
Referat fra IKVO- møte i Tromsø 21. og 

22. januar 2013  

Utvidet styremøte med fylkeskontakter  

 Municipal Adult Education Association  

Victor Esjeholm, Alta – fylkeskontakt, Britt-Tove Sletten, Lenvik – styremedlem 

og fylkeskontakt, styremedlemmene Aud Aastorp, Askim, Inger Hjortland, 

Larvik, Guri Bøe, Bergen og Kirsti Linde, Sande. Vararepresentanter til styret 

Egil Marthiniussen, Hemnes, Mette Lorentzen, Lenvik og Bjørn Stenmark, 

Beiarn. 

 

Gjennomgang av vedtektene og handlingsplanene. 

Kommentarer: 

 Viktig at vi ikke oppfattes som en arbeidsgiverorganisasjon.  

Derfor er teksten i vedtektene ”IKVO skal være frittstående og uavhengig.” 

 De som ikke er ledere og møter på landsmøtet, må ha med fullmakt for å 

stemme. 

 Vi ønsker et likeverdig tilbud for elever, men ser at det må gis rom for 

regionale forskjeller. I kommunene er man nøye med kvalitetssikring og 

utviklingsarbeid i barnhage og grunnskole. IKVO ønsker at dette skal være 

tilfelle også i voksenopplæringen. 

 Det er viktig å fokusere på at vi representerer hele landet. 

Det nye bosettingsprogrammet til IMDI sier at også små kommuner får en 

bosetting. Da vil disse trenge veiledning på å starte voksenopplæringstilbud. 

Organisasjonsarbeid og nettverk 

Britt-Tove Sletten, nyvalgt styremedlem, sier det er positivt at man i 

sammensetningen av styret tar hensyn til den geografiske spredningen, og at hennes 

motivasjon for å engasjere seg i styrearbeidet var nettopp dette. 

I Finnmark er det ikke noe IKVO-nettverk, men et ledernettverk som er initiert av 

fylkesmannen, bestående av noen av voksenopplæringssentrene. Avstandene i 

Finnmark er store, men utfordringene er mange, og det hadde vært nyttig med et 

nettverk. Det er mye telefonkontakt/mailkontakt, men det må være noen samlinger 

som gjør det lettere å ta kontakt. 

Lakselv, Hammerfest, Alta, Vadsø, Kirkenes, Vardø, Karasjok, Båtsfjord har 

voksenopplæringssenter. 

I Nordland og Troms fins det et nettverk bestående av de større sentra, Tromsø, 

Lenvik, Harstad, Narvik og Bodø. Dette er ikke et IKVO-nettverk. Det finnes 

voksenopplæringstilbud i mange av de mindre kommunene også, f. eks Målselv, 

Bardu, Nordreisa, Evenskjer, Berg, Torsken og Tranøy i Troms, og Nesna, Dønna og 



Lofoten/Vesterålen i Nordland. 

Mange små voksenopplæringer med stor geografisk spredning er en stor utfordring 

for nettverksarbeidet. Det ble foreslått at mindre kommuner gis en lavere kontingent – 

et slags introduksjonstilbud. 

I Nordland vil man se nærmere på muligheten for å lage to nettverk, f. eks ett nord for 

og ett sør for Saltfjellet. 

Det er usikkert om kjennskapet til IKVO er godt nok. 

Når fylkesmannen samler kommunene til to etterutdanningsdager, er det mange som 

ønsker å ha muligheten til en dag ekstra for nettverksarbeid/ erfaringsutveksling når 

man først er samlet. 

Fylkesmannen i Nordland er lydhør for ønsker og stiller med ressurser i samarbeid 

med VOX. Fylkesmannen får skryt for dette arbeidet. 

Det var enighet om at IKVO kan bli mer synlig for medlemmene, slik at de føler de får 

noe igjen for kontingenten Det er viktig at det blir jobbet med alle tre feltene 

grunnskole. norskopplæring og spesialundervisning – det skal være noe for alle 

medlemmene. 

IKVO vil spille på fylkeskontaktene – de igjen skal spille utover i organisasjonen. 

Vi ønsker at fylkeskontaktene rydder i medlemslistene, oppdaterer mail-lista og 

verver nye medlemmer. 

Styret vil sende ut månedsbrev til alle medlemmene. 

Vi ønsker å nå ut til pressen med de bra resultatene som er i voksenopplæringen. 

Styret oppfordrer alle til å skrive leserinnlegg og sende til sine lokalaviser – send 

også dette til alle medlemmer – det kan brukes av flere. 

Leder og nestleder eller styremedlemmer fra IKVO kan inviteres til møte. 

