vises beregning av frist for ordningen Norsk med norsmål etter integreringsloven.
Kategori fra viser når
personen kom inn i
målgruppen

Frist for gjennomføring
beregnes først når du
har registrert
utdanningsbakgrunn

Du må registrere
utdanningsbakgrunn
for at fristen for
gjennomføring av
norskopplæring skal
beregnes i NIR. Dette
gjelder personer med
ordningen Norsk med
norskmål

15

Norsk og samfunnskunnskap - oversikt over frister
Her er en oversikt over gjennomføringsfrist for opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven. Fristen for
gjennomføring vil være ulik avhengig av hvilken ordning personen tilhører og hvilken utdanningsbakgrunn deltakeren har fra før.
Merk at utdanningsbakgrunn må registreres for at fristen for norsk med norskmål skal beregnes!
Fristen forlenges på bakgrunn av registrert permisjon (gjelder alle ordningene). Fristen forlenges også ved klage på vedtak om
permanent/midlertidig stans der utfallet er medhold eller opphevelse, se mer informasjon om funksjonalitet for klage. For
personer som får vedtak om utsatt oppstart beregnes fristen fra datoen kravet om utsatt oppstart ble fremsatt.

Tips: For å
vurdere om
deltaker har
gjennomført
videregående
opplæring fra før
eller ikke, se GSU
listen på NOKUT
sine sider

Ordning

Utdanningsbakgrunn

Gjennomføringsfrist

Utvides pga
permisjon

Norsk med norskmål

Har gjennomført
videregående
opplæring

Frist for rett og plikt til gjennomføring av opplæringen er 1,5 år
(18 mnd) fra personen kom inn i målgruppen for ordningen

Vedtak om permisjon
fra opplæringen

Norsk med norskmål

Har ikke gjennomført
videregående
opplæring

Frist for rett og plikt til gjennomføring av opplæringen er 3 år
(36 mnd) fra personen kom inn i målgruppen for ordningen

Norsk timer/norskmål

Utdanningsbakgrunn
har ingen påvirkning på
fristen for
gjennomføring

Ingen frist for gjennomføring. Plikten består inntil personen har
gjennomført 250/225 timer norsk eller nådd sitt norskmål

Samfunnskunnskap

Tips: Se også hvilke
opplysninger som er
registrert om personens
utdanningsbakgrunn/
kompetanse under
menypunktet
Kompetanse i IMDinett

Utdanningsbakgrunn
har ingen påvirkning på
fristen for
gjennomføring

Frist for rett og plikt til gjennomføring av opplæringen er 1 år
(12 mnd) fra personen kom inn i målgruppen for ordningen

Se også juridisk veileder til integreringsloven
Kapittel 6 Opplæring i norsk og
samfunnskunnskap | IMDi

Vedtak om permisjon
fra opplæringen

Vedtak om permisjon
fra opplæringen

Vedtak om permisjon
fra opplæringen

Tips: For personer med rett og plikt til
opplæring i norsk opphører både retten og
plikten etter hhv 1,5 eller 3 år. For personer
med kun plikt til opplæring i norsk består
plikten til den er innfridd, uavhengig av hvor
lang tid det tar.
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Ordningen Norsk timer/norskmål
Personer med kun plikt til norsk og samfunnskunnskap må enten fullføre 250/225 timer norsk og 50/75 timer samfunnskunnskap eller
nå et minimumsnivå i norsk (personens norskmål). Plikten består inntil den er innfridd, uavhengig av hvor lang tid det tar.

Tips: På personer med
kun plikt til norsk og
samfunnskunnskap kan
du ikke registrere
utdanningsbakgrunn
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Registrere utdanningsbakgrunn
For personer med ordningen «Norsk med norskmål» må utdanningsbakgrunn registreres for at fristen for norskopplæring skal
beregnes. Klikk på knappen Legg til under Utdanningsbakgrunn for å registrere hvilken utdanning personen har gjennomført fra før.
Her kan du velge mellom «Har gjennomført videregående opplæring» og «Har ikke gjennomført videregående opplæring».

