Styremøte IKVO 28.08.2020
Møtet ble gjennomført i Teams.
Følgende deltok på møtet:
Vibeche Holte (møteleder), Per Olav Strande, Ingeborg Kulseng, Egil Marthinussen, John
Amundsen (leder valgkomité) og Gry Høgberg (referent)

Saker til behandling:

1) Konferansen og årsmøtet på Gardermoen i november
Det er stor uforutsigbarhet i forhold til korona-situasjonen og muligheten til å
gjennomføre konferansen. Vibeche la fram et forslag til en slanket utgave der
konferansen gjennomføres som dagskonferanse med påfølgende årsmøte samme
ettermiddag. Ikke middag, overnatting frivillig.
Med utgangspunkt i vedtektene kom styret kom fram til at arrangementet deles i to:
• Landsmøtet gjennomføres 3.11. kl 14 – 16.00 på Zoom.
• Konferansen flyttes- om mulig - til mars (før påske). Per Olav, Gry og Vibeche
kontakter innledere. Egil kontakter hotellet.

2) Forberedelse til landsmøte
Teknisk arrangør:
Gry sjekker om Unn Bjørklund, som er adm. leder på GIV, kan ta ansvar for å være
teknisk arrangør på landsmøtet. Alternativt har Per Olav en person som kan gjennomføre
oppdraget. Styret godtgjør den som påtar seg oppgaven.
Alle sjekker muligheten for at styret kan møtes 17.-18. september for å utarbeide
landsmøtedokumentene. Vi foreslår å møtes på Gardermoen dersom kommunene ikke
gir tillatelse til styremedlemmene å reise til Oslo.

3) Valgkomiteens innstilling v/John Amundsen Lillehammer læringssenter
Styremedlemmer:
Ingeborg, Gry, Per Olav og Egil stiller til gjenvalg. Vibeche stiller seg også til disposisjon.
John Amundsen sender innstilling til Gry.
Valgkomiteen må finne to nye revisorer til regnskapet 2018-20. Det kom fram forslag om
å spørre Steinar Rosset fra Stord.

4) FORSKRIFT til ny introlov er på høring med frist 1. 10.
Det er mange endringer som er viktig å gi tilbakemelding på. Helst bør kommunene gi mange
tilbakemeldinger. Vibeche kaller inn til møte den 22. september i Teams, alternativt tas saken
opp på neste styremøte. Vi leser høringsdokumentet og får tilgang til høringssvaret Larvik
kommune har skrevet.
Se mail under:
Til: Distribusjonsoppdrag <Distribusjonsoppdrag@dss.dep.no>; Hermansen Kate
<Kate.Hermansen@kd.dep.no>
Emne: Høring fra Kunnskapsdepartementet
Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag til forskrift til integreringsloven. I
høringsnotatet foreslås det blant annet forskriftsbestemmelser om fylkeskommunens ansvar,
obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet, fravær og permisjoner, fritak fra opplæring i
norsk og samfunnskunnskap, veiledende minimumsnivåer i norsk, prøver i norsk og
samfunnskunnskap, forsøk, kompetansekrav for lærere og behandling av personopplysninger.
Forskriften foreslås med forbehold om Stortingets behandling av forslaget til integreringslov.
Høringsbrev og høringsnotat er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2715472. Vi ber om at
høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på
www.regjeringen.no/id2715472.
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