
Referat fra IKVO- møte i 

Ålesund 29. og 30. april 2013  

Møte med fylkeskontakter 

29.april, styremøte 30. april 

    

 

Fra styret møtte:   

Britt-Tove Sletten  

Aud Aastorp  

Guri Bøe  

Kirsti Linde  

Egil Marthinussen (møtte for Inger Hjortland) 

 

Fra innbudte fylker møtte: 

Sogn og 

Fjordane 

Erik Onstad erik.onstad@flora.kommune.no   

  
41 53 49 67 

Rektor kF 

Innvandrarsenteret 
avd. VO 

 Siri. S. Jansen sirisoreide.jansen@flora.kommune.no  Inspektør kF 
Innvandrarsenteret i 
Florø 

Vest-
Agder 

Lise Møskedal  lise.møskedal@mandal.kommune.no  Enhetsleder/  
rektor Kvalifiserings-
enheten 

Aust-
Agder 

Joanna 
Derdowska 

joanna.derdowska@arendal.kommune.no  Enhetsleder/  
rektor Arendal 
voksenopplæring 

Sør-
Trønde-
lag 

Eva Løe eva.loe@steinkjer.kommune.no 
 
93 06 61 64 

Steinkjer 
voksenopplæring 
 

Vert i 
Ålesund 

Gøran 
Heimdal 

goran.heimdal@alesund.kommune.no  
95474841 

Ålesund 
voksenopplæringssent
er 

 
 

    
FYLKESKONTAKTMØTE I ÅLESUND 29. APRIL 2013 

På første styremøtet etter landsmøtet og landskonferansen i Fredrikstad ble det bestemt at 

styret skulle arbeide for tettere kontakt med fylkeskontaktene i hele landet som et ledd i 

revitaliseringen av arbeidet i hele organisasjonen. Vi har planlagt i alt 3 

fylkeskontaktsamlinger i 2013. Det første møtet ble holdt i Tromsø i januar. Det andre møtet 

ble holdt i Ålesund den 29. april. Vi inviterte fylkeskontaktene fra Trøndelag, Møre og 

Romsdal, Hordaland, Rogaland og Agder til fylkeskontaktmøte i Ålesund.  

Fylkeskontaktene fra Sør-Trøndelag, Hordaland og Rogaland var forhindret fra å møte, men 

vil bli invitert på det tredje møtet vi kommer til å ha med fylkeskontaktene på Østlandet den 

25.09.13 i Oslo.  
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Ved å invitere til fylkeskontaktmøte, ønsket vi å få bedre kjennskap til 

voksenopplæringsarbeidet i Trøndelagsfylkene, Vestlandsfylkene og Agderfylkene.  

Styret vet at det er blandede reaksjoner på økning i kontingentsatser, selv om disse ble 

vedtatt på årsmøtet høst 2012. Vi etterspurte reaksjoner på dette.  

Fylkeskontaktene ga styremedlemmene tilbakemeldinger om reaksjonene på dette i sine 

fylker, og ga oss innspill om hva som forventes av organisasjonen. Styret informerte også om 

hvilke forventninger vi har til fylkesnettverkenes arbeid.  

 

I Aust-Agder har de et nettverk bestående av de største sentrene, 

Grimstad, Lillesand, Birkenes og Arendal(den største, med 42 

årsverk). 

Det har vært en diskusjon om hvorfor man skal ha en 

interesseorganisasjon for en kommunal virksomhet.  Noen har 

reagert på at kontingenten er høy. 

Det ble kommentert at vi ikke h ar noe annet organ enn IKVO som 

dekker alle delene, de forskjellige lovverkene inne i 

voksenopplæringsvirksomheten. 

Aust-Agder: 2-3 medlemmer har meldt seg ut. 

Vest-Agder: 15 kommuner i IKVO- nettverket. Her er nok inntrykket at 

mange vil melde seg ut pga den høye kontingenten. Nettverkene 

fungerer jo også godt uten IKVO! 

Utdanningsdirektoratet har gitt 7 mill. til kompetansebygging. 

IKVO-gruppe som er gått ut fra nettverket har kontakt med 

fylkesmannen. 

 

I Sogn og Fjordane er det 10 kommuner som har voksenopplæring.  

8 av de 10 er med i nettverket. Gloppen er de mest aktive. 

Det er et oppegående nettverk som har godt samarbeid med 

fylkesmannen  

Ellers kjennetegner det fylket at det er mange samfunn bestående av   

spredt befolkning, og det blir ensomme posisjoner. 