Tips: For å vurdere
om deltaker har
gjennomført
videregående
opplæring fra før eller
ikke, se GSU listen på
NOKUT sine sider

Tips: Se også hvilke
opplysninger som er
registrert om personens
utdanningsbakgrunn/
kompetanse under
menypunktet
Kompetanse i IMDinett
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Redigere utdanningsbakgrunn
Det er mulig å redigere utdanningsbakgrunn. Dette vil føre til ny beregning av fristen for gjennomføring av opplæring i norsk.
Gå til tabellen for utdanningsbakgrunn, trykk på Vis detaljer under Handling. Dette utvider feltet og du får tilgang til å
redigere.
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Beregningslogg for norskopplæringen
Når du registrerer eller redigerer utdanningsbakgrunn kan du se beregning av fristen under Frist for gjennomføring i statusboksen
øverst. Ved å trykke på i ikonet får du opp beregningsloggen for hvordan fristen er beregnet. Her vil du kunne se hvordan NIR er
kommet frem til fristen.
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Registrere kontakt, søknad eller krav
Det er mulig å registrere kontakt, søknad eller krav fra person under punktet Kontakt, søknad eller krav. Her kan kommunen også
registrere dato for krav om utsatt start av opplæringen. Dersom kravet blir innvilget og kommunen registrerer vedtak om utsatt oppstart
vil fristen beregnes fra datoen kravet ble fremsatt. Det er derfor viktig å registrere både krav og vedtak om utsatt oppstart, slik at fristen
beregnes på nytt.

Alle registreringer
legger seg i tabell
under punktet
«Kontakt, søknad eller
krav». Ved å trykke på
«Vis detaljer» kan du
redigere eller slette
hendelsen
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Redigere/slette kontakt, krav og søknad
Det er mulig å redigere eller slette registreringer under punktet Kontakt, søknad eller krav ved å trykke på «Vis detaljer».
Når du klikker på Vis
alle kontakt, søknad
eller krav utvider
tabellen seg og viser
slettede registreringer

Det er kun mulig å
redigere dato for
hendelsen, ikke noe
annet

Slettede hendelser
fremkommer i grå
kursiv med (slettet) i
parentes. Hendelsen
kan ikke lenger
redigeres
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Oversikt over vedtak for opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Vedtakstype

Tittel på vedtaksmal

Konsekvens av vedtaket

Rett og plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap

Rett og plikt til norsk og samfunnskunnskap

Det åpnes for at kommunen kan registrere timer i norsk og
samfunnskunnskap

Plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap

Plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Det åpnes for at kommunen kan registrere timer i norsk og
samfunnskunnskap

Norskplan

Norskplan

Ingen konsekvens

Vesentlig endring av norskplan

Vesentlig endring av norskplan

Ingen konsekvens

Utsatt oppstart av opplæring i norsk og
samfunnskunnskap

Utsatt oppstart av opplæring i norsk og
samfunnskunnskap

Gjennomføringsfristen beregnes fra dato for mottatt krav om
utsatt oppstart

Permisjon pga. velferd

Permisjon på gunn av velferd

Utvider gjennomføringsfristen med tilsvarende antall dager
virkedager eller kalenderdager, avhengig av valg i vedtaket

Permisjon pga. barns sykdom

Permisjon på grunn av barns sykdom

Utvider gjennomføringsfristen med tilsvarende antall dager
virkedager eller kalenderdager, avhengig av valg i vedtaket

Permisjon pga. egen sykdom

Permisjon på grunn av egen sykdom

Utvider gjennomføringsfristen med tilsvarende antall dager
virkedager eller kalenderdager, avhengig av valg i vedtaket

Permisjon pga. fødsel/adopsjon

Permisjon på grunn av fødsel og permisjon

Utvider gjennomføringsfristen med tilsvarende antall dager
virkedager eller kalenderdager, avhengig av valg i vedtaket

