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1.  INNLEDNING

I samsvar med § 5 i Lov om voksenopplæring har kommunen ansvar for utviklingen av 
voksenopplæringen i kommunen, herunder utarbeidelse av planer for denne opplæringen.

Gamvik og Lebesby kommune har valgt å lage en felles voksenopplæringsplan for de to kommunene. 
Denne planen er ment å innarbeides i en felles handlingsplan for voksenopplæringen for begge 
kommunene, og en tilhørende økonomiplan.
 
Handlingsplanen og økonomiplanen er det administrasjonen v/oppvekstlederne i Gamvik og Lebesby 
kommune, som skal utarbeide, og eventuelt få godkjent i de aktuelle politiske organene i kommunene. 

I denne felles voksenopplæringsplanen vil spørreundersøkelsen, som ble gjennomført i desember 
2006, ligge som grunnlag for forslag til videre arbeid med voksenopplæringen i de to kommunene.

I den sammenheng vil vi takke de som har valgt å svare på spørreundersøkelsen rundt om i Gamvik 
og Lebesby kommune. Deres svar har gjort det mulig å gjennomføre en kartlegging av behovene for 
voksenopplæring i kommunene.

Vi har valgt å henvise til ulike kilder og nettadresser underveis i planen. Disse er listet opp bakerst i 
planen under Kilder/nettadresser. Dette for å unngå oppramsing av kilder og lange nettadresser i selve
planen.

Arbeidet med å utarbeide planen har vært gjort av Mari Sommervik og Eli Johansen, begge lærere i 
voksenopplæringa.

Jan Holm Hansen Gunn-Marie Fermann
Oppvekstsjef i Lebesby kommune Oppvekstleder i Gamvik kommune
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2.  BAKGRUNN FOR PLANEN

Kommunene er pålagt å lage en voksenopplæringsplan (Lov om voksenopplæring, § 5 – se 
Kilder/nettsteder). Ettersom Gamvik og Lebesby kommune samarbeider på mange ulike områder, var 
det naturlig å samarbeide om en felles voksenopplæringsplan. 

Det er mange fordeler med samarbeid. Begge kommunene har lavt folketall, og administrasjon av 
kommuner med mange og stadig flere pålagte oppgaver, er dyrt å drive. For kommuneledelsen er 
samarbeid både en økonomisk fordel og en kompetanseutveksling. Samarbeid er også en fordel for 
lærere; med dagens lærersituasjon og knapphet på kompetente pedagoger. Flere stikkord her er 
kompetanseutvikling og erfaringsutveksling. Fordeler for elevgruppen kan være en sosial og faglig 
større bredde. Ulempen vil naturligvis kunne være geografiske og tekniske avstander (store avstander,
mangel på breibånd og lyd-/bildestudio), og ikke minst klimatiske forhold (kommunene ligger langt mot
nord med de værmessige forholdene det medfører, og stedene i kommunene ligger spredt). 
Arealmessig er både Gamvik og Lebesby store kommuner med kommunikasjonsmessige store 
avstander (kommunene ble dannet i forhold til datidens kommunikasjoner; dvs. båt).

En annen viktig grunn for å lage en voksenopplæringsplan, er å klargjøre de senere årenes nye regler 
og lover for de tre gruppene som voksenopplæringen er delt inn i; grunnskole- og videregående 
opplæring, og opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige. Lov om grunnskolen og 
videregående opplæringa (opplæringslova - se Kilder/nettsteder) som ga kommunen og 
fylkeskommunen plikt til å sørge for grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne, 
trådte i kraft 1. august 2003. Introduksjonsloven (se Kilder/nettsteder) som bl.a. regulerer opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige, hadde med en helt ny tilskuddsordning, som trådte
i kraft 1. september 2005. 

Det viser seg at kommunenes voksenopplæring, med bl.a. kveldsarbeid og stadig nye elever (det 
gjelder norskopplæringen for fremmedspråklige), har hatt en stor utskifting av lærere. 
Kommuneledelsen så derfor etter hvert et behov for et oppslagsverk eller en ”bruksanvisning” når det 
gjelder arbeid med voksenopplæring. Tidligere gjaldt det regler for voksenopplæringen; nå gjelder 
egne lover som pålegger kommunene mange oppgaver og plikter.

Ser man historisk på voksenopplæring i Gamvik og Lebesby, vet vi at det tidligere har vært 
gjennomført ulike grunnskole-, videregående- og høyskolekurs i de to kommunene. På begynnelsen 
av 90-tallet hadde tidligere SUFUR (Statens utdanningskontor i Finnmark), et tilbud om grunnskole- og
videregående opplæring som var betalt av staten via fylkeskommunen. Ettersom at det de senere 
årene har det vært gjennomført et desentralisert høyskolestudium i arkeologi og hjelpepleierutdanning 
(noe som var vellykket når en ser på antall som fullførte), kunne det med fordel vært prøvd innenfor 
andre utdanningsretninger også. 
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3.  GRUNNSKOLE- OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE 

Hvilke rettigheter har voksne til grunnskole- og videregående opplæring, og hvem har ansvar for å gi 
slik opplæring?

3.1  Livslang læring
Livslang læring er et viktig prinsipp i norsk utdanningspolitikk. Målet er at alle skal ha muligheter til å 
fornye sin kompetanse, og utvikle sine evner gjennom hele livet. Det kan bidra til å øke den enkeltes 
livskvalitet og til verdiskapning og fleksibilitet i arbeidslivet.

3.2  Rett til grunnskoleopplæring for voksne
Fra 2003 har voksne gjennom Opplæringslovens § 4A-1 fått rett til grunnskoleopplæring og gjennom §
4A-2 fått rett til tilpasset grunnskoleopplæring (se Kilder/nettadresser). Alle som er over 16 år og som 
trenger det, har rett til gratis opplæring. Den enkelte har også rett til rådgiving for å få kartlagt sine 
opplæringsbehov. 

Opplæringslovens § 4A- 4 sier at det er kommunens plikt å sørge for grunnskoleopplæring for voksne. 
Den sier at kommunen skal legge til rette for at voksne som får opplæring etter dette kapitlet, skal få 
anledning til å ta aktivt del i arbeidet med å fremme et godt læringsmiljø og utdanningstilbud.

Kommunen kan bruke studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner og andre som gir tilbud om 
grunnskoleopplæring for å oppfylle plikten til å gi opplæring til voksne.

3.3  Rett til videregående opplæring for voksne
Opplæringslovens § 4A-3 (se Kilder/nettadresser) sier at voksne som er født før 1978 og som ikke har 
fullført videregående skole, har rett til gratis videregående opplæring. 

Opplæringslovens § 4A- 4 sier at det er kommunens og fylkeskommunens plikt å sørge for 
videregående opplæring for voksne. Den sier at kommunen og fylkeskommunen skal legge til rette for 
at voksne som får opplæring etter dette kapitlet, skal få anledning til å ta aktivt del i arbeidet med å 
fremme et godt læringsmiljø og utdanningstilbud.

Kommunen og fylkeskommunen kan bruke studieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner eller andre 
som gir tilbud om videregående opplæring for å oppfylle plikten til å gi opplæring til voksne.

Det legges klare føringer fra staten om en brukertilpasset opplæring i forhold til organisering og 
innhold. Den voksne skal kunne få tilrettelagt opplæringen ut fra sin opparbeidede kompetanse og 
individuelle forutsetninger, slik at det gir bedre muligheter for personlig utvikling og jobbkarriere. 

Tilgjengelighet i tid og sted i forhold til deltakernes muligheter (dag/kveld/helg, lokale, avstander m.m.) 
er viktig. Viktig er også tilrettelegging av økonomiske ordninger som muliggjør gjennomføring av 
opplæringen. 

3.4  Realkompetanse
Ordningen med å vurdere og verdsette realkompetanse tar på alvor den kompetansen de voksne har 
opparbeidet seg på andre læringsarenaer enn i det formelle skoleverket. I 2001 ble Lov om 
universiteter og høgskoler (se Kilder/nettsteder) endret, slik at søkere over 25 år ikke behøver å fylle 
kravet om generell studiekompetanse (se § 3-6 i Lov om universiteter og høgskoler). De vurderes på 
bakgrunn av sin realkompetanse og hva som er nødvendig kompetanse for å følge det studiet de 
søker opptak til. 

3.5  Voksenopplæring i Norge 
Voksenopplæring i Norge omfatter i hovedsak disse områdene:

 grunnskoleopplæring for voksne 
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 videregående opplæring for voksne 

 opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere og flyktninger 

 høyere utdanning 

 arbeidsmarkedsopplæring 

 læring i arbeidslivet 

 opplæring arrangert av studieforbundene 

 fjernundervisning 

 folkehøgskolene

Gjennom Introduksjonsloven (se Kilder/nettadresser) har fremmedspråklige fått rett og plikt til 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap (jf. 5.3).