 

Finansiering av de kommunale voksenopplæringene 

Bortfall av resultattilskudd.  
Ved framlegging av statsbudsjettet var det klart at dette ble en realitet, til tross for at 
vi har prøvd å nå fram med argumentasjon om at å fjerne denne delen av tilskuddet 
til norskopplæringen og erstatte den med prosjektmidler er svært lite heldig, framfor 
alt fordi å finansiere opplæringen med prosjektmidle gir oss lite forutsigbarhet, og 
også fordi det ikke er alle kommuner som KAN søke prosjektmidler. 
http://www.imdi.no/Tilskudd/2013/Tilskudd-til-kommunale-innvandrertiltak---
utviklingsmidler-til-kommunene-2013-/ 
 
Legg merke til at de kommunene som kan søke tilskudd, er definert nederst på siden: 

Slå opp og se om din kommune kan søke!  Søknadsfrist 15. februar. 

http://www.imdi.no/Tilskudd/2013/Tilskudd-til-kommunale-innvandrertiltak---utviklingsmidler-til-kommunene-2013-/
http://www.imdi.no/Tilskudd/2013/Tilskudd-til-kommunale-innvandrertiltak---utviklingsmidler-til-kommunene-2013-/


Vi undrer oss over at små kommuner ikke har muligheten til å søke, samtidig med at 

det sitter mange i mottak og IMDI går ut til små kommuner og ønsker bosetting. 

 
Eksempel: For Larvik kommune vil det bety 800 – 900 000 mindre i inntekt pr år uten 
tilskudd av prosjektmidler 
KS har etterspurt konsekvenser av dette. 
5 mill overføres til arbeidet med å forbedre eller utvikle et nytt NIR. 
 
Fra fylkesmennene blir det nå gjennomført et tilsyn på introduksjonsloven 

Rapporter fra tilsynet ligger åpent på fylkesmannens sider i de fylkene det er 

gjennomført tilsyn. Tilsynet sier noe om ferieavvikling og heldagstilbud. Men det er 

viktig at vi når fram med budskapet om at tilskuddene ikke strekker til det helårlige 

tilbudet med heldagstilbud slik myndighetene etterspør.  

 

Vi savner at IMDI går ut og sier noe om retningslinjer for hvordan en kan bruke 

integreringstilbudet i kommunene. 

I Lenvik har man ett voksenopplæringssenter med både norskopplæring og 

flyktningtjeneste. Det gir en bedre oversikt og økonomi når en kan se tilskuddene 

under ett. Rådmann Margrete Hagerupsen i Lenvik kommune har vært en sterk 

talskvinne for denne løsningen.  

Det finnes noen retningslinjer på integreringstilskuddet: 

http://www.imdi.no/Documents/Rundskriv/2013/Rundskriv_01-

13_Integreringstilskudd.pdf 

Arbeidsinnvandrere: Hvordan finansiere norskopplæringen for disse?  

Hvordan regne ut prisen – skal administrasjonskostnader og husleie inn her? 

Vi har muligheten for å hente ut tall fra KS og beregningsutvalget. 

 

Grunnskole og finansiering av ”Grunnleggende ferdigheter” 

Vi opplever rundskrivet om grunnskole som problematisk – f. eks. er det uhåndterlig 

at det legges opp til kontinuerlig inntak i en eksamensrettet undervisning. 

Vi etterlyser en helhetlig tanke omkring utdanning og studiesenter. Tilbudet til norske 

som har behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter bør bli mye bredere, og det 

burde oppleves positivt å gå og ta en utdanning.  

I Kunnskapsløftet ligger begrepene om grunnleggende kompetanse. Det er 

interessant å se på hva eleven egentlig trenger for å komme videre?  

VOX har utlyst prosjektmidler for å få kommunene til å gå i gang med denne 

undervisningen. 

Det er muligheter for å søke midler til BKA, og her er vi avhengig av å ha en bedrift 

som søker. De kommunale voksenopplæringer har kompetansen og kunne med 

fordel forvaltet disse midlene. 

https://sande.skole.d-ikt.no/owa/redir.aspx?C=JF-8PdJzkU-g_hSjBzOqY4cr8O1Ty89IN4mB6tMNQxI1k7YlkYfnkkzAbFj7zOBd_VG2lXQJvKQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.imdi.no%2fDocuments%2fRundskriv%2f2013%2fRundskriv_01-13_Integreringstilskudd.pdf
https://sande.skole.d-ikt.no/owa/redir.aspx?C=JF-8PdJzkU-g_hSjBzOqY4cr8O1Ty89IN4mB6tMNQxI1k7YlkYfnkkzAbFj7zOBd_VG2lXQJvKQ.&URL=http%3a%2f%2fwww.imdi.no%2fDocuments%2fRundskriv%2f2013%2fRundskriv_01-13_Integreringstilskudd.pdf


 

Larvik har startet med nettbasert norskkurs .  

Pris kr 1500 pr. mnd, da får hver elev 5 timer med lærer.  