Midlertidig stans

Midlertidig stans

Ingen konsekvens

Permanent stans

Permanent stans

Avslutter ordningen, men lukker ikke kategorien. Ved en ev.
flytting skal ny kommune kunne registrere vedtak om opplæring
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Oversikt over vedtak om fritak fra opplæring i norsk og samfunnskunnskap
Kategori

Ordning

Vedtak om fritak

Merknad

Rett og plikt norsk og
samfunnskunnskap

Norsk med norskmål

Fritak fra plikt til opplæring

Fritatt fra plikt til opplæring i norsk med norskmål gir fritak både for opplæring
og prøve. NB! Kategorien blir stående åpen fordi personen er fritatt fra plikten,
men fortsatt har RETT til opplæring

Rett og plikt norsk og
samfunnskunnskap

Norsk med norskmål

Fritak fra plikt til prøve

Fritak fra plikt til prøve gir fritak fra både prøve og opplæring i norsk, ettersom
plikten til opplæring er å bestå prøven. NB: Kategorien blir stående åpen fordi
personen er fritatt fra plikten, men fortsatt har RETT til opplæring

Rett og plikt norsk og
samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap

Fritak fra plikt til opplæring

Fritatt fra plikt til opplæring i samfunnskunnskap gir fritak både for opplæring og
prøve. NB: Kategorien blir stående åpen fordi personen er fritatt fra plikten, men
fortsatt har RETT til opplæring

Fritak fra plikt til prøve

Fritak fra plikt til prøve gir ikke fritatt plikt til opplæring i samfunnskunnskap,
fordi man også må gjennomføre 50/75 timer opplæring

Fritak fra plikt til opplæring

Fritak fra plikt til opplæring innebærer enten fritak fra 250/225 timer norsk eller
norskmålet som er satt og gir derfor fritatt plikt. Ordningen lukkes fordi
personen bare har plikt, ikke rett. Når begge ordninger er fritatt lukkes også
kategorien fordi personen ikke har noen rettigheter til norsk og
samfunnskunnskap

Fritak fra plikt til prøve

Fritak fra plikt til prøve gir fritak fra både prøve og opplæring i norsk, ettersom
plikten til opplæring er å bestå prøven, og gir derfor fritatt plikt. Ordningen
lukkes fordi personen bare har plikt, ikke rett. Når begge ordninger er fritatt
lukkes også kategorien fordi personen ikke har noen rettigheter til norsk og
samfunnskunnskap

Fritak fra plikt til opplæring

Fritak fra plikt til opplæring innebærer fritak fra 50/75 timer samfunnskunnskap
og gir derfor fritatt plikt, fordi disse ikke har plikt til å bestå prøve. Ordningen
lukkes fordi personen bare har plikt, ikke rett. Når begge ordninger er fritatt
lukkes også kategorien fordi personen ikke har noen rettigheter til norsk og
samfunnskunnskap

Rett og plikt norsk og
samfunnskunnskap

Plikt til norsk og
samfunnskunnskap

Plikt til norsk og
samfunnskunnskap

Plikt til norsk og
samfunnskunnskap

Plikt til norsk og
samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap

Norsk timer/norskmål
Norsk timer/norskmål

Norsk timer/norskmål

Samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap

Fritak fra plikt til prøve

Plikterne har ikke plikt til å bestå prøve, men vedtak om fritak fra prøve i
samfunnskunnskap er likevel tilgjengelig i NIR i vedtaksmenyen på
samfunnskunnskap for denne gruppen. Dette skal fjernes. Kommunen bør fatte
vedtak om fritak fra opplæring i samfunnskunnskap, fremfor vedtak om fritak fra
prøve.

