Roa, 25.2. 2018
Emne: Registrering i NIR - nytt krav for norsktilskudd
Interesseorganisasjon for kommunal voksenopplæring, IKVO, viser til tidligere utsendte
informasjon om at kommunene nå må registrere søknad eller vedtak om norskopplæring for
den enkelte innvandrer i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for å få utbetalt norsktilskudd.
Dette gjelder for personer som får rett og plikt til opplæring i 2018.
Denne endringer virker tilforlatelig og logisk, men medfører en ytterligere forverring av den
økonomiske situasjonen den kommunale voksenopplæringen nå befinner seg i med synkende
bosettingstall og færre deltakere.
IKVO mener den nye praksisen er problematisk fordi:
-

-

Norskopplæringen er underfinansiert i utgangspunktet. Per capita- tilskuddet dekker
ikke de reelle utgiftene til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for en
gjennomsnittlig vo-deltaker
Voksenopplæringen har blitt tillagt stadig flere oppgaver uten at det er kompensert for,
så som:
Gjennomføring av flere norskprøver, nå tre per år (sannsynligvis fire pr år, ifølge
Kompetanse Norge)
Rådgivning og veiledning i forbindelse med nye regler om permanent opphold og
statsborgerskap
Utsteding av all dokumentasjon som kreves for å få permanent opphold og/eller
statsborgerskap
Kommunene får stadig elever sent i løpet (flytting, sekundærbosetting ol), da har
første kommune brukt opp per capita-tilskuddet, og tilflyttings-kommunen får utgifter
til grunnskole og videre norskopplæring i 2 til 3 år, uten kompensasjon.

Det er riktig at voksenopplæringen hittil har mottatt tilskudd for enkelte deltakere som ikke
har møtt til opplæringen (voksne som jobber, ungdom over 16 år som går på vgs og voksne
som ikke tenker å oppfylle plikten sin eller bruke retten sin). Det gjelder kun et fåtall personer
(for Gran og Lunner mellom 5 og 10 personer pr år), men hver person utgjør en viktig
inntektskilde (kr 137.550 for 3 år). Selv om personen ikke deltar i opplæringen, vil
voksenopplæringen på et tidspunkt få jobb/administrasjon med utlendinger som har rett til
gratis norskprøver, dokumentasjon og veiledning mht permanent opphold og statsborgerskap.
Tidligere har dette vært et null-regnskap, nå vil det gå i minus.

IKVO ønsker å spørre KS om:
Burde ikke Beregningsutvalget sett på konsekvensene av en slik endring?
Stiller KS seg bak denne regelendringen?
Vi håper at de overordnede myndigheter vil lytte til IKVOs bekymring i denne saken.
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