De bruker ”Min vei” og ”Migranorsk” 

Norsktilskuddet ”spist av” før deltaker bosettes. 
Tilskuddet til norskopplæring fordeles nå ut over tre år i stedet for fem, og 
flyktningene sitter mye lenger i mottak. Dette får følgende negative økonomiske 
konsekvens for kommunen som bosetter: 
 Pr capitatilskuddet er i mange tilfeller ”spist av” før deltakeren er bosatt i kommunen 
og uten at nevneverdig norskopplæring er satt i gang.  
Tilskuddet er utbetalt til kommunen der mottaket er. 
Så mye som 50 % av tilskuddet kan være brukt opp før deltakeren kommer til 
kommunen.  
Dette er tatt opp med IMDI v/Oddvin Forbord og departementet. 
Kommunene har mulighet til å nekte å ta imot hvis tilskuddet er ”spist av”. 
Dette er også meldt inn via fylkesmennene, som nå også har tilgang til NIR 
 
Nordisk samarbeid 

IKVO ved Aud og Guri er representert i Nordisk nettverk – aktuelt nå er en 

undersøkelse nå som skal si noe om hvorfor folk slutter i voksenopplæringen. 

Midlene kommer fra NorPlus Voksen. 

http://www.nordplusonline.org/sca/voksen/om_nordplus_voksen 

Det arrangeres en konferanse i Haderslev 24.-26. oktober:  

Læringsmiljø og voksenundervisning. Undervisningsmiljøets samspill med 

pedagogikk og læring. 

Det oppfordres til å melde seg på tidlig! Informasjon på våre hjemmesider og 

http://www.ikvo.no/sites/default/files/uploads/nordisk_netverk_konferanse_2013.pdf 
 

 

 

 

Diverse 

FFKF -  ”IKVO for flyktningkonsulentene” 

FFKF sin landskonferanse 2013, "Kan holdninger skapes?" 

11.-12. mars Quality Hotel Oslo Airport Gardermoen 

med utdeling av "Bosettingsprisen 2012" 

http://www.ffkf.no/ 

http://www.nordplusonline.org/sca/voksen/om_nordplus_voksen
http://www.ikvo.no/sites/default/files/uploads/nordisk_netverk_konferanse_2013.pdf
http://www.ffkf.no/dokumenter/landskonf2013.html
http://www.ffkf.no/dokumenter/landskonf2013.html
http://www.ffkf.no/dokumenter/landskonf2013.html
http://www.ffkf.no/dokumenter/landskonf2013.html
http://www.ffkf.no/dokumenter/landskonf2013.html


Basislæreplan 

IMDI har bedt VOX å se nærmere på om denne planen kan gjelde for flere 

kommuner enn Oslo. Basislæreplan foreligger nå kun for Oslo. 

http://www.rosenhof.oslovo.no/tilbud/Basis/images/L_replanen_BASIS.pdf 

Grunnleggende norsk(GNO) 

Hvis en elev har hatt GNO – (Grunnleggende norsk)på ungdomstrinnet  

gir dette 0 poeng(!)i beregningen til opptak på videregående skole. 

Det kommer et brev fra departementet som avklarer dette. 

 

 

Prioriterte oppgaver januar 2013 – juli 2013 

Kort oppsummering av 
styrmøte/fylkeskontaktmøte 
og referat på hjemmesiden 

Kirsti  28.01. 

Frikjøp av styremedlemmer Aud og Kirsti frikjøpes 20 
% hver  

Januar - juli 

Alle sentrene som er 
medlemmer blir oppringt. 

Aud, Inger, Guri og Kirsti Ferdig innen 10. 02. 

Alle sentrene varsles om at 
det vil bli krevd inn 
kontingent 

Det blir sendt ut mail.  

Innkreving av kontingent Kaj får en liste etter 
kartleggingene av sentra 

Kravene blir utstedt innen 
28.02 

Foreløpig beregning av 
sannsynlig kontingent 

Aud beregner dette  

Budsjett Aud og Kirsti lager et 
budsjett etter utregning av 
sannsynlig kontingent 

 

Informasjon om lobbyarbeid Inger tar kontakt med Ivar 
Ramberg 

Påbegynt 

Styremøte Fornebu, samtidig med 
ledermøte i VOX. Aud tar 
kontakt med VOX ang tid 
til innspill ang 
ledernettverk på møtet. 

4. og 5. mars 

Høringsnotat på reviderte 
læreplaner 

Aud utarbeider dette 
høringsnotatet 

Frist 5. mars 

Kontakt med ledelse i IMDI 
og VOX 

Kommunal 
voksenopplæring 

 

Kontakt med 
utdanningsavdelingen i 
fylkene for å problematisere 
gråsonen mellom 
introduksjonsloven og 

Aud-Østfold 
Inger-Vestfold 
Britt-Tove – Troms 
Egil – Nordland 
Guri - Hordaland 

 

http://www.rosenhof.oslovo.no/tilbud/Basis/images/L_replanen_BASIS.pdf


opplæringsloven 

Spesialundervisning/logopedi Guri og Inger jobber 
videre med dette. 

 

Definitiv avgjørelse på 
hvordan midlene skal brukes 
i budsjettperioden 

 1. juli 

 

 

Sande, 28. januar 2013-01-29 

Kirsti Linde 


