
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.  
 
 
  
 
 


