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Sak 8: Handlingsplan for 2016-2018 

Organisasjonens satsingsområder og styrets arbeidsmåter: 

IKVO  
Interesseorganisasjon for kommunal voksenopplæring  
 
IKVO ble etablert i 1984 og har pr. dd ca. 70 kommunale voksenopplæringsvirksomheter som 
medlemmer.  Organisasjonen skal fronte viktige saker for offentlige skoler/virksomheter: 

 som organiserer opplæringstilbud til ulike grupper voksne etter Opplæringslovens § 4 
A1 og 4A2 

 som gir råd etter Opplæringslovens § 4 A -8 eller som realkompetansevurderer 
voksne etter forskriftens § 4 -13. 

 som gir opplæring i norsk med samfunnskunnskap etter Introduksjonsloven 

 som gir oppdragsundervisning 
 

Handlingsplan 2016-2018 

Medlemmene i et «moderne IKVO» kan forvente at:  

 styret arbeider med de omforente satsingsområdene  

 IKVO opptrer som en tydelig og klar organisasjon som taler på den kommunale 
voksenopplæringens vegne.  

 IKVO skal være høringsinstans i forbindelse med offentlige publikasjoner 

 styret skal arbeide strategisk og langsiktig i forhold til bl.a. VOX, Udir, IMDI og KS 

 styrets arbeid skal være tilgjengelig på hjemmesiden som produkt, enten som 
høringsbesvarelser eller som referater fra arbeid og prosesser. 

Styret kan forvente at medlemmene i IKVO: 

 holder seg oppdatert på styrets arbeid ved å lese og kommentere/ta kontakt i forhold 
til referater og fra løpende arbeid 

 bringer saker som er viktige for organisasjonen inn til styret 

Styret ønsker at ordningen med regionsvise og fylkesvise nettverk består. 

Organisasjonens satsingsområder og styrets arbeidsmåter: 

 
Førende aktiviteter i perioden: 
 

 Regjeringen skal utvikle en ny og helhetlig politikk for voksne som har svake 
grunnleggende ferdigheter. Dette arbeidet munnet ut i Stortingsmelding 16 - «Fra 
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utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for voksnes læring». IKVO vil følge 
dette arbeidet nøye. 

 

 PIACC 2013 avdekker at mer enn 400 000 voksne mangler grunnleggende ferdigheter 
i lesing, regning og ikt. Opplæring i grunnleggende ferdigheter er viktig for mange 
voksne. Oppdraget med å lage nye læreplaner i modulbasert grunnskole og utprøving 
av disse blir viktig fro styrets arbeid i neste periode. 

 

 OECD- rapportens funn er blant annet at Norge mangler en samordnet 
kompetansepolitikk. Arbeidet med å samordne kompetansepolitikk må fortsette. 
Arbeidet knyttet til gratis karriereveiledning til alle voksne med behov, og styrking av 
Karrieresentrenes rolle og rådgiverrollen på skolene, er et viktig satsingsområde for 
myndighetene. I dette arbeidet blir IKVO en viktig premissleverandør. 

 
IKVO skal bidra til utvikling innen voksenopplæringsfeltet gjennom å:  
 

 gi innspill og være en pådriver i arbeidet videre med kompetansepolitikken knyttet til 
Stortingsmelding om «Fra utenforskap til ny sjanse — Samordnet innsats for voksnes 
læring». 

 arbeide for at den lovpålagte voksenopplæringen skal inn i en helhetstankegang for 
livslang læring og inn som et prioritert satsingsområde for staten gjennom styrets 
respons på aktuelle høringer 

 sørge for å være en samarbeidspartner for IMDI, KS, BLD, UDIR og andre aktuelle 
instanser 

 arbeide for og tydeliggjøre grensesnittet mellom opplæring og rehabilitering 

 arbeide for en bedre finansiering av norskopplæringen med spesielt fokus på at 
merkostnader krever flere ressurser, f eks knyttet til gjennomføringen av 
norskprøvene 

 sørge for at både det nordiske og internasjonale samarbeidet videreføres, og at 
spredning av erfaringer kan bidra til at voksenopplæringsfeltet utvikles  

 
Forslag til vedtak: 
 
Handlingsplanen for 2016-18 tas til etterretning. 
 

 


