
Referat fra landsmøtet i IKVO 

Fredrikstad 31.10 2012 

Sak 1: Opprop 

De frammøtte medlemmer var talt opp og stemmerett godkjent.  

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Dette ble godkjent 

Sak 3: Valg av møteleder og referent 

Nils Erik Kleven ble valgt som møteleder. 

Kirsti Linde ble valgt som referent. 

Sak 4: Valg av to underskrivere til protokoll 

Heidi Tokstad og John Amundsen ble valgt. 

Sak 5: Årsmelding 

Årsmeldingen ble lagt fram og godkjent. 

Sak 6: Handlingsplan for 2012-2014 

Denne ble godkjent. Forslag til tiltak, alternativ 1 og alternativ 2 ble utsatt til 

etter sak 7, forslag til nye kontingentsatser. 

Sak 7: Forslag til nye kontingentsatser 

Landsmøtet vedtok med stort flertall alternativ 1, og dermed også alternativ 1 

i sak 6. 

 

Alternativ 1, handlingsplanen: 

Ansette en som arbeider for at organisasjonen vår og den lovpålagte voksenopplæringen 

synliggjøres  

Være lobbyist på sentrale arenaer, øke servicenivået overfor medlemmer,  

ta imot henvendelser og arbeide for feltet på vegne av organisasjonen slik at den likestilles 

med andre aktører på feltet. 

 

Nye kontingentsatser: 

Ansettelse av en person i 100% stilling: 

 1-10 årsverk:  kr.  7 000,-   
 11-20 årsverk:  kr.11 000,- 

 21-35 årsverk: kr.16 000,- 
 Over 35 årsverk: kr.21 000,- 

Dette vil gi en stipulert inntekt på kr. 1 327 000 pr. år. 1 mill vil gå til lønn, sosiale utgifter + 

driftsutgifter for medarbeideren. 327 000 til øvrig drift av organisasjonen, bl.a. styremøter, 

fylkeskontakter, støtte til lagene, nordisk samarbeide osv. (jamf. tidligere budsjettposter). 



 

Sak 8: Regnskap 

Regnskapet ble godkjent.  

Kommentar: Notene er litt upresise. 

Sak 9: Budsjett 

I og med vedtaket i sak 7 om nye kontingentsatser, fikk styret fullmakt til å 

lage et nytt budsjett som legges ved protokollen. 

Sak 10:Uttalelser fra landsmøtet 

Følgende uttalelse ble vedtatt: 

Uttalelse fra Interesseorganisasjonen for Kommunal 

Voksenopplæring 

Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring sine medlemmer har vært samlet til 

landsmøte og landskonferanse i Fredrikstad, og har vedtatt følgende uttalelse vedrørende 

regjeringens forslag til statsbudsjett: 

Resultattilskuddet til norskopplæring for innvandrere er foreslått avviklet i BDL`s prop. Nr. 1S. 

Der heter det: 

I tillegg blir resutattilskotet til kommunane i norskopplæringa for innvandrarar foreslått 

avvikla. Midlane blir blant anna foreslått nyttast til å etablere ei ny tilskotsordning med 

utviklingsmidlar til kommunane:(programkategori 11.05).  

Begrunnelsen for å avvikle tilskuddet er: 

Frå og med 1.september 2013 blir det innført obligatoriske prøver i norsk. 

Departementet føreslår med bakgrunn i dette å avvikle resultattilskotet frå 2013. 

Midlane skal nyttast til tre formål: Auking av grunntilskotet (35,6 mill. kr.), 

utviklingsmidlar til kommunane (30 mill. kr.) og utvikling av nytt IKT-system (5,5 mill. 

kr.).  

IKVO har fått svært mange henvendelser fra voksenopplæringssentre over hele landet der 

man fortviler over denne endringen. IKVO har forståelse for at ordningen med 

resultattilskudd opphører som følge av innføringen av obligatoriske prøver.  

Reaksjonene fra grasrota kommer som følge av hvordan disse midlene er tenkt brukt.  

I utgangspunktet skulle per capita- tilskudd og resultattilskudd til sammen finansiere 

norskopplæringa. Nå foreslår departementet at kun halvparten av midlene fra 

resultattilskuddene blir brukt til å finansiere norskopplæring, og da kun til sentre med under 

150 deltakere (grunntilskuddet). For alle sentre med over 150 deltakere vil det bli et tap i 

tilskuddene til norskopplæringen. Vi har fått rapporter på tap fra kr. 400 000 til mer enn 2, 3 

mill. fra flere sentre.  

Dette vil gå ut over bemanningen og dermed også kvaliteten på norskopplæringen.  Det er 

foreslått at halvparten av resultattilskuddet skal gå til utviklingsmidler i kommunene. En 

omlegging til usikre prosjektfinansieringer skaper ikke den samme forutsetning om trygghet 



og forutsigbarhet som dagens ordning gir.  I en tid da det sitter 3400 flyktninger og venter på 

å bli bosatt, er det er viktig med økonomisk forutsigbarhet for kommunene.. 

Vårt ønske er at resultattilskuddet opprettholdes i 2013 da vi fortsatt skal arrangere to 

prøver etter gammel ordning – og fra 2014 overføres resultattilskuddet til pr. capita-

tilskuddet.  

 

Sak 11:Innkomne saker 

1. Henvendelse fra Ellen Haraldsen vedrørende muligheten for å etablere 

et BKA-nettverk 

Ellen Haraldsen appellerte for et nettverk som arbeider med å skaffe 

BKA-midler til voksenopplæringene. Hun fikk landmøtets tilslutning til å 

sende rundt en liste hvor interesserte kunne melde seg på, og fikk ros 

for sitt innspill. 

Sak 12: Valg 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Leder:  

Aud Aastorp   Delta Voksenopplæring, Askim 

Medlemmer: 

Guri Bøe     Bergen voksenopplæring 

Inger Hjortland  Larvik Læringssenter 

Britt-Tove Sletten  Senter for læring og integrering, Lenvik 

Kirsti Linde   Sande voksenopplæring 

Varamedlemmer: 

1.Mette Lorentsen  Senter for læring og integrering, Lenvik 

2.Egil Marthinussen  Hemnes Voksenopplæring 

3.Bjørn Stenmark  Beiarn kommune 

Valgkomite: 

Leder:Merete Torstensen  Rana Voksenopplæring 

Lise Møskedal  Mandal kommune 

Wenche Breland  Birkelid læringssenter, Songdalen kommune 



 


