
SAK 4. Årsmelding 

 

Årsmelding for styrets arbeid i perioden 2020-22 

Styrets samarbeidspartnere og aktiviteter: 
 

 

 

Hk-dir IKVo fulgte arbeidet med å kvalitetssikre norskprøvene, fulgte  arbeidet 
med modulbasert grunnskole for voksne, ga innspill på forslaget om nye 
kompetansekrav (30 st.p) for ansettelse av lærere i voksenopplæring med 
mer. IKVo var medlem av prinsipp-gruppa for utarbeidelse av 
standardiserte elementer (IMDi) og ny læreplan i norsk og 
samfunnskunnskap samt nye norskprøver. 

IMDi IKVo har samarbeidet om ny integreringslov, standariserte elementer og 
fagverksted. Fokus har vært kommunenes handlingsrom i 
introduksjonsprogrammet, obligatoriske moduler, rammer og økonomi. 

KS IKVo har hatt  møter med KS  om kommunenes økonomi, 
bosettingspolitikk samt om nye  krav og endringer i introduksjonsloven. 

Nasjonalt 
karriere- 
Utvalg 2020-22 

Styrets leder var medlem i utvalget jobbet med anbefalingene i Nou 2017 
om retten til Karriereveiledning for alle voksne. Utvalget jobbet med 
kvalitetsrammeverket for karriereveiledning for voksne. Resultat ligger på: 
https://karriereveiledning.no/ Styrets leder gikk ut av utvalget i september 
2022. 

FHI, 
Statsforvalteren 
Helsedirektoratet 

Under korona-pandemien brukte styrets leder mye tid på å kommunisere 
med helsemyndighetene om voksenopplæringens egenart og behov for 
tilpasninger av de ulike koronaforskriftene. 
Arbeidet resulterte til slutt i at voksenopplæringen ble nevnt spesielt, og 
ikke i samme kategori som “ordinær grunnskole” eller “universitet og 
fagskoler”. 

https://karriereveiledning.no/


Aktiviteter rettet 
mot 
medlemmene 

Styrets leder har driftet organisasjonens side på Facebook, og jevnlig 
publisert aktuelle nyheter der 
Styrets webredaktør har driftet organisasjonens hjemmeside: 
www.ikvo.no 
og har publisert oppdaterte artikler der. 
Mailkontakt – styreleder har svart på ca 50 henvendelser fra medlemmer 
og andre kommuner per år 
Styrets leder har holdt foredrag om innføringen av ny integereingslov i 
Asker kommune samt innlegg på webinar for IKVO-Vestfold og 
ledernettverket for voksenopplæring i Innlandet og to andre 
medlemskommuner. 
I juni 2021 ble det avholdt et digitalt medlemsmøte om konsekvenser av 
ny integreringslov, konsekvenser av korona og nedstengning, og ansvaret 
for 16-24 åringene. Vi diskuterte hvordan de ulike fylkeskommunene løser  
dette.  
I november 2021 arrangerte IKVo et digitalt medlemsmøte og en 
lederkonferanse om endringsledelse på Teams med prof. Jan Merok 
Paulsen fra OsloMet som foredragsholder. 
 
 

Høringer På vegne av IKVo har styreleder skrevet mange ulike høringssvar til 
departementene knyttet til utlendingslova/ny statsborgerskapslov og 
forskrift til ny integreringslov. Det siste høringssvaret handlet om forslaget 
om ny opplæringslov. 
Styrets leder har sendt skriftlige henvendelser til Aid og Imdi knyttet til 
tilskudd ol, sist i september 2022 (tilskudd til ukrainere). 
 

Medieoppslag I mai 2020 skrev IKVo et brev til undervisningsminister Melby med ønske 
om å gjenåpne voksenopplæringen. 

Styrets arbeid 
Styremøter 

I styreperioden 2020-22 har styret avholdt 8 styremøter, de fleste digitale. 
Fysiske styremøter ble avholdt i november 21 i Lillestrøm, i april 22 på 
Lillehammer og i september 22 i Trondheim. Mellom møtene har styrets 
medlemmer hatt kontakt på e-post og telefon. 
 
Konferansen i 2020 ble avlyst pga koronaen. Det ble i stedet avholdt et digitalt 

landsmøte på Teams. Styret deltok på den årlige integreringskonferansen på 
Lillestrøm i november 2021. 

 IKVo jobber i ulike fora for å fremme 
voksenopplæringens sak. 
Medlemmene er våre viktigste samarbeidspartnere  
Facebook og hjemmesiden er våre kanaler: 
Ikvo.no  
https://www.facebook.com/groups/650858761759014 

 
 

http://www.ikvo.no/
http://www.ikvo.no/