3.6  Voksenopplæringen i Gamvik og Lebesby kommune
Voksenopplæringen i de to kommunene dreier seg pr i dag om:

 norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige 
 forskjellig spesialpedagogisk undervisning for ulike pasientgrupper i kommunene
 LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet): Et videregående tilbud med Nordkapp

maritime fagskole og videregående skole som vertsskole. Dette tilbudet blir gitt i begge 
kommunene. LOSA Finnmark gir elever i utkantkommuner tilbud om videregående skole på 
sitt hjemsted i samarbeid med næringslivet ut fra egne faglige ønsker og behov. LOSA er et 
videregående tilbud som i dag tilbys til både ungdom og voksne (over 19 år).
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4.  KARTLEGGING AV BEHOV FOR VOKSENOPPLÆRING I GAMVIK OG  
     LEBESBY KOMMUNE

Nye regler og lover for opplæring av voksne når det gjelder grunnskole og videregående opplæring, og
norsk for fremmedspråklige, gjorde at det var nødvendig med en kartlegging av opplæringsbehov i 
Gamvik og Lebesby kommune. De nye reglene og lovene gir kommunene ansvar for 
voksenopplæringen.

4.1  Innledning
Voksenopplæringen i Gamvik og Lebesby kommune dreier seg pr dags dato om norsk med 
samfunnskunnskap for fremmedspråklige og LOSA, der noen voksne over 19 år også deltar.
I tillegg drives det ulik spesialpedagogisk undervisning for flere pasientgrupper i kommunene (for 
eksempel språktrening for slag- og afasirammede) (jf. 3.6).  

Ved å kartlegge behovet for voksenopplæring i Gamvik og Lebesby kommune ville vi finne ut hvilke 
kurs/utdanninger befolkningen i de to kommunene ønsket. 
De vi ønsket å nå var voksne fra 19 år og oppover. Vi valgte å sende ut to kartleggingsskjemaer (likt 
skjema i begge kommunene) til alle husstandene i kommunene. I tillegg la vi ut kartleggingsskjemaet 
på Gamvik kommunes hjemmesider. Dette i tilfelle det var flere enn to personer over 19 år i 
husstanden. På den måten kunne alle som ville, få tak i skjemaet. 

I hver konvolutt med kartleggingsskjemaene, la vi ved et følgeskriv hvor vi oppfordret mottakerne til å 
svare på spørsmålene og på den måten være med på å synliggjøre/påvirke fremtidige 
kurs/utdanningstilbud i kommunene. Resultatene fra denne kartleggingen skulle med andre ord danne 
grunnlag for videre arbeid med å skaffe kommunenes innbyggere et godt utdanningstilbud.

Vi ville også med denne undersøkelsen bl.a. prøve å finne ut noe om utdanningsnivåene i de to 
kommunene, hvilke fag befolkningen ønsket opplæring i (da spesielt innenfor grunnskole og 
videregående fag), og om der lå noen store hindringer i veien for å nå eventuelle utdanningsmål. 

Oppsettet og tolkningene i kartleggingsdelen er bygd opp i forhold til spørsmålene i spørreskjemaet (jf.
vedlegg, spørreskjema) 

Tolkningene som blir gjort underveis i bearbeidelsen av kartleggingen er gjort felles (begge 
kommunene sett under ett), og der det har vært naturlig har vi valgt å skille/dele kommunene. 

På noen spørsmål har vi også delt kommunene inn i bosted. Gamvik kommune har vi valgt å dele inn i
disse bostedsområdene: Mehamn, Gamvik og Skjånes/ Fjorden/ Langfjorden (se vedlegg spørre-
skjema og kart). I Gamvik kommune er dette en inndeling som er vanlig å bruke, og som brukes i 
mange sammenhenger innenfor kommunens virkeområder. Fjorden omfatter strekningen fra og med 
Hopseidet til og med Sandholmen, med stedene Kobbvik, Værnes og Ivarsfjord i tillegg. Langfjorden 
omfatter stedene Langfjordnes, Nervei og Laggo.

Lebesby kommune har vi valgt å dele inn i disse bostedsområdene: Kjøllefjord, Kifjord/Dyfjord og 
Lebesby/Kunes/Veidnes (se vedlegg spørreskjema og kart). I Lebesby er dette en inndeling som er 
vanlig å bruke, og som brukes i mange sammenhenger innenfor kommunens virkeområder. 
Lebesby/Kunes/Veidnes omtales også ofte som indre strøk av Lebesby kommune eller indre del av 
Laksefjord. Området omfattes i tillegg av disse stedene: Bekkarfjord, Kalak, Oldervik, Skogvik, Ifjord 
og Friarfjord. 

Til slutt i Kartleggingsdelen har vi valgt å komme med en hovedkonklusjon, som sier litt om hvert punkt
i undersøkelsen, og som kan være retningsgivende for det videre interkommunale samarbeidet, innen 
voksenopplæring, mellom Gamvik og Lebesby kommune. 

4.2  Tolkning av data
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Vi har sett på spørsmål for spørsmål i spørreskjemaet og tolket de underveis ved hjelp av tabeller og 
figurer/diagrammer. Samtidig har vi også til dels kommentert tallene/prosentene. Videre tolkninger har 
vi også tatt med i konklusjonen.

4.2.1  Kjønnsfordeling
Kjønnsfordelingen i Gamvik og Lebesby kommune, og ut fra den aldersgruppen vi ønsket å 
kartlegge (19 år og eldre), var pr 1/1-2007 slik: Gamvik kommune; 422 menn (51 %) og 406 kvinner 
(49 %). Lebesby kommune; 594 menn (56 %) og 458 kvinner (44 %). Med andre ord var det noen 
flere menn i begge kommunene.

Kjønn                Antall
Menn 66  
Kvinner 81  

Ut fra innkomne svar ser vi at det er flest kvinner som har svart på kartleggingen. Det var 
66 mannlige respondenter og 81 kvinnelige respondenter.

Fordelt på de to kommunene vil det si: Gamvik kommune med 42 % mannlige 
respondenter og 58 % kvinnelige respondenter, og Lebesby kommune med 44 % mannlige 
respondenter og 56 % kvinnelige respondenter.

4.2.2  Alder
Vi var ute etter å kartlegge voksenopplæringsbehovene/- ønskene til befolkningen i
Gamvik og Lebesby kommune fra 19 år og oppover. Grunnen til at vi valgte å ikke ta med 
aldersgruppen 16-18 år er at disse allerede har rett til videregående opplæring. Det har også de 
som fyller 19 år det året de er ferdige/skulle vært ferdige med videregående skole. Når det 
gjelder aldersgruppen 19 år, måtte vi stipulere antallet p.g.a. at Statistisk sentralbyrå (SSB) har 
gruppefordelingen 16-19 år. Antallet personer på 19 år anslår vi derfor til å være en tredjedel av
denne gruppen (16-19 år). 

Aldersgruppe Antall

19-35 år  40
36-50 år  56
51-    år  51
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Vi fikk inn flest svar fra aldersgruppen 36-50 år, og færrest fra aldersgruppen 19-35 år.

4.2.3  Kommunetilhørighet
Undersøkelsen ble sendt ut til alle husstander i Gamvik og Lebesby kommune. Ifølge SSB (se
Kilder/nettsteder) var det 829 personer i Gamvik kommune og 1052 personer i Lebesby over 19   
år pr. 31.12.2006. Til sammen er det 1881 personer over 19 år i de to kommunene, se 
stipuleringen på 4.2.2.

Kommune Antall
Gamvik 45
Lebesby 102

Kommune Svarprosent
Gamvik 5,4
Lebesby 9,7

Ut fra svarprosenten ser vi at det kun er ca 8 % i de to kommunene til sammen som har svart.
Dette anser vi som en forholdsvis lav svarprosent.
Vi har fått inn flest svar fra Lebesby kommune. Grunnen til dette kan være mange, for 
eksempel at flere i Lebesby kommune ønsker/har behov for mer utdanning, at innbyggerne 
i Gamvik kommune er fornøyde med dagens utdannings- og kursmuligheter og at de ikke 
ser nytten av å svare på kartleggingen osv.

4.2.4  Bosted
Hensikten med å spørre om bosted, var å få greie på hvilke kurs det var behov for på de ulike 
stedene. Totalt var det 147 respondenter.
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Figur 4 viser antall svar fordelt på bosted. Her ser vi også at det er forholdsvis er mange svar fra 
Skjånes/Fjorden/Langfjorden og Lebesby/Kunes/Veidnes, men det er dermed ikke sagt at 
befolkningen fra disse stedene har mer behov for utdanning; men de har svart på spørreskjemaet. 

4.2.5  Morsmål
På spørsmålet om morsmål er begge kommunene tatt under ett. På noen av spørsmålene i 
spørreundersøkelsen, ønsket vi spesielt å nå de fremmedspråklige i kommunene; f.eks. spørsmål 9 og
12 (se nedenfor).

Språk Antall
Norsk 131
Samisk 2
Finsk 5
Russisk 2
Thai 3
Tamilsk 1
Annet 3

Bosted   Antall
Mehamn  28
Gamvik  6
Skjånes/Fjorden/Langfjorden 11
Kjøllefjord  74
Kifjord/Dyfjord  4
Lebesby/Kunes/Veidnes  24
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Av de som har svart, er det ca 9,5 % som er fremmedspråklige. Vi føler vi har nådd denne gruppa 
relativt bra. Under alternativet Annet var det 2 dansker og 1 uspesifisert.

4.2.6  Arbeidssituasjon
På dette spørsmålet i spørreskjemaet, var det mulig å krysse av for flere alternativer. Vi har også 
her tatt svarene fra begge kommunene under ett.

Arbeidssituasjon Antall
Arbeider fulltid 90
Arbeider deltid 21
Studerer  4
Arbeidsledig  9
Yrkeshemmet 12
På attføring  8
Annet  18

Under arbeidet med spørreskjemaene, har vi sett at spørsmålet om arbeidssituasjonen var noe  
uklar. Vi har bl.a. satt Yrkeshemmet og Annet: Ufør under ett (noen hadde krysset av på Annet, og 
selv tilføyd ufør). Alternativet Mottar attføringspenger og Annet: Mottar rehabiliteringspenger, er satt i 
samme rubrikk (noen hadde krysset av på Annet, og selv tilføyd Mottar rehabiliteringspenger). På 
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alternativet Annet var det 5 pensjonister, 1 hadde eget firma, 2 hadde fødselspermisjon, 1 var 
hjemmearbeidende husmor, 1 fikk sosial trygd. På de resterende 8 på Annet, var det ikke spesifisert.

Dersom man kun ser tallene under ett, ser vi at over halvparten av respondentene, er i 
fulltidsjobb. Ut fra svarene til spørsmål 8-12 i spørreskjemaet, ser vi at av de som jobber fulltid,
er det ca 72 % som ønsker mer utdanning.

4.2.7  Høyeste fullførte utdanning
Vi spurte om høyeste fullførte utdanning fordi vi hadde et ønske om å finne ut noe om utdannings-
nivået i kommunene og sammenlikne med evt. utdanningsønsker.

Utdanningsinstitusjon Antall
Folkeskole/grunnskole 41
Videregående skole 60
Høyskole/universitet 43
Ikke fullført  1

Ut fra undersøkelsen kan vi se at det er flest respondenter med videregående skole som høyeste
utdanning, d.v.s. 60 personer; 40,8 %. Deretter kommer personer med høyskole/ universitets-  
utdanning, d.v.s. 43 personer; 29,3 %. Så ser vi at det er 41 personer; 27,9 % med folkeskole/
grunnskole som høyeste utdanning. Tilslutt ser vi at det er 1 person; 0,7 %, som ikke har fullført  
utdanningsløpet sitt. Personen har ikke spesifisert hvilken skole/utdanning som ikke ble fullført.

På grunn av en forholdsvis lav svarprosent, er det vanskelig å si noe om utdanningsnivået i de to 
kommunene.

4.2.8  Fag i grunnskolen
Spørsmål 8 skulle fortelle oss hvilke grunnskolefag det samlet var interesse for i Gamvik og  
Lebesby kommune.

Kurs Antall
Norsk 15
Matematikk 13
Engelsk 38
Andre 7

                          
                                                        Andre: 
                                                        1 historie, 2 data, 1 fransk, 1 musikk, 2 uspesifisert

12



Voksenopplæringsplan for
Gamvik og Lebesby kommune

Figur 8 a) viser at i følge undersøkelsen var grunnskolefaget Engelsk det faget som flest ønsket 
seg, med 38 personer, Norsk med 15 personer, Matematikk med 13 personer og Annet med 7 
personer (2 Data, 1 Historie, 1 Fransk, 1 Musikk og 2 uspesifisert).

Spørsmål 8 skulle også fortelle oss hvilke grunnskolefag det var interesse for på stedene i  
Gamvik og Lebesby kommune; fordelt på de 6 stedsområdene som vi har utformet i spørre-
undersøkelsen: Mehamn, Gamvik, Skjånes/Fjorden/Langfjorden, Kjøllefjord, Kifjord/Dyfjord og 
Lebesby/Kunes/Veidnes:

Grunn-  Antall kursønsker fordelt på stedene i kommunene
skolefag Mehamn Gamvik Skjånes/

Fjorden/
Langfjord

Kjøllefjord Kifjord/
Dyfjord

Lebesby/
Kunes/
Veidnes

Norsk 3 1 1 8 0 2
Matematikk 0 0 1 9 1 3
Engelsk 4 4 1 19 2 8
Andre 3 0 1 3 0 0

Andre: Andre: Andre:

1 historie 1 uspesifisert 1 fransk

2 data 1 musikk

1 uspesifisert

Figur 8 b) viser at f.eks. i Kjøllefjord er det 19 personer som ønsket Engelsk, 9 ønsket  
Matematikk, 8 ønsket Norsk og 3 ønsket Andre (se undertekst til tabellen ovenfor). Ellers ser vi  
at 8 personer i Lebesby/Kunes/Veidnes ønsket Engelsk, og at 4 personer i både Mehamn og  
Gamvik ønsket Engelsk.
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Dersom det skal planlegges igangsettelse av videre utdanning i kommunene, må det tas flere
hensyn, f.eks. geografiske hensyn som avstand fra kurssted til aktuelle kursdeltagere, vær- og  
føreforhold og tilgang til lyd-/bildestudio. Denne undersøkelsen kan gi en pekepinn på hvilke kurs
som kan arrangeres, men selv om det er 19 personer i Kjøllefjord som har sagt at de ønsker
Engelsk, trenger ikke det bety at dersom det settes i gang kurs, melder seg på så mange. Eller
at mange som ikke har svart på spørreundersøkelsen, kan være interessert i å gå på kurs.

Ved bruk av lyd-/bildestudioer, som det til sammen finnes fire av i Gamvik og Lebesby kommune (to i 
Mehamn, en i Kjøllefjord og en i Lebesby), kan man arrangere kurs i Mehamn, Kjøllefjord og Lebesby,
der folk fra alle bostedene i kommunene kan delta. Man kan også via lyd-/bildestudioer,  
delta på kurs som arrangeres i helt andre kommuner. Mulighetene i vår teknologiske verden er 
mange.

4.2.9  Ønske om utdannelse
Dette spørsmålet er spesielt tatt med i undersøkelsen fordi retten til opplæring for voksne er lovfestet i 
Opplæringsloven (tilføyelsen trådte i kraft 01.08.02), og vi vet at Grunnskoleeksamen spesielt er rettet 
mot de fremmedspråklige (jf. Opplæringsloven – se Kilder/nettadresser).
Begge kommunene har i dag tilbud om videregående utdanning via LOSA (Lokal Opplæring i 
Samarbeid med Arbeidslivet), som er lyd-/bildebasert, med Nordkapp maritime fagskole og
videregående skole, som vertsskole.
 
   Ønske om utdanning i Gamvik og Lebesby kommune:  

 

Dersom man ser undersøkelsen under ett, var det ingen av respondentene som ønsket 
Grunnskoleeksamen, 12 % ønsket Allmennfaglig utdanning, 20 % ønsket Yrkesfaglig 
utdanning og 35 % ønsket ikke videre utdanning. De resterende 33 % av respondentene, 
hadde ikke svart på dette spørsmålet.

Ønske om utdanning fordelt på stedene i Gamvik og Lebesby kommune:

Utdanning Mehamn Gamvik Skjånes/
Fjorden/

Langfjorden

Kjøllefjord Kifjord/
Dyfjord

Lebesby/
Kunes/
Veidnes

Grunnskole 0 0 0 0 0 0
Allmennfaglig 1 1 2 8 1 4
Yrkesfaglig 6 1 1 21 1 0
Ingen 7 3 4 21 2 14

Utdannelse Antall svar
Grunnskole 0
Allmennfaglig 17
Yrkesfaglig 30
Ingen 51
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Ser man på fordelingen av ønsker om utdanning på de enkelte stedene i Gamvik og Lebesby 
kommune, kan tallene virke noe søkt fordi flere av stedene ikke hadde mange respondenter.
Likevel kan svarene i prosent, fortelle oss noe: 

Av Mehamns totale 28 respondenter, var det 21 % som ønsket yrkesfaglig utdanning, 4 % 
ønsket allmennfaglig utdanning og 25 % ønsket ingen videre utdanning. De resterende 50 % 
hadde ikke svart på spørsmålet.

Av Gamviks totale 6 respondenter, var det 17 % som ønsket yrkesfaglig utdanning, 17 % 
ønsket allmennfaglig utdanning og 50 % ønsket ingen videre utdanning. De resterende 17 % 
hadde ikke svart på spørsmålet.

Av Skjånes/Fjorden/Langfjordens totale 11 respondenter, var det 18 % som ønsket allmenn-
faglig utdanning, 9 % ønsket yrkesfaglig utdanning og 36 % ønsket ingen videre utdanning. De 
resterende 36 % hadde ikke svart på spørsmålet.

Av Kjøllefjords totale 74 respondenter, var det 28 % som ønsket yrkesfaglig utdanning, 11 % 
ønsket allmennfaglig utdanning og 28 % ønsket ingen videre utdanning. De resterende 32 % 
hadde ikke svart på spørsmålet.

Av Kifjord/Dyfjords totale 4 respondenter, var det 25 % som ønsket yrkesfaglig utdanning, 
25 % ønsket allmennfaglig utdanning og 50 % ønsket ingen videre utdanning.

Av Lebesby/Kunes/Veidnes totale 24 respondenter, var det 17 % som ønsket allmennfaglig
utdanning og 58 % ønsket ingen videre utdanning. De resterende 25 % hadde ikke svart på  
spørsmålet.

4.2.10  Ønsker om enkeltfag i den videregående skolen
Hvis du fikk tilbud om å ta enkeltfag fra den videregående skolen i din hjemkommune, hvilke fag 
ville du da ta? Det var spørsmålet i undersøkelsen. Man kunne krysse av på flere alternativer, 
noe mange av respondentene har gjort. Svarene har vi fordelt på stedene i de to kommunene (se 
figur 10 a) og b)). Ønsker om enkeltfag i den videregående skole i begge kommunene, se figur   
10 c).
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Ønsker om enkeltfag, videregående skole, Gamvik kommune:
Fag  Mehamn Gamvik Skjånes/Fjorden/

Langfjorden
Norsk  4 1 0
Matematikk  1 1 0
Engelsk  3 3 0
Andre språkfag 1 2 3
Samfunnskunnskap 1 0 1
Naturfag  1 0 0
Andre fag  4 1 1

Vi ser at det er flest ønsker om videre studier i Norsk, Engelsk og Andre språkfag i 
Gamvik kommune.

Andre fag, som respondentene fra Gamvik kommune har listet opp, er Data (4), Helse og 
sosial (1), Teknisk fagskole/ingeniør (1), Veving (1) og Bedriftsetableringskurs (1).

Ønsker om enkeltfag, videregående skole, Lebesby kommune:
Fag

 
Kjøllefjord Kifjord/Dyfjord Lebesby/Kunes/

Veidnes
Norsk  13 3 2  
Matematikk  14 1 6  
Engelsk  18 2 9  
Andre språkfag 11 0 3  
Samfunnskunnskap 6 0 2  
Naturfag  6 0 1  
Andre fag  3 0 0  

I Lebesby kommune ser vi også at Engelsk, Norsk og Andre språkfag er hyppig ønsket, men der
er også
Matematikk et høyt ønske.
Andre fag, som respondentene fra Lebesby kommune har listet opp, er Data (2), Musikk
(1) og Religionskunnskap (1).

Ønsker om enkeltfag, videregående skole, Gamvik og Lebesby kommune:

Fag Antall

Norsk 23

Matematikk 23

Engelsk 35

Andre språkfag 20

Samfunnskunnskap 10

Naturfag 8

Andre fag 9
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   Andre fag, se kommentarer til Figur 10 a) og b).

  
 Engelsk er det enkeltfaget på videregående skole, som flest har krysset av i Gamvik og Lebesby  
 kommune (35), så kommer Norsk og Matematikk med 23 hver og Andre språkfag med 20. Det var  
 ikke satt av plass på spørreskjemaet til å skrive inn hvilke språkfag man ønsket, men én hadde  
 skrevet Tysk ved siden av. Andre språkfag er derfor fordelt slik: 19 uspesifisert og 1 Tysk.

 
 Andre studier omfatter blant annet egne studier, som kystskipperutdanning, megler innen fiskeindustri
 og vernepleier. Andre studier omfatter også hobbyrelaterte kurs, som hagestell og kokekurs. I  
 rubrikken Andre studier var det kun en person pr. kurs. Det var med andre ord 32 kurs- og  

4.2.11  Ønsker om videre studier, innenfor videregående og 
             høyskole/universitet
Her kunne respondenten komme med fagønsker av alle slag innenfor videregående og høyskole/ 
universitet. I alt var det 45 ulike kurs- og studieønsker. De studiene som er listet 
opp nedenfor, er de som hadde to (2) respondenter eller flere, som ønsket samme studie.

   Studier         Antall
IKT  10
Pedagogikk  7
Hjelpe-/sykepleier  6
Regnskap  5
Russisk  5
Økonomi/adm./ledelse  5
Finsk  3
Helsefag  3
Allmennfaglig studieretning  2  
Alternativ medisin  2  
Arkeologi  2  
Etablererkurs  2  
Førskolelærer  2  
Samfunnsfaglig studieretning, høyskolenivå 2  
Samisk  2  
Spansk  2  
Andre studier   36  
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 studieønsker, i tillegg til de konkrete studiene i tabellen. Totalt kom det fram 93 kurs- og studieønsker.
 10 personer (11 %) ønsket utdanning innenfor IKT (informasjon, kommunikasjon og teknologi).

4.2.12  Hindringer for å nå utdanningsmål
I spørsmål 12 ville vi vite hvilke hindringer som finnes for å nå eventuelle studiemål. 
Kommunene til sammen:

Hindringer   Antall
Økonomi  46
Familiesituasjon  29
Dårlige erfaringer med skolevesenet
Må flytte fra kommunen

5
41
9Språk  

Mangel på tilbud i kommunen 50
Annet   12

Til sammen var det krysset av 192 ganger på dette spørsmålet i spørreundersøkelsen.

Alternativ Mangel på tilbud i hjemkommunen var flest ganger avkrysset; 26 % av alle. Økonomi
24 %, Må flytte fra kommunen 21 % og Familiesituasjon 15 %. De resterende 14 % var fordelt
på alternativene Annet, Språk og Dårlige erfaringer med skolevesenet.

Når det gjelder svaralternativ Annet, se forklaring til Figur 12 b) og c).

Vi fant det så naturlig å dele opp stedene i kommuner; dvs. i Gamvik og i Lebesby kommune,  
for å se om hindringene var ulike i kommunene, og spesielt i forhold til de enkelte stedene. 
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Hindringer for å nå utdanningsmål i Gamvik kommune:

Hindringer
  

Mehamn Gamvik Skjånes/Fjorden/
Langfjorden

Økonomi   8 1 6
Familiesituasjon  1 0 2
Dårlige erfaringer med skolevesenet 2  0 1
Må flytte fra kommunen  5 1 4
Språk   0 2  0 
Mangel på tilbud i kommunen 6 2 3
Annet   1 1 1

I svaralternativ Annet var alle 3 uspesifisert.

I Gamvik kommune var det 47 avkryssinger på spørsmål om hindringer for å nå utdanningsmål.
Her svarte 32 % at Økonomi var et hinder, 23 % Mangel på tilbud i hjemkommunen, 21 % 
Må flytte fra kommunen og 22 % var fordelt på de andre fire alternativene; Familiesituasjon,
Dårlige erfaringer med skolevesenet, Språk og Annet.

Hindringer for å nå utdanningsmål i Lebesby kommune:

Hindringer
  

Kjøllefjord Kifjord/Dyfjord Lebesby/Kunes/
Veidnes

Økonomi   23 2 6
Familiesituasjon  18 2 6
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Dårlige erfaringer med skolevesenet 1 1  0 
Må flytte fra kommunen  27  0 5
Språk  3 1 3
Mangel på tilbud i kommunen 30 2 7
Annet   4 1 3

I svaralternativ Annet svarte 4 i Kjøllefjord: 1 Prestasjonsangst, 1 Trenger psykiatrisk hjelp,  
1 Mangel på studiepersonell og 1 Tidligere utdanning. I Kifjord/Dyfjord svarte 1 Har ikke fører- 
kort. I Lebesby/Kunes/Veidnes svarte 1 Har ikke tid, 1 Alder og 1 Jobb.

I Lebesby kommune var det 145 avkryssinger på spørsmål om hindringer for å nå utdanningsmål.
Her svarte 27 % at Mangel på tilbud i hjemkommunen var et hinder, 22 % Må flytte fra kommunen, 
21 % Økonomi, 18 % Familiesituasjon og 12 % var fordelt på de andre tre alternativene; Språk,
Annet og Dårlige erfaringer med skolevesenet. 

4.3  Konklusjon 
Undersøkelsen ble, som nevnt over, sendt ut til alle husstandene i kommunen. Dette for at alle fra 19 
år og oppover skulle få muligheten til å uttale seg. Målet var m.a.o. å nå alle voksne over 19 år.
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Lav svarprosent:
Vi fikk inn 147 svar fra de 1881 innbyggerne som er over 19 år i de to kommunene (jf. stipuleringen i 
4.2.2). Det vil si at vi fikk svar fra ca 8 % av de svarberettigede. Dette anser vi som en lav svarprosent.

Grunnene til den lave svarprosenten kan være mange. Svarfristen var satt til 7. desember 2006, og i 
og med at desember er en travel måned for mange, tror vi dette kan ha påvirket svarprosenten. 
Svarprosenten kan også si noe om at befolkningen er fornøyd med sin egen utdanningssituasjon og 
det tilbudet som gis i hjemkommunen. Det kan også være at befolkningen er uvitende om at de har 
rett til et voksenopplæringstilbud fra kommunen, og at en har slått seg til ro med at en må reise bort til 
større steder, hvis en vil ta grunnskolefag eller fag i den videregående skolen. Noe det i stor grad har 
vært tradisjon for i disse to utkantkommunene. 

En bør ta høyde for at de som har svart på spørreskjemaet kanskje i utgangspunktet ønsker å ta 
utdanning eller ulike kurs, men hvis de fikk konkrete tilbud om det, ikke ville deltatt (det kan være stor 
avstand fra liv til lære).

Kjønnsfordeling:
Ut fra de innkomne svarene ser vi at det er flere kvinner enn menn som har svart. 55 % av svarene er 
fra kvinner, og 45 % av svarene er fra menn. 

Aldersgrupper
Vi har fått inn flest svar fra aldersgruppen 36-50 år, og færrest svar fra aldersgruppen 19-35 år. Noe 
som kanskje vil være naturlig pga at de som er 19 år og kanskje opp til ca 23-24 år, i nær fortid har 
avsluttet en videregående opplæring, og dermed ikke har det store behovet for å svare på en slik 
spørreundersøkelse. I aldersgruppen 36-50 år har kanskje mange vært i en arbeidssituasjon lenge, og
ønsker seg en videreutdanning eller en omskolering. For disse vil det være nyttig å svare på spørre-
undersøkelsen. 

Kommunetilhørighet:
Gamvik kommune hadde en svarprosent på 5,4 % og Lebesby kommune hadde en svarprosent på 9,7
%. Med andre ord var det nesten dobbelt så mange som svarte i Lebesby kommune enn i Gamvik 
kommune. Hva kan så årsaken være til denne forholdsvis skjeve fordelingen? Nå er ikke 4,3 % 
differanse mellom de to kommunene mye, hvis vi bare ser på differansen, men den kan være 
interessant når svarprosenten er så lav som den er i dette tilfellet. 

Innbyggerne i Gamvik kommune kan være så fornøyd med sitt utdanningsløp, sine kursmuligheter og 
lignende, at de ikke ser nytten av å svare på kartleggingen. Det har dessuten vært gjennomført to 
lignende undersøkelser i kommunen de siste 10 årene (et forprosjekt med spørreundersøkelse til 
befolkningen i 1996, og en kartlegging i forkant av utarbeidelsen av en kommunal 
voksenopplæringsplan i 2000/2001), uten at befolkningen har sett nok synlige resultater av å svare på 
disse undersøkelsene.  Samtidig som innbyggerne i Lebesby kommune kanskje ikke er fornøyd med 
sitt utdanningsløp (når man kun ser på de som har svart, nemlig ca 10 % av befolkningen). 

Kanskje vet flere av innbyggerne i Lebesby kommune at de faktisk har rett til et tilbud om 
voksenopplæring, og at det derfor har vært en motivasjon til å svare på spørreskjemaet. 

Bosted:
Når vi ser på Bosted for de som har svart ser vi at vi har fått inn flest svar fra Kjøllefjord. Ut fra 
befolkningsgrunnlaget på de ulike bostedsområdene, måtte vi regne med å få inn flest svar fra 
Kjøllefjord, men vi ser at vi også har fått inn forholdsvis mange svar fra Skjånes/Fjorden/Langfjorden 
og Lebesby/Kunes/Veidnes.

Morsmål:
Under spørsmålet om Morsmål var vi spesielt interessert i å nå de fremmedspråklige. Dette fordi norsk
med samfunnskunnskap for fremmedspråklige er ett av de få voksenopplæringstilbudene som 
kommunene gir i dag.  Av de som har svart, er det 9,5 % som er fremmedspråklige. Derfor føler vi at vi
har nådd denne gruppen relativt bra, og de har fått anledning til å si hva de eventuelt ønsker av 
voksenopplæring.
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Arbeidssituasjonen:
Vi kan også se dette i sammenheng med Arbeidssituasjonen til de som har svart; 90 av personene 
som har svart jobber fulltid (90 av 147). Kanskje får de dekket sine behov for videreutdanning og ulike 
kurs gjennom sitt arbeid, og dermed ikke ser nytten av å si noe om sine behov i forhold til videre-
utdanning, kurs og lignende.

Utdanningsnivå:
Vi ville med denne undersøkelsen også prøve å finne ut noe om utdanningsnivåene i de to 
kommunene. Derfor hadde vi med et spørsmål om Høyeste fullførte utdanning. Det ble likevel 
vanskelig å si noe om dette pga den lave svarprosenten. 70,1 % av de som har svart, har 
videregående skole eller høyskole-/universitetsutdannelse som høyeste fullførte utdanning. Det er 
27,9 % med folkeskole eller grunnskole som høyeste fullførte utdanning og 0,7 % som ikke har fullført 
utdanningsløpet sitt. 

Fagønsker:
Et av målene med denne brukerundersøkelsen/kartleggingen var å finne ut om det var noen ønsker 
om voksenopplæring i grunnskolefag og videregående fag, og i hvilken skala i de to kommunene.

Fag i grunnskolen det samlet var mest interesse for i de to kommunene, var engelsk. Deretter følger 
norsk og matematikk.

Under Ønsker om enkeltfag i den videregående skolen ser vi at de to kommunene samlet har flest 
ønsker om engelsk, så matematikk og norsk og deretter andre språkfag (ikke spesifiserte 
alternativer i undersøkelsen).

Selv om denne undersøkelsen bare får belyst ønskene til en liten del av befolkningen, mener vi den 
kan gi en viss pekepinn til kommunene om hvilke fag befolkningen ønsker. Den kan også si noe om 
hvor det er mest hensiktsmessig å starte ulike kurs. Selvfølgelig må en ikke bare se ut fra antall 
ønsker på hvert bosted, men også vurdere hvor det er mest hensiktsmessig, og praktisk å legge de 
ulike kursene. 

Utdanningsønsker:
Vi spurte også om Ønske om utdanning innenfor grunnskole (eksamen), allmennfaglig og yrkesfaglig 
studieretning. Dette spørsmålet tok vi spesielt med for å nå de fremmedspråklige, som vi vet 
grunnskoleeksamen spesielt er rettet mot.

Det var flest, 20 %, som ønsket yrkesfaglig utdanning, deretter 12 % som ønsket allmennfaglig 
utdanning. Det var ingen som ønsket grunnskoleeksamen.
 
Studie via internett og lyd-/bildestudio:
Hvis det skal igangsettes ulike kurs, har vi i dagens teknologiske verden, muligheter for å nå mange 
ved hjelp av internett og ved hjelp av lyd-/bildestudioer. Noe vi har fire av i de to kommunene. Lebesby
kommune har ett i Kjøllefjord og ett i Lebesby, og Gamvik kommune har to i Mehamn. 
Dermed kan de tre kobles opp mot hverandre i forbindelse med kurs/opplæring som eventuelt måtte 
igangsettes (det er mulig å koble maks fire lyd-/bildestudioer til hverandre på samme tid).

Det videregående tilbudet LOSA (Lokal Opplæring i Samarbeid med Arbeidslivet) som begge 
kommunene er tilknyttet i dag, benytter seg i dag av opplæring og kontakt via internett og lyd-/bilde- 
studio. En kan altså nyttiggjøre seg deres erfaringer ved en eventuell oppstart av en type ”desentra-
lisert voksenopplæring” i de to kommunene. 

Når det gjelder norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige, kan en i tillegg til opplæring på 
de ulike stedene, også benytte seg av Migranorsk (se Kilder/nettsteder). Migranorsk er et nettbasert 
interaktivt læreverk i norsk for voksne fremmedspråklige, som kan brukes i kombinasjon med 
klasseromsundervisning og tett læreroppfølging. Programmet følger den nye læreplanen. 

Ved å tilby deler av undervisningen på internett, kan deltakeren ta i bruk andre læringsarenaer enn det

som er vanlig i voksenopplæringen for fremmedspråklige; på arbeidsplassen, i hjemmet, på 
biblioteket eller andre steder der internett er tilgjengelig. 

Mange studieønsker:
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Av de 147 svarene vi fikk inn, kom det fram 93 kurs- og studieønsker, på videregående- og høy-
skolenivå. Noen respondenter hadde skrevet ned flere ønsker, mens andre ikke hadde kommet med 
noen. Ut fra undersøkelsen ser vi at det er flest som ønsker seg en utdanning innenfor IKT (Inform-
asjon, Kommunikasjon og Teknologi), pedagogikk, hjelpe- og sykepleie, regnskap, russisk og 
økonomi/administrasjon og ledelse.

Hindringer:
Vi ville også finne ut hvilke Hindringer en hadde for å nå sitt utdanningsmål i de to kommunene. Ut fra 
kartleggingen fant vi ut at Mangel på tilbud i kommunen, Økonomi og det at man Må flytte fra 
kommunen var de største hindringene for å nå eventuelle utdanningsmål. 

I Gamvik kommune var økonomi krysset av flest ganger, og i Lebesby var mangel på tilbud i komm-
unen krysset av flest ganger. Vi ser også at Familiesituasjonen føles som et forholdsvis stort hinder for

å nå utdanningsmål hos de fra Lebesby kommune.

Ved å gi tilbud om voksenopplæringskurs innenfor grunnskole, videregående og gjerne også ulike 
høyskolekurs, i samarbeid med en høyskole, kunne en fått gitt et voksenopplæringstilbud til befolkn-
ingen i de to kommunene. I tillegg ville en fått eliminert bort de hindringene som de allerede har 
bemerket at de står ovenfor for å nå sine utdanningsmål. 

Tiltak:
Kommunene bør vurdere/ta hensyn til at begge kommunene opplever ett befolkningstall som stadig 
går nedover. Ved å tilby voksenopplæring i nærområdene kunne en kanskje hindret at befolknings-
tallet gikk enda mer ned. 

Når vi ser hele kartleggingen under ett, og ikke tar hensyn til den lave svarprosenten, ser vi følgende 
når det gjelder respondentenes fagønsker:

Fag i grunnskolen det var mest interesse for i de to kommunene, var engelsk, norsk og 
matematikk.

Fag i den videregående skolen det var mest interesse for i de to kommunene, var engelsk, 
matematikk, norsk og andre språkfag.

Dersom kommunene selv skal holde kurs, bør fagønskene tas hensyn til. Det bør det også tas hensyn 
til når økonomi- og handlingsplanen skal utarbeides.

Det er viktig at handlings- og økonomiplanen, som administrasjonene i Gamvik og Lebesby kommune 
skal utarbeide, oppdateres/rulleres jevnlig. En bør om mulig lage en type periodeplan (som gjelder for 
flere år).

Når vi ser på de klimatiske og geografiske forholdene vi lever under, vil det kanskje være en ide å 
sette i gang mer intensive fagkurs tidlig vår inntil sen høst. Det vil si kurs som starter tidlig på våren 
eller tidlig på høsten, og avsluttes i løpet av våren eller høsten, eller større kurs som starter tidlig på 
våren og avsluttes seint på høsten. 
Dette for at det skal være enklere for de som melder seg på kurs å komme seg til lærestedet. Det vil si
ikke være så avhengig av vær- og føreforhold, som man er vinterstid.
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5.  NORSK FOR FREMMEDSPRÅKLIGE

En viktig grunn for å lage denne planen, var behovet for å klargjøre forskrifter, regler og lover som 
gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige. Planen skal bl.a. prøve å 
synliggjøre følgende momenter: Hvem har rettigheter, hvem har plikt, hvilke rettigheter gjelder og 
hvem har ansvaret for opplæringen?

5.1  Innledning
I følge KRDs rundskriv H-21/05 (se Kilder/nettadresser) har Stortinget ved behandlingen av St.prp. nr. 
65 (2004-2005), vedtatt at det fra 1. september 2005 ble etablert en ny tilskuddsordning for opplæring i
norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige. Den nye ordningen er et tillegg til 
Introduksjonsloven (se 5.3 og Kilder/nettadresser). I KRDs rundskriv H-20/05 (se Kilder/nettadresser) 
står det bl.a.: ”Introduksjonsloven innebærer en stor reform for kommunenes arbeid med nyankomne 
innvandrere. Gjennom loven har staten fastsatt en helhetlig rammeverk for kommunenes oppfølging 
og integrering av nyankomne innvandrere.

Fra og med 1. september 2004 innebærer Introduksjonsloven rett og plikt til et introduksjonsprogram 
for nyankomne innvandrere. F.o.m. 1. september 2005 omfatter loven i tillegg rett og plikt til opplæring 
i norsk og samfunnskunnskap.   

I tillegg til den nye tilskuddsordningen fra 1. september 2005 og Introduksjonsloven er det utarbeidet 
en overgangsordning for personer som har fått oppholds- og arbeidstillatelse før 1. september 2005 (jf.
KRDs rundskriv H-21/05)”.  

Der det er vist til vedtekter og lover, har vi valgt å ta med det som er aktuelt i henhold til denne planen.

5.2  Ny tilskuddsordning
Stortinget har vedtatt at det fra 1. september 2005 ble etablert en ordning med tilskudd per capita for 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Det vises til KRDs rundskriv H-21/05 (se Kilder/nettsteder) 
som sier at: Det nye tilskuddet vil bestå av tre elementer:

 Pr capitatilskudd 
 Resultattilskudd
 Skjønnstilskudd 

Den nye tilskuddsordning vil kun omfatte de som omfattes av rett og plikt til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap, og som har fått oppholds- og arbeidstillatelse etter 1. september 2005. Tilskudd 
vil imidlertid bli utbetalt etter antall personer i målgruppen uavhengig av om de deltar i opplæringen på 
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det enkelte tidspunkt. Dette innebærer at antall personer det vil bli utbetalt tilskudd for etter den nye 
tilskuddsordningen, vil være høyere enn antall deltakere i norskopplæringen på det enkelte tidspunkt.

Personer som har fått oppholds- og arbeidstillatelse før 1. september 2005 vil omfattes av dagens 
tilskuddsordning i en overgangsperiode på fem år, betegnet som Overgangsordningen (jf. 5.6).

5.2.1  Pr capitatilskudd 
Formål: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere er lovfestet i Introduksjonsloven     
(jf. 5.3).

Innføring av et pr capitatilskudd innebærer at kommunene skal motta tilskudd etter en enhetlig 
satsstruktur pr person i målgruppen for opplæringen, uavhengig av hvordan tilbudet organiseres. 
Siden utgiftene vil variere fra kommune til kommune, vil enkelte kommuner få mer i pr capitatilskudd 
enn de har av utgifter til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, mens andre 
kommuner vil få mindre. Hittil har kommunene mottatt et tilskudd pr undervisningstime og pr deltaker 
pr undervisningstime. Siden nye opplæringsmetoder heretter ikke vil påvirke størrelsen på tilskuddet 
som gis fra staten, kan kommunene legge til rette tilbudet ut fra behovene til den enkelte kommune og 
bruker. 

Resultattilskuddet skal bidra til at kommunene retter oppmerksomheten mot resultater, kvalitet og 
gjennomstrømning i opplæringen. 
Målgruppe: Den nye tilskuddsordningen vil gjelde de som omfattes av rett og plikt til opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap, jf. § 17 i Introduksjonsloven (jf 5.3), og som har fått første 
gangsoppholdstillatelse etter 1. september 2005. Personer som kun har plikt til opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap, skal betale for undervisningen etter selvkostprinsippet, kalt brukerbetaling (jf. 5.5).

Tilskuddets størrelse: Nytt pr capitatilskudd er i 2005 fastsatt til 88 000 kroner for personer fra Afrika, 
Asia, Oseania (eksklusiv Australia og New Zealand), Øst-Europa, Sør-Amerika og Mellom-Amerika. 
Tilskuddet for personer fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand settes til 33 000 
kroner. Begrunnelsen for å ha to satser, er at de som har morsmål som ligger nær norsk eller et annet 
”vestlig” språk og behersker det latinske alfabetet, lærer norsk raskere enn andre. Generelt vil dette 
gjelde de som kommer fra vestlige land. Av hensyn til at kommunens plikt til å tilby norskopplæring 
varer i fem år fra det tidspunktet rett og plikt inntrer for den enkelte, vil tilskuddet bli utbetalt over fem 
år med hovedvekt på år 1-3.

5.2.2  Resultattilskudd
Formål: Formålet med resultattilskudd er å rette oppmerksomheten mot resultater og bidra til 
gjennomstrømning i opplæringen. 

Målgruppe: Tilskuddet utbetales til kommunene for deltakere i opplæringen i norsk og 
samfunnskunnskap som har avlagt den avsluttende prøven i norsk med karakteren bestått. Tilskuddet 
utbetales for personer som omfattes av rett og plikt til opplæring, det vil si personer som har fått 
oppholds- og arbeidstillatelse etter 1. september 2005. Personer som omfattes av plikt til opplæring, 
uten rett til gratis opplæring, omfattes ikke av ordningen.

Avsluttende prøver i norskopplæringen og som omfattes av denne ordningen, er Norskprøve 2 og 3, jf.
Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (se Kilder/nettadresser). 

5.2.3  Skjønnstilskudd
Formål og målgruppe: Formålet med skjønnstilskuddet er å bidra til at det blir tilbudt opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap i kommuner som har få deltakere som omfattes av rett og plikt til opplæring i 
norsk og samfunnskunnskap, og som ikke kan ivareta brukernes behov på en tilfredsstillende måte 
gjennom interkommunalt samarbeid og innenfor kommunens totale økonomiske rammer. 
Skjønntilskuddet skal bidra til å finansiere løpende drift av opplæringen og skal ikke nyttes til 
investeringer. 

Tilskuddets størrelse: Størrelsen på skjønnstilskuddet fastsettes av Fylkesmannen på grunnlag av en 
skjønnsmessig vurdering. Kommunal- og regionaldepartementet vil gi den enkelte Fylkesmann en 
ramme som skjønnstildelingen må holdes innenfor. 
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Det stilles krav om at kommuner som søker skjønnstilskudd, har vurdert muligheten for 
interkommunalt samarbeid om opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Bare hvis interkommunalt 
samarbeid ikke vil kunne ivareta brukerens behov, vil det kunne bli gitt skjønnstilskudd. 
Skjønnstilskudd kan også gis kommuner som samarbeider og som samlet sett har få deltakere. 

Skjønnstilskuddet tildeles for ett år om gangen. 

5.3  Introduksjonsloven
Introduksjonsloven (se Kilder/nettadresser) innebærer fra og med 1. september 2004, rett og plikt til et 
introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere. F.o.m. 1. september 2005 omfatter loven i tillegg 
rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap (jf. Introduksjonsloven).  

§ 1. Lovens formål: 

Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og 
samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.  

§ 2. Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram 
       

       Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder for nyankommet 
utlending mellom 18 og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering og som 
har fått: 

a) asyl, jf. Utlendingsloven §§ 17 og 18 (se Kilder/nettadresser), 
b) oppholds- eller arbeidstillatelse etter innreisetillatelse som overføringsflyktning, jf. Utlendingsloven 

§ 22 fjerde ledd, 
c) fornybar oppholds- eller arbeidstillatelse etter utlendingsloven § 8 annet ledd på grunnlag av 

søknad om asyl, eller kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon, jf. Utlendingsloven § 8a, eller 
d) oppholds- eller arbeidstillatelse som familiemedlemmer til personer som nevnt i bokstav a, b og c, 

jf. Utlendingsloven §§ 9 og 8 annet ledd. For å være omfattet av denne bestemmelsen er det et 
vilkår at personer som nevnt i bokstav a, b og c ikke har vært bosatt i en kommune i mer enn fem 
år før det søkes om familiegjenforening. 

       Rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram gjelder bare for personer som er bosatt i 
kommunen i henhold til særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen. Kravet om 
særskilt avtale gjelder likevel ikke for personer som nevnt i § 2 første ledd bokstav d (se merknader til 
Introduksjonsloven, s. 26 – Kilder/nettadresser).

       Som nyankommet regnes den som har vært bosatt i en kommune i mindre enn to år når vedtak 
om deltakelse i introduksjonsordning skal treffes. 

       Nordiske borgere og utlendinger som omfattes av Avtale om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (EØS-avtalen, se Kilder/nettadresser), omfattes ikke av paragrafen her.

Merknader: Rett og plikt til deltagelse omfatter bare utlendinger mellom 18 og 55 år. Personer som er 
eldre enn 55 år, har verken rett eller plikt til å delta i ordningen, men kommunen kan likevel tilby dem 
plass. Det er også et vilkår om at innvandreren må ha behov for grunnleggende kvalifisering, hvis ikke 
har vedkommende verken rett eller plikt til å delta i introduksjonsordningen.

§ 3. Kommunens ansvar for introduksjonsprogram 

       Kommunen sørger for introduksjonsprogram etter dette kapittel til nyankomne innvandrere som er
bosatt i kommunen. 

       Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter bosetting i kommunen eller etter 
at krav om deltakelse blir framsatt, tilrettelegge introduksjonsprogram i henhold til dette kapittel til 
person som omfattes av § 2. Kommunens plikt gjelder ikke personer som har avbrutt eller avvist 
deltakelse i introduksjonsprogram. 
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       Kommunen kan tilby introduksjonsprogram til nyankommet utlending med oppholds- eller 
arbeidstillatelse i henhold til Utlendingsloven (se Kilder/nettadresser) §§ 9 og 8 annet ledd som er 
familiemedlemmer til andre enn personer nevnt i § 2, til nyankommet utlending over 55 år med 
oppholdsgrunnlag som nevnt i § 2 første ledd, og til nyankommet utlending som nevnt i § 2 som er 
bosatt i kommunen uten særskilt avtale mellom utlendingsmyndighetene og kommunen. 

       Departementet kan fastsette nærmere retningslinjer om kommunens ansvar (se merknader til 
Introduksjonsloven, s. 33-36 – Kilder/nettadresser).

§ 4. Introduksjonsprogrammet 

       Introduksjonsprogrammet tilrettelegges for person som har behov for grunnleggende kvalifisering. 
Introduksjonsprogrammet tar sikte på å 

a) gi grunnleggende ferdigheter i norsk, 
b) gi grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, 
c) forberede for deltakelse i yrkeslivet. 

       Programmet skal være helårlig og på full tid. 

      Programmet skal minst inneholde 

a) Norskopplæring, 
b) samfunnskunnskap, 
c) tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet. 

      Ved gjennomført eller avbrutt program skal det utstedes et deltakerbevis. 

§ 5. Programmets varighet 

       Programmet kan vare inntil to år, med tillegg av godkjent permisjon. Når særlige grunner taler for 
det, kan programmet vare inntil tre år. 

§ 6. Individuell plan 

       Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. Den skal 
utformes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og av hvilke tiltak 
vedkommende kan nyttiggjøre seg. 

       Planen skal minst inneholde programmets start og tidsfaser og en angivelse av tiltakene i 
programmet. 

       Planen skal utarbeides i samråd med vedkommende. 

       Planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellomrom og ved vesentlig endring i 
vedkommendes livssituasjon. 

§ 7. Stans av introduksjonsordning på grunn av den enkeltes forhold 

       Kommunen kan stanse ordningen for den enkelte dersom det er saklig begrunnet i den enkeltes 
forhold, herunder om deltakeren har tilbud om høvelig arbeid. 

§ 8. Rett til introduksjonsstønad 

       For den tid en person deltar i program som nevnt i § 4, har vedkommende krav på 
introduksjonsstønad. 

       For deltakelse i program er stønaden på årsbasis lik to ganger folketrygdens grunnbeløp. 

       Deltaker under 25 år mottar 2/3 stønad. 

§ 9. Beregning 
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       Stønaden pr måned utgjør 1/12 av stønaden på årsbasis. Stønaden pr dag utgjør 1/30 av 
månedsstønaden. Stønaden pr time utgjør 1/1850 av stønaden på årsbasis. 

§ 10. Fravær 

       Ved fravær som ikke skyldes sykdom eller andre tvingende velferdsgrunner, og som det ikke er 
gitt tillatelse til, reduseres stønaden tilsvarende, jf. § 9. Departementet fastsetter ved forskrift nærmere
regler om fravær og permisjon.

§ 17. Rett og plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

       Rett og plikt til deltakelse i gratis opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 300 timer 
gjelder for utlending mellom 16 og 55 år som har fått 

a) oppholds- eller arbeidstillatelse etter Utlendingsloven (se Kilder/nettadresser) som danner 
grunnlag for bosettingstillatelse, eller 

b) kollektiv beskyttelse i massefluktsituasjon etter Utlendingsloven § 8 a. 
       Utlending mellom 55 og 67 år med oppholdsgrunnlag som nevnt i bokstav a eller b har rett, men 
ikke plikt, til å delta i opplæring som nevnt i første ledd. 
       Rett til deltakelse etter første og annet ledd gjelder ikke for utlending med oppholds- eller 
arbeidstillatelse etter Utlendingsloven § 8 første ledd og deres familiemedlemmer med tillatelse etter 
Utlendingsloven § 9 eller § 8 annet ledd. Utlending mellom 16 og 55 år med tillatelse som nevnt i 
første punktum som danner grunnlag for bosettingstillatelse, har plikt til deltakelse i opplæring i norsk 
og samfunnskunnskap i til sammen 300 timer, jf. § 18 første ledd annet punktum. 

       Rett eller plikt til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap foreligger ikke dersom det 
dokumenteres at vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper i norsk. Plikt til deltakelse foreligger ikke
dersom det dokumenteres at vedkommende har tilstrekkelige kunnskaper i samisk. Dersom særlige 
helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det, kan kommunen frita den enkelte fra plikt til 
deltakelse. 

       Rett eller plikt til deltakelse etter første til tredje ledd inntrer ved innvilgelse av første gangs 
tillatelse etter Utlendingsloven, eller fra ankomst til riket for utlending som har fått slik tillatelse før 
innreise. For personer som omfattes av første ledd bokstav b, inntrer rett og plikt til deltakelse fra det 
tidspunkt vedkommende blir bosatt i kommunen i henhold til særskilt avtale mellom 
utlendingsmyndighetene og kommunen. Rett til deltakelse etter første og annet ledd gjelder i tre år. I 
særlige tilfeller kan rett og plikt til deltakelse inntre fra det tidspunktet krav om opplæring settes fram. 
Departementet kan i forskrift gi utfyllende regler om hva som her skal være å anse som særlige tilfeller
(se merknader til Introduksjonsloven, s. 64-67– Kilder/nettadresser).

§ 18. Kommunens ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

       Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter at krav eller søknad om deltakelse
blir framsatt, sørge for opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til § 17 for personer som er 
bosatt i kommunen eller bor midlertidig på asylmottak i kommunen. Kommunen kan kreve at personer 
som omfattes av § 17 tredje ledd betaler for opplæringen (5.5 Brukerbetaling). 

       Kommunen skal så snart som mulig og innen tre måneder etter at søknad om deltakelse blir 
framsatt, sørge for tilbud om ytterligere gratis opplæring i norsk til personer som omfattes av § 17 
første og annet ledd innenfor rammen av 2 700 timer, dersom vedkommende har behov for det. 
Kommunen kan kreve at vedkommende gjennomfører tester for å fastslå om det er behov for slik 
opplæring. Kommunens plikt etter dette leddet gjelder i fem år fra det tidspunkt rett eller plikt til 
deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap inntrer, jf. § 17 femte ledd. 

       Opplæringen skal gis av kommunen eller av andre som kommunen godkjenner. 

§ 19. Gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
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       Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap. § 6 gjelder tilsvarende. 

       Den som skal undervise i norsk og samfunnskunnskap skal som hovedregel ha faglig og 
pedagogisk kompetanse. 

       Kommunen kan stanse opplæringen for den enkelte dersom det er saklig begrunnet i den 
enkeltes forhold. 

       Ved gjennomført eller avbrutt opplæring skal det utstedes et deltakerbevis. 

5.4  Norsk samfunnskunnskap
Fra 1. september 2005 gjelder nye regler for opplæring i samfunnskunnskap for fremmedspråklige. 
Alle nyankomne innvandrere som omfattes av rett og/eller plikt (jf. 5.3 Introduksjonsloven) har rett til 
50 timers opplæring i samfunnskunnskap på sitt morsmål eller på et språk de forstår. Denne 
bestemmelsen er med på å skape frustrasjon og er en stor utfordring for kommunene. Opplæring i 
samfunnskunnskap er i tillegg en integrert del av norskopplæringen og skal foregå gjennom hele 
opplæringsforløpet. 

Det er ikke et endelig krav at undervisning i norsk samfunnskunnskap på elevenes morsmål skal 
kunne tilbys ved oppstarten av norskundervisningen, men det er naturligvis en stor fordel om de 
nyankomne innvandrerne kan få undervisning i norsk samfunnskunnskap så tett opp mot ankomst 
som mulig.
Vi har undersøkt hvordan noen opplæringsinstitusjoner har forholdt seg til de nye reglene for 
opplæring i norsk samfunnskunnskap for innvandrere:

Kirkenes Kompetansesenter:
Ettersom Kirkenes Kompetansesenter har en kvalifisert russiskspråklig lærer, var de høsten 2005 med
i et landsdekkende språk- og pilotprosjekt ved å tilby 50 timers norsk samfunnskunnskap på russisk, 
basert på overføring via lyd-/bildestudio. Fra Kirkenes deltok 12-15 elever, i tillegg til 10 fra hele landet
(spesielt fra Vestlandet og Østlandet). Undervisningen i norsk samfunnskunnskap på russisk foregikk 
2 ganger i uka, med 3 timer hver gang. Kompetansesenteret har fått gode tilbakemeldinger på 
opplegget.

Planen var å tilby samme opplegg en gang i året fremover, og med oppstart på høsten. Ettersom 
Kirkenes Kompetansesenter var med i et pilotprosjekt høsten 2005, kunne de da tilby gratis 
undervisning. I følge Terje Nytun på Kirkenes Kompetansesenter kommer de med pristilbud når det 
foreligger konkrete deltagere. Alle kommuner er velkomne med sine nye russiskspråklige elever. 
Kravet om deltagelse er å ha tilgang til lyd-/bildestudio.
  
Opus Hammerfest:
Opus Hammerfest som er Voksenopplæringssenteret i Hammerfest, arrangerer kurs i norsk 
samfunnskunnskap ved bruk av tolk og boka Intro (J.W. Cappelens Forlag A/S, se 
Kilder/nettadresser). Boka presenterer norsk samfunnskunnskap for voksne innvandrere på en bra 
måte og med gode diskusjonsoppgaver, i følge Synnøve Østerås. På bokas nettsted kan man også 
finne relevante linker til de ulike emnene. Boka og nettstedet finnes på bokmål, nynorsk, engelsk, 
russisk, arabisk, kurdisk og somali.  

Sommeren 2007 ble det arrangert 50-timers kurs i norsk samfunnskunnskap ved bruk av boka Intro og
tolk på somali, arabisk og russisk. Det var 8-11 deltagere pr kurs. 

Når det gjelder kursdeltagere med andre språk, kan det være mulig å bruke engelsk i forbindelse med 
boka Intro.

Kurs med tolk:
Når det gjelder undervisning i 50 timers norsk samfunnskunnskap på mange ulike språk, har 
kommunene måttet se på flere alternative løsninger. Nyere bøker som er utviklet i tråd med Emner i 
50 timer samfunnskunnskap i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (se 
Kilder/nettsteder), kan benyttes sammen med tolk. Eksempler er Intro (se ovenfor) og Velkommen. 
Håndbok for nye innbyggere i Norge (Forlaget Fag og Kultur, se Kilder/nettsteder). Den sistnevnte 
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boka foreligger også på norsk, engelsk, russisk, somali, thai, farsi og arabisk. Somali, thai, farsi og 
arabisk utgave finnes også som lydbok. 

Dersom det ikke finnes kompetente tolker i de enkelte kommunene, kan kanskje tolker via lyd-/ 
bildestudioer benyttes (bl.a. bruker Biltilsynet tolketjeneste via lyd-/bildestudio til muntlige teoriprøver).

Ressursperm for lærere og instruktører i samfunnskunnskap:
VOX (Nasjonal senter for læring i arbeidslivet, se Kilder/nettsteder) har utarbeidet en Ressursperm for
lærere og instruktører i samfunnskunnskap. Den inneholder artikler innenfor noen av emnene i 
samfunnskunnskap i henhold til Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (se 
Kilder/nettsteder). Artiklene er ment som bakgrunnsinformasjon for lærerne og skal ikke brukes direkte
i undervisningen.

På nettstedet til VOX kan man i tillegg finne mye nyttig informasjon og tips om alt som har med 
voksenopplæring å gjøre. VOX er i så måte en ressurs for alle som jobber med voksnes læring.

5.5  Brukerbetaling 
Personer som kun har plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap (jf. 5.3 Introduksjonsloven) skal
betale for undervisningen etter selvkostprinsippet, kalt brukerbetaling. Kommunene kan også tilby 
undervisning til personer som verken har rett eller plikt til gratis undervisning, mot betaling. 

For mange kommuner og voksenopplæringssentre byr brukerbetaling på store utfordringer. Dersom 
kommunene skulle ha betalt for det undervisningen virkelig koster, ville det sannsynligvis vært svært få
som hadde kunnet delta. Kommunene prøver å plassere nye elever i allerede eksisterende grupper, 
og ta minimal betaling (se eksempler på timebetaling nedenfor). I mange eksisterende grupper finnes 
det fortsatt elever på Overgangsordning (jf. 5.6), og disse elevene er for mange kommuner de som 
dekker kostnadene. 

Vi skal her se på hva noen opplæringsinstitusjoner tar betalt for sin norskopplæring, og også se på 
utviklingen av prisnivået:

Folkeuniversitetet i Trondheim:
I følge Lillian Fjell som er fra Trondheim og som var vikarlærer i norsk på Voksenopplæringen i 
Lebesby 2003-2005, kostet det på Folkeuniversitetet i Trondheim, kr 3.200 for 48 timers kurs i norsk 
og samfunnskunnskap for fremmedspråklige, altså ca kr 67 pr time. Undervisningen foregikk 2 dager i 
uka (4 timer hver gang) i 6 uker (høsten 2005).

Kirkenes Kompetansesenter:
Pr mars 2006 tilbød Kirkenes Kompetansesenter sine betalende fremmedspråklige elever, 
undervisning i norsk og samfunnskunnskap for ca. 60 kr pr time i eksisterende grupper (7-8 i hver 
gruppe). Tidligere kunne de tilby pakkepris på kr 2.900 for 30 timers undervisning, men denne 
ordningen er de gått bort fra pga. problemer med oppmøte, kontra betalingsvilje for timer elevene ikke 
kunne møte opp på. Mange av elevene deres er skiftarbeidere. I begynnelsen av betalingsordningen 
for norskundervisning, var Kompetansesenterets ordinær undervisningspris ca kr 100 pr time.

Alta Voksenopplæringssenter:
Alta Voksenopplæringssenter har høst- og vårhalvårene 2006/2007 arrangert norskkurs for 
fremmedspråklige på 50 timers basis; 6 timer pr uke (2 dager i uka). Prisen var kr 3.127 for hele 
kurset, og da var lærebøker og annen undervisningsmateriell inkludert; med andre ord kr 62,50 pr 
time. Beløpet ble fakturert enten til kursdeltagerne selv eller til bedriftene som sendte sine ansatte på 
norskkurs.

5.6  Overgangsordningen
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Personer som har fått oppholds- og arbeidstillatelse før 1. september 2005, vil omfattes av en 
tilskuddsordning i en overgangsperiode på fem år (fram til 1. september 2010), betegnet som 
Overgangsordningen. I KRD-rundskriv H-21/05 Ny tilskuddsordning fra 1.9.05 og overgangsordning 
(se Kilder/nettadresser) er overgangsordningen skissert under kapittel 3 og 4:

”Overgangsordningen gjelder bare for personer som har fått oppholds- og arbeidstillatelse før 1. 
september 2005.
Overgangsordningen omfatter

 flyktninger (personer med asyl og personer som er vernet mot forfølgelse etter 
Utlendingsloven (se Kilder/nettadresser) § 15 – og deres familiegjenforente. 

 personer med opphold på humanitært grunnlag og deres familiegjenforente

 norske borgere  

 familiegjenforente til norske og nordiske borgere 

 personer med oppholdstillatelse som bor i et asylmottak mens de venter på å bli bosatt i en 
kommune

 asylsøkere i alderen 16-18 år uavhengig av når de kom til landet.

Overgangsordningen omfatter ikke 

 personer som er i landet på EØS-/EFTA-vilkår (se Kilder/nettadresser) 

 nordiske borgere 

 personer som har fått arbeidstillatelse på grunnlag av et arbeidstilbud etter 1. januar 2003 og 
deres familiemedlemmer

 personer som arbeider ved utenlandske ambassader og konsulater (inklusiv 
familiemedlemmer)  

 personer som er her på midlertidig oppdrag og har utenlandsk arbeidsgiver (inklusiv deres 
familiemedlemmer) 

 au pairer 

 utdanningssøkende 

 asylsøkere, unntatt asylsøkere i alderen 16-18 år. 

I KRD-rundskriv H-32/03 (se Kilder/nettsteder) er det gitt ytterligere informasjon om endringer i 
personkretsen for gratis norskopplæring fra 1. januar 2004.

Opplæringens omfang:
Deltakere som har en utdanning fra hjemlandet som tilsvarer norsk grunnskole eller mer, kan få inntil 
850 timer opplæring. Deltakere som har liten eller ingen utdanning fra før, kan få inntil 3000 timer 
opplæring.

Opplæringens innhold og organisering:
Fylkesmannen godkjenner gruppesammensetning og undervisningstimer som danner grunnlaget for 
statstilskuddet.

Det er ikke gitt regler for gruppestørrelser og undervisningstimetall pr gruppe.

Etter 1. september 2005 skal opplæringen, også for dem som omfattes av Overgangsordningen, 
basere seg på Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (se 
Kilder/nettsteder).

Tilskuddets størrelse:
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Tilskuddet beregnes pr undervisningstime og pr deltaker pr time. Satsene fastsettes i forbindelse med 
Stortingets budsjettvedtