
Referat fra drøftingsmøte vedrørende budsjett for voksenopplæringen (ansvar 1140) 

 

Tid/ sted: Fredag 30.11.18, kl. 14.15 

Til stede: Øyvind Hauken (skolefaglig rådgiver) og Sean Miller (plasstillitsvalgt for 

Utdanningsforbundet) 

Vi gikk gjennom konsekvensjustert budsjett som er lagt fram uforandret i rådmannens 

budsjettforslag 

Vi har følgende felles merknader/ presiseringer: 

- Det er nå klart at grunnskole for voksne starter opp i januar 2019 med 10 – 12 elever, 

alle med annet morsmål enn norsk. Grunnskole for voksne er en lovpålagt tjeneste 

som kommunen plikter å tilby når noen som har rett søker om det. Søknadsprosessen 

er i sin avslutning, og det er klart at minst 10 personer har lovfestet rett på grunnskole 

for voksne som de har søkt på. 

- Vi er fornøyd med at det er satt av 3 hele lærerårsverk slik at vi kan starte opp med 

grunnskole for voksne i tillegg til norskundervisning i introduksjonsordningen 

- Det burde også vært satt av midler til ca. 50 % stilling som flerspråklig assistent når 

grunnskolen for voksne starter opp. Dette vi det være stort behov for, særlig i 

matematikk, naturfag og samfunnsfag 

- Ved oppstart av grunnskole vil det være ytterligere behov for at det drives systematisk 

kompetanseutvikling for lærerne, slik det er i grunnskolen. Det må avklares snarest 

hvem som skal ha ansvar for dette. 

- Det bør også avklares snarest, gjennom stillingsbeskrivelser, hvem som har ansvar for 

gjennomføring av språkprøver, kontakt med NAV i forbindelse med 

introduksjonsordningen, rapportering i forhold til det øremerkede statlige tilskuddet til 

norsk for voksne fremmedspråklige, samt administrativt ansvar knyttet til drift av 

voksenopplæringen. Dersom dette legges til skolefaglig rådgiver vil dette ta minimum 

40 % av den tiden som er tilgjengelig innenfor 50 % stilling som skolefaglig rådgiver. 

- Vi ser at statlige øremerkede midler til norsk for fremmedspråklige voksne går kraftig 

ned i 2019 som en følge av at Båtsfjord kommune ikke lengre får ta imot nye 

flyktninger. Det er derfor viktig at ubrukte midler i 2018 på ansvar 1140 

(voksenopplæring) bli satt av i fond til bruk utover 2018. Det ser pr. i dag ut til å bli 

minimum kr. 500 000 som ikke blir brukt i 2018, men dette er det siste året vi vil være 

i en slik situasjon.  

 

Referent 

Øyvind Hauken 


