
 

 

Styremøte IKVO, torsdag 2. september 2021 kl 8.30, Thon hotel 

Terminus Oslo  

 

Styremedlemmene fikk tilsendt mail med saksdokumenter i forkant av møtet. 

Til stede på møtet:  

Vibeche Holte (møteleder), Per Olav Strande, Ingeborg Kulseng, Egil Marthinussen 

og Gry Høgberg (referent).  

 

Saker til behandling: 

1. Orientering ved styreleder 

Nytt direktorat: 

Styreleder i IKVO fikk invitasjon til åpning av Direktoratet for høyere utdanning og 

kompetanse (HK-dir) i Bergen, men hadde ikke mulighet til å delta.  

IKVO er litt avventende i forhold til hvordan vårt ansvarsområde – 

norskopplæringen og grunnutdanningen, vil synliggjøres og prioriteres i det nye 

direktoratet. Hvilken plass vil arbeidet med integrering og voksne innvandrere få i 

det nye direktoratet framover?   

Kompetansepakker: 

Vibeche har medvirket i en presentasjon (video) og innledning av de nye 

læreplanene i norsk og samfunnskunnskap. HK-dir har utarbeidet 

kompetansepakker for arbeidet med implementering av nye læreplaner i 

voksenopplæringen. Kompetansepakkene er tilgjengelige på HK-dir sin 

hjemmeside. 

Forespørsel fra EPALE om å bli EPALE Norge-ambassadør: 

EPALE er en eplattform for voksnes læring med 90 000 medlemmer i hele 

Europa. Plattformen gir alle som jobber i feltet mulighet til å holde hverandre 

oppdatert, spre nyheter om arrangementer og faglige bidrag som er relevante for 

hele sektoren. HK-dir har en gruppe som er delegert ansvar som nasjonal 

koordinator i Norge. Plattformen har nå også fått en norsk språkversjon.  

Styret i IKVO stiller seg positive til å bli Norges EPALE-ambassadør. Vi foreslår at 

Øyvind Stubsjøen bistår med å publisere informasjon på IKVO sin hjemmeside.  



 

 

2. Konsekvenser av ny integreringslov 

Ansvar og rettigheter for 16-17-åringene: 

Målgruppa har ikke lenger rett til norsk og samfunnskunnskap. Målgruppa har rett 

til grunnskoleopplæring etter Opplæringsloven. De som kommer uten godkjent 

grunnskoleutdanning fra hjemlandet, faller innunder kommunenes 

ansvarsområde. Norsktilskuddet (per capita) til kommunene har falt fra, og dette 

er en utfordring i flere deler av landet.  

 

IKVO får tilbakemeldinger om at manglende finansiering av kommunale tjenester, 

etter omfordelingen av ansvar og oppgaver mellom kommuner og 

fylkeskommuner, er en utfordring som man bør se nærmere på. Vibeche har 

avtalt et møte med Nina Gran og Audun Kvale fra KS mandag 6. sept kl 13.  

Fritak fra 75-timer samfunnskunnskapskurs: 

Det er ikke mulighet for å få fritak fra samfunnskunnskapskurset. Dette byr på 

utfordringer for deltagere som går fulltids grunnskoleopplæring. Det stilles krav 

om at kurset skal fullføres innen et år etter bosetting. Grunnskoledeltagerne vil i 

de fleste tilfeller ikke ha fått standpunktkarakter i samfunnsfag på så kort tid. 

Kombinasjon av opplæring i fulltids grunnskole og STI byr på tidsmessige 

utfordringer for deltagerne, og økonomiske utfordringer for kommunene. Hvordan 

skal dette løses?  

IKVO ber IMDI om møte for å drøfte konsekvenser av integreringsloven. 

Styremedlemmene forbereder og legger fram ulike problemstillinger i møte. 

Forslag til dato torsdag 21.okt  kl 10 med mulig formøte for styret kl 9. 

 

3. Konsekvenser av koronasituasjonen - ny TISK-strategi 

Lokale forskrifter knyttet til smittevern gjelder for barn og ungdom. Voksne i 

grunnopplæring er ikke nevnt i de nye retningslinjene. Hva gjør vi med 

karanteneregler/testing etc i voksenopplæringen? Er det ulik praksis i 

kommunene?  

IKVO ønsker en avklaring på hvordan TISK-strategien skal gjennomføres i VO. 

 

 

 



 

4. Eventuelt 

IKVO gjennomførte medlemsmøte i juni. Der kom det fram at kommunene, særlig 

små bosettingskommuner, synes det er utfordrende å tilby kurs i 

samfunnskunnskap 75 timer (etter ny plan), livsmestrings- og 

foreldreveiledningskurs på et språk deltager forstår innen fristen på ett år.  Mange 

deltakere kan lite norsk og har svake digitale ferdigheter. Det er et stort 

språkmangfold blant de som bosettes og det er utfordrende å finne 

lærere/instruktører som kan gjennomføre opplæringen.  

Små bosettingskommuner med få ansatte både i voksenopplæringen og 

flyktningetjenesten, synes dette er en utfordring.  

 

 

Neste styremøte: 

Vi undersøker mulighetene for å delta på Integreringskonferansen 2021 i regi av 

Konferanseplassen 22.-23. november. Konferansen avholdes i Lillestrøm.  

 

 

 

Ref. Gry Høgberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


