HISTORISK VEDTAK PÅ LANDSMØTET I FREDRIKSTAD
Dette gir oss helt nye muligheter til å være med og sette den nasjonale dagsorden.

På landsmøtet ble det med stort flertall vedtatt å øke kontingenten slik at vi får økonomi til å
ansette en person i hel stilling. Dette vil gi IKVO en megafon som sikrer at vår stemme blir
hørt.
Det nyvalgte styrets første oppgave blir å bestemme seg for hvordan dette skal forvaltes:
Styret fikk fullmakt til bestemme hvordan midlene skal brukes. Det kan ansettes eller
frikjøpes, og det kan kjøpes tjenester hos profesjonelle lobbyister.

AUD AASTORP NY LEDER I IKVO
Jan Tambs-Lyche valgte å gå
ut av styret etter å ha sittet i
atten år, tolv av dem som
leder. Takk til Jan for en solid
og stor innsats i Norge og
Norden!

Den nye lederen Aud
Aastorp, leder i Delta
Voksenopplæring i Askim,
ønsker seg en dynamisk og
engasjert medlemsmasse:
”Ikke bare spør om hva
IKVO kan gjøre for deg, men
spør også om hva du kan
gjøre for at IKVO blir en handlekraftig og levende organisasjon.
Vi vil at IKVO skal være en organisasjon som blir en viktig samarbeidspartner for NAFO,
VOX og IMDI - en organisasjon som departementer og Utdanningsdirektoratet ønsker å ta
med på råd i utredningsprosessen i saker som handler om voksenopplæringen.
Jeg ønsker at dere som nå har vært med på møtet og konferansen framsnakker IKVO.
Den beste markedsføringen IKVO kan ha er deres positive omtale om de opplevelsene dere
har med organisasjonen. Hvis hver enkelt som driver IKVO fram som en levende
organisasjon formidler dette til sine naturlige samarbeidspartnere, kan vi vitalisere interessen
og engasjementet for organisasjonen og betydningen av organisasjonens arbeid.

STORTINGSMELDING NR 12(2012-2013)
Innføring av bestått prøve i samfunnskunnskap som
vilkår for å erverve statsborgerskap etter søknad sendes
på alminnelig høring.
Statssekretær i BLD, Ahmad Ghanizadeh, la på IKVOs
konferanse i Fredrikstad fram Stortingsmeldingen: En
helhetlig integreringspolitikk: Mangfold og fellesskap.
Denne skal inneholde en helhetlig politikk for framtidens
integreringssamfunn, og virkemidler for høyere
sysselsetting, hvor det handler om å nå de gruppene en ikke har klart å nå hittil.
Det kom som en stor overraskelse for IKVOs konferanse da statssekretæren også meldte at
det blir foreslått Innføring av bestått prøve i samfunnskunnskap som vilkår for å erverve
statsborgerskap etter søknad. Reaksjonene blant deltakerne lot da heller ikke vente på seg.