24

Registrere vedtak
Under punktet Vedtak skal kommunen registrere vedtak for ordningen Norsk med norskmål eller Norsk timer/norskmål. De
fleste vedtakene kan registreres både fra ordningene for norskopplæring og ordningen samfunnskunnskap. Registrerte vedtak
vil vises på begge ordningene (norsk og samfunnskunnskap).
Klikk på knappen Legg til
for valg av vedtakstype
Tips: Enkelte vedtak kan kun
registreres på norsk ordningene,
og vil kun vises på disse. Dette
gjelder: vedtak om fritak fra
avsluttende prøve i norsk og
vedtak om fritak fra plikt til
opplæring i norsk. Tilsvarende
gjelder for samfunnskunnskap

Vedtakstype og vedtaksdato er
obligatoriske felter for alle
vedtak. Øvrige felter varierer.
Rød stjerne viser hva som er
obligatorisk å fylle ut

Tips: Startdato for vedtak er
ikke et obligatorisk felt, men
det bør registreres da det
kan medføre utfordringer
med å registrere nytt vedtak,
dersom startdato mangler i
første vedtak

Det er ikke obligatorisk å fylle ut antall tilbudt
timer i vedtaket ettersom plikten handler om å
oppfylle norskmålet sitt. Registrering av antall
timer på vedtaket kan imidlertid brukes for å
holde oversikt over fravær ift. omfanget av
opplæringen i norskplanen. For mer informasjon
se Juridisk veileder til integreringsforskriften –
kapittel 7 fravær og permisjoner (§29)

Merk! Det må registreres antall deltatte timer og
fravær under fanen «Deltakelse»
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Redigere/slette vedtak samt laste ned vedtaksmal
Det er mulig å redigere og slette vedtak ved å klikke på Vis detaljer under Handling. Her finner du også knappen som leder deg til
vedtaksmalen for vedtaket. Du kan kun redigere vedtakets start- og sluttdato, ikke andre opplysninger.

Tips: Kun aktive vedtak vil være synlige i tabellen
under punktet Vedtak. Slettede vedtak eller vedtak
som ikke lenger/ikke enda er gjeldende finner man
ved å klikke på Vis alle vedtak til høyre over tabellen.
Vedtak som ikke er gyldige står i grå kursiv med årsak
i parentes bak
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Registrere klage på vedtak
Dersom deltaker klager på vedtaket skal dette registreres under det aktuelle vedtaket som det klages på. For å registrere klage på
vedtak må man først trykke på Vis detaljer under Handling. Feltet ekspanderer og man må velge Legg til under punktet Klage.

Tips: Du må først registrere at det er
kommet inn en klage på vedtaket, dvs.
dato for når klagen ble registrert.
Utfallet av klagen registreres gjerne på
et senere tidspunkt, se neste side

Tips: Du kan se at det er registrert en
klage på vedtaket ved at det står (klage
registrert) i parentes etter vedtaket
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Registrere utfall på klage
Når kommunen har behandlet klagen må også utfallet av klagen og datoen for avgjørelsen registreres. Trykk først på Vis detaljer under
Handling på det aktuelle vedtaket. Feltet ekspanderer og viser tabell for Klage nederst i bildet. Her må du på nytt velge Vis detaljer
under Handling for å få tilgang til å registrere utfallet.

NB: Klage på vedtak om midlertidig eller
permanent stans med utfall medhold
eller opphevelse fører til forlengelse av
fristen for gjennomføring av
opplæringen. Det er derfor viktig at
kommunen registrerer utfallet av klagen
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Registrere utfall på klage forts.
Når utfallet på klagen er registrert vil dette vises i tabell for vedtak, med status på klagesaken i parentes bak vedtaket. Hvis utfallet av
klagen er «Klager gis medhold» eller «Kommunens vedtak oppheves» vil ikke vedtaket det er klaget på fremkomme som «aktivt» under
tabellen Vedtak. For å se slettede og/eller opphevede vedtak trykk på Vis alle vedtak. Hvis klager gis medhold, vil vedtaket fremkomme
i kursiv med (medhold klage) i parentes.
For klage på vedtak om midlertidig/permanent stans med utfall medhold klage eller opphevelse klage får personen utvidet fristen med
tiden (virkedager) mellom startdato for vedtak midlertidig/permanent stans og til dato for avgjort klage (se beregningslogg neste side).
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Beregning av frist ved klage
For å se hvordan NIR beregner gjennomføringsfristen etter at utfallet av klagen er registrert må du gå til ordningen Norsk med
norskmål og klikke på i tegnet ved siden av frist for gjennomføring. Du vil da få opp en beregningslogg som viser hvordan NIR har
kommet frem til fristen.

.

Tips: Ved utfall medhold eller
opphevelse får personen får
utvidet fristen med tiden
(virkedager) mellom startdato
for vedtak midlertidig/
permanent stans til dato for
avgjort klage
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Registrere norskmål
Kommunen må registrere norskmål under punktet Norskmål. Kommunen kan velge enten Norskprøve - 4 delprøver, Norskprøve C1, Videregående opplæring - Standpunktkarakter eller Grunnskole - Standpunktkarakter.
Registrert norskmål vises i tabell under punktet Norskmål og ligger til grunn for å beregne om personen har gjennomført plikten til
opplæring (oppnådd norskmålet sitt) i NIR. Prøveresultater overføres løpende fra Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) til NIR. Når prøveresultatene er lik eller bedre enn registrert norskmål i NIR vil personen
beregnes å ha gjennomført plikten sin.

Tips: I statusboksen
øverst vises det om
norskmål enten ikke
er registret, ikke
oppnådd eller
oppnådd
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Registrere norskmål forts.
Ved valg av Norskprøve – 4 delprøver må kommunen registrere norskmål mellom A1 og B2 for de fire delferdighetene lese, skrive, lytte
og muntlig. Ved valg av Norskprøve C1 og standpunktkarakter på grunnskole eller videregående opplæring er norskmålet ferdig utfylt.
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Redigere norskmål
Det er mulig å redigere norskmålet, men ikke å slette det. For å redigere norskmål klikk på Vis detaljer under Handling. Det er mulig å
redigere type norskmål, eksempelvis fra «Norskprøve - C1» til «Norskprøve - 4 delprøver.» Har personen norskmålet «Norskprøve – 4
delprøver» kan man også velge å redigere nivået på hver enkelt delferdighet.
NB: Kommunebruker kan ikke redigere norskmålet etter at norskmålet er oppnådd, dersom norskmålet enten er Norskprøve - 4
delprøver eller Norskprøve - C1

Tips: Dersom norskmålet er «Norskprøver - 4
delprøver», kan redigering av hver
delferdighet påvirke beregningen av hvorvidt
personen har gjennomført plikten
sin/oppnådd norskmålet sitt, sett opp mot
prøveresultater som er overført fra
Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) til
NIR

Tips: Det er kun
mulig å redigere
norskmålet ett nivå
ned ad gangen
(ingen begrensning
oppover)
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Registrere oppnådd norskmål «karakteren 2 eller høyere»
Registrert norskmål ligger til grunn for å beregne om personen har gjennomført plikten til opplæring (oppnådd norskmålet sitt).
Prøveresultater overføres fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) til NIR for Norskprøve 4 delprøver og Norskprøve C1.
Ved valg av norskmålet «standpunktkarakter 2 eller høyere» på grunnskole eller videregående opplæring må kommunen selv registrere
hvorvidt dette er oppnådd i NIR.

For å registrere at
standpunktkarakter 2
eller høyere er
oppnådd; velg
norskmålet, trykk på
Vis detaljer under
Handling, huk av i
boksen Oppnådd
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Registrere deltakelse og fravær - norskopplæring
På fanen Deltakelse må kommunen registrere gjennomførte timer og fravær for ordningen Norsk med norskmål eller Norsk
timer/norskmål.

Gjennomførte
timer
fremkommer
både under
fanen Ordning
og fanen
Deltakelse

Tips: Selv om det ikke er
obligatorisk å legge inn antall
timer i vedtaket om
opplæring, som registreres
under fanen «Ordning», må
kommunen registrere
deltatte timer og fravær
under fanen «Deltakelse»,
ref. integreringsforskriften §
53
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Redigere/slette deltakelse og fravær - norskopplæring
Registrert deltakelse og fravær vises i tabellen under fanen Deltakelse. Det er mulig å redigere og slette timer og fravær ved å klikke
på Vis detaljer.

Tips: Du kan velge å
se kun registrerte
perioder eller alle
perioder – klikk på
Vis alle perioder

Du kan også
sortere ved å
klikke på pilene
for hver kolonne
i toppmenyen
(vedtak, resultat,
startdato osv.)

Tips: De grå feltene kan ikke
redigeres. Må disse endres,
må du slette vedtaket og
registrere et nytt vedtak

Det er mulig å
redigere og slette
timer og
fravær ved å klikke
på Vis detaljer
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Samfunnskunnskap 50 eller 75 timer?
Fra 1. januar 2022 ble det innført endringer i ordningen samfunnskunnskap for personer omfattet av integreringsloven. Endringene
er basert på ny læreplan i samfunnskunnskap for voksne og innebærer at opplæringen i samfunnskunnskap øker fra 50 til 75 timer
for personer med rett og/eller plikt til opplæring.
Personer som ankom før 1. januar 2022 har rett og/eller plikt til 50 timer samfunnskunnskap. Personer som ankommer etter 1 . januar
2022 har rett og/eller plikt til 75 timer samfunnskunnskap, fordelt på 3 moduler. For personer med kun plikt til norsk og
samfunnskunnskap er plikten til norsk redusert fra 250 til 225 timer, slik at det totale antallet timer ikke overstiger 300 timer.
Her er en oversikt over overgangsreglene som gjelder for opplæring i samfunnskunnskap. For full oversikt over overgangsreglene, se
integreringsforskiften §72

Gruppe

Personer med rett og plikt til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap - antall timer

Personer med kun PLIKT til opplæring i norsk og
samfunnskunnskap - antall timer

Personer som får oppholdstillatelse og ankommer i
2021

50 timer samfunnskunnskap

50 timer samfunnskunnskap
250 timer norsk/norskmål

Personer som får oppholdstillatelse i 2021, men som
ankommer etter 1.1.2022

75 timer samfunnskunnskap

75 timer samfunnskunnskap
225 timer norsk/norskmål

Personer som får oppholdstillatelse og ankommer etter
1.1.2022

75 timer samfunnskunnskap

75 timer samfunnskunnskap
225 timer norsk/norskmål

For mer informasjon se:
Ny ordning samfunnskunnskap | IMDi
Læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere - Kompetanse Norge
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Samfunnskunnskap – beregning av frist og visning av timemål
Personer som omfattes av integreringsloven får beregnet ett års frist for gjennomføring av opplæring i samfunnskunnskap fra
personen kom inn i målgruppen for opplæringen, dvs. fra datoen for beregning av kategori. Fristen gjelder uavhengig av om
personen har timemål 50 eller 75 timer. På fanen Ordning vises det hvilket timemål personen har.

Denne personen er
omfattet av timemålet
50 timer

Denne personen er
omfattet av timemålet
75 timer
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Samfunnskunnskap - status og vedtak
De fleste av vedtakene på ordningene norsk og samfunnskunnskap kan registreres både under ordningene for norskopplæring og
under ordningen samfunnskunnskap. Vedtakene som registreres vil vises på begge ordninger.
De eneste vedtakene som må registreres under ordningen Samfunnskunnskap og som ikke vil vises under norsk ordningene er vedtak
om fritak fra avsluttende prøve i samfunnskunnskap og vedtak om fritak fra plikt til opplæring i samfunnskunnskap.

Tips: Fristen for gjennomføring av
opplæring i samfunnskunnskap er
kun ett år fra beregning av kategori
(med tillegg av eventuell permisjon)

Registrere deltakelse og fravær – samfunnskunnskap 50 timer
På fanen Deltakelse skal kommunen registrere gjennomførte timer og fravær i samfunnskunnskap. Timene registreres som vist under.

Statusfeltet viser
antall timer
gjennomført
opplæring og
fravær for
deltaker

Gjennomførte timer fremkommer både under
fanen Ordning og fanen Deltakelse
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Registrere deltakelse og fravær – samfunnskunnskap 75 timer
På fanen Deltakelse skal kommunen registrere gjennomførte timer og fravær i samfunnskunnskap. På den nye ordningen
samfunnskunnskap 75 timer må kommunen registrere timene på moduler. I statusfeltet øverst vises det hvor mange timer
personen har gjennomført per modul.

Her vises statusfeltet
før/etter registrering av
timer deltakelse

For mer informasjon om de
tre modulene, se:
Læreplan i samfunnskunnskap
for voksne innvandrere
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Registrere deltakelse og fravær – samfunnskunnskap 75 timer forts.
Det er ikke fastsatt noen bestemt rekkefølge for gjennomføring av modulene. Kommunen kan registrere timer på modulene i
den rekkefølgen som passer. Det er imidlertid ikke mulig å registrere mer enn 25 timer pr. modul.
Klikk på Legg til for å
registrere timer og fravær
på hver enkelt modul
For å se, redigere eller slette
registreringer på en enkelt
uke trykk på Vis detaljer
under handling.
Disse kan redigeres ved å
klikke Rediger. Her kan også
registreringer slettes

Tips: Normal visning i
tabellen er bare
perioder/uker med
registreringer. Hvis du
trykker på «Vis alle
perioder» får du oversikt
over alle perioder
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Redigere/slette deltakelse og fravær - samfunnskunnskap
Registrert deltakelse og fravær vises i tabellen under Deltakelse. Deltakelse kan redigeres og slettes ved å klikke på Vis detaljer.
Du kan velge å sortere informasjonen du ser etter den kolonnen du velger selv.
Tips: du kan velge å
se kun perioder det
er registrert fravær
på eller alle
perioder - klikk på
Vis alle perioder

Skjermbilde på person
med timemål 50 timer og
timemål 75 timer

Tips: De grå feltene
kan ikke redigeres.
Må disse endres,
må du slette
vedtaket og
registrere et nytt
vedtak
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Registrere deltakelse i videregående opplæring – fulltid
Kommunen må registrere i NIR dersom en person deltar i videregående opplæring fulltid. Dette registreres under punktet Fulltid
videregående opplæring og ligger til grunn for deling av norsktilskudd mellom kommune og fylkeskommune. Kommunen må i tillegg
registrere vedtak om opplæring i norsk og samfunnskunnskap i NIR, for personer som deltar i fulltid videregående opplæring.
For å registrere fulltid
videregående
opplæring, klikk på
Legg til og velg dato
for oppstart og
avslutning og hvilken
fylkeskommune som
tilbyr opplæringen

Tips: For personer som deltar i
videregående opplæring fulltid skal
ikke kommunen registrere deltakelse
(timer), men fylkeskommunen må
overføre opplysninger om fravær til
kommunen

Alle fylker kan velges fra
listen uavhengig av
hvilket fylke du har
brukerrolle i NIR for

Det er ingen
begrensning for hvor
mange ganger du kan
registrere videregående
opplæring

For mer informasjon om deling av tilskudd, se rundskriv 3A 2021: Tilskotsordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for
vaksne innvandrarar for 2021 (INTEGRERINGSLOVA) (imdi.no)

Avslutning av ordning
NIR beregner avslutning for ordningen opplæring i norsk og samfunnskunnskap automatisk. Det er ikke mulig å registrere, redigere
eller slette avslutning på ordningen. Hendelser som avslutter ordningen er oppnådd norskmål, vedtak om permanent stans, vedtak om
fritak eller utgått frist.

Tips: Fritak vil lukke plikten på den
ordningen som fritas. NB: For personer med
rett og plikt vil ikke ordningen avsluttes,
ettersom retten til opplæring består. For
personer med kun plikt vil ordningen
avsluttes

For mer informasjon om hvordan vedtak om fritak påvirker ordning og kategori se
«Oversikt over vedtak for opplæring i norsk og samfunnskunnskap» i dette dokumentet
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