Interessant prosjekt: Vaksenpedagogikk - Norsk for framtida (VOX, fylkesmannen og 

høyskolen og nettverket) - man har vekslet inn de to etterutdanningsdagene til noe som gir 

studiepoeng over en periode på 3,5 år.  

Veldig gøy å jobbe på den måten, sier Erik Onstad. 

Forankring hos KS og rådmannsutvalget - fikk bevilling på 500 000 og 700 000. 

Neste prosjekt er en 2-årsplan. Tema: grunnleggende ferdigheter. 

FFKF samarbeider med dette nettverket. 

 



I Sør-Trøndelag går det går på rundgang å være leder i nettverket.  

4 store voksenopplæringer og mange små. 

Lederne i flyktningtjenesten knyttes sammen med lederne i 

voksenopplæring minst en gang i året. 

Felles kursdag! Veldig bra utbytte! 

 

I Møre og Romsdal har det akkurat nå vært et nettverksmøte med 

fylkesmannen ved Liv Marie Opstad. 

Møre og Romsdal har følgende forventninger til IKVO: 

 at IKVO skal være en samlende organisasjon  

 at IKVO er synlig i media og en aktiv lobbyist          

 fylkesleddet må være aktivt i fokuseringen på sakene         

 de ønsker at det blir lagt til rette for et samarbeid rundt de forskjellige 

områdene innen for voksenopplæringen 

 at man holder fokus på økonomien i voksenopplæringen 

Fra regionene/fylkene melder styret: 

I nettverk Helgeland  er det delte meninger om organisasjonen. Varamedlem Egil 

Marthinussen vil foreta ringerunde for å kartlegge ønsker om videre medlemskap. 

 

Østfold melder om et godt samarbeid med fylkesmannen, og et godt samarbeid innad 

i nettverket.  

 

I Vestfold ligger byene tett, og i mange sammenhenger er det naturlig å se på 

Vestfold som en region. Alle kommunene trenger ikke å ha alle tjenestene.  

IKVO ikke blitt tatt opp til diskusjon! IKVO er fundamentet i nettverkssamarbeidet. 

Fylkesmannen er en aktiv part i dette nettverket. 

 

Sande i Vestfold har hatt tilsyn som var en vekker for kommunalsjefen. Mange 

kommuner i Vestfold har hatt det. 

Det ble kommentert at tilsynet bare er for å sjekke systemer og rutiner – ikke 

kvaliteten i voksenopplæringen. 

 

Punkter til info og diskusjon: 

 

 Det kom opp et ønske fra fylkeskontaktene om en lavterskelkontingent.  

Små enheter må bruke mye tid og krefter for å få overbevist det neste leddet 

innenfor kommuneadministrasjonen, og vi ser at vi trenger å differensiere 

kontingenten enda mer. 

Vedtak: Voksenopplæringer 1-5 medlemmer kr 3000,- 



 Tilsynsrapportene er offentlige dokument. Hvordan jobber vi med dem? 

Vedtak: Oppslag på hjemmesiden: ”Som en forberedelse før tilsynet anbefaler vi å 

søke opp rapportene og rette opp det som måtte være før tilsynet kommer til din 

kommune” 

 Temaet voksenskolen ble diskutert på møtet. Er dette en institusjon bare på 

tegneblokken, eller foreligger det konkrete planer. På forespørsel om begrepet 
voksenskolen sier Hilde Havgar følgende: 
 

 
”Det er riktig at jeg på en konferanse på Høgskolen i Oslo i april i fjor oppsummerte mitt innlegg 
om voksenopplæring med en visjon om at ordninger for voksenopplæring innenfor ulike sektorer, 
bør samles i én fleksibel "voksenskole". Argumentasjonen tar utgangspunkt i at de eksisterende 

strukturene medfører en rekke hindringer for voksnes ønsker og behov om opplæring. En bedre 
samordning av tilbud og ordninger vil kunne bidra til at flere voksne får opplæring tilpasset deres - 
og samfunnets - behov, og at opplæringen blir mer effek tiv.  
 
"Voksenskolen" er med andre ord ikke en realitet, men en visjon om en mer dynamisk 
organisering av voksenopplæringsfeltet”.  
 

 Videre drøftet vi utfordringene med at Opplæringsloven og Lov om 

Introduksjonsordning ikke alltid er overensstemmende. Det er ikke alltid 

like lett å avgjøre hvilken lov som skal gjelde foran den andre.  

Se dokument vedlagt: Kjersti Botnan Larsen, Utdanningsdirektoratet:  

Regelverksforståelse opplæringsloven og introduksjonsloven (PDF) 

 

 Høringsutaleleser fra IKVO vår 2013 

1. Høringsuttalelsen om inntak til videregående opplæring ligger på hjemmesiden: 

Sakset fra uttalelsen vår: 
”IKVO reagerer på at det opprettholdes krav om bestått ordinær læreplan i norsk når voksne  
får opplæring etter Opplæringslovens § 4A. 
Det vil i praksis si at dersom kommunene bosetter en 16-åring som rekker å være innom 
10.klasse, vil vedkommende unngå norskkravet for inntak til videregående opplæring. 
Derimot må en 17-åring som kommer etter opplæringspliktig alder ha  
karakteren 2 etter ordinær læreplan i norsk for å komme inn på videregående  
opplæring…….. ” 
 
Les uttalelsen! 

http://www.ikvo.no/sites/default/ files/uploads/horing_om_inntak_til_videregaende_opplaering_ikvo_25

_04_13.pdf 

2. Høringsuttalelsen om endringer i introduksjonsloven – om obligatoriske norskprøver 

er også ferdig og ligger her: 

http://www.ikvo.no/sites/default/ files/uploads/horing_-_endring_i_forskrift_til_introduksjonsloven.pdf  

 

 Markedsføring – hva og hvordan? 
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Fylkeskontaktene var også svært opptatt av synligheten til IKVO. Hvordan kan 

organisasjonen være mer synlig?  

Forslag: 

Bruke media: 

- Påtale det der vi ikke blir satt opp som høringsinstans. 

- Facebook? Lukket gruppe som FFKF? Redigeringen av denne kan ligge på 

sekretæren, men kan også deles på flere. 

- Vi gjør en del av hjemmesidene tilgjengelige kun for medlemmer 

 

 

I fylkene: 

- IKVO’s handlingsplan må gjøres kjent og fylkeskontaktene må informere om 

saker fra styret. Vår programerklæring er nedfelt i handlingsplanene. Noe er 

allerede konkretisert. Ytterligere konkretisering vil gjøre det lettere for 

fylkeskontaktene å presentere og markedsføre IKVO innad i organisasjonen.  

Vedtak: Internt i organisasjonen skal det: 

 lages 2 møtereferat, ett detaljert arbeidsdokument og et kortfattet, og 

framfor alt forståelig dokument til hjemmesiden og evt. andre sider. 

 sendes ut nyhetsbrev til fylkeskontaktene samt store sentra på mail 

 

 IKVO skal være et felles sted å henvende seg når VOX, IMDI og KS vil vite noe om 

voksenopplæring. 

Status: 

Guri sitter i nå i en gruppe som behandler grunnleggende ferdigheter og møter for 

IKVO, snakker med IKVO sin stemme. 

 

Utdanningsdirektoratet henvendte seg til IKVO v/Aud om forslag på sentrale personer 

til å utarbeide:  

- Felles informasjonsmateriell om rettigheter til grunnskoleopplæring i 

kommunene. (Riksrevisjonen har stilt spørsmål om hvorfor man ikke får 

voksne med rettigheter til å ta grunnskole. Det antas at manglende 

informasjon kan være en årsak. Derfor utarbeides infomateriell.)  

- Nasjonale retningslinjer for realkompetansevurdering i grunnskolen for 

voksne.  

 IKVO sin eksistensberettigelse: Er organisasjonen liv laga? De minste Vo – sentrene 

trenger dette nettverket – de største klarer seg. 

 IKVO ønsker at det skal være en minstestandard på tilbudet som gis innenfor den 

enkelte kommune. Ved flytting er et menneske prisgitt ulike tilbud i forskjellige 

kommuner. 

 Vi pustes i nakken av private organisasjoner på området voksenopplæring, og det 

skaper en konkurransesituasjon og en ustabilitet som gir uro og uforutsigbarhet i 

organisasjonen 

 Man har reagert på at fylkesmennene ikke tolker lovverket likt. 



 Kan vi søke penger til drift av IKVO? 

 Det er et ønske fra nettverkene om at IKVO også snakker de små områdenes sak. 

 Ad spesialundervisning – henvise til rundskrivet Utdanningsdirektoratet 3 2012 og si 

at dette er grunnlag for en lokal diskusjon.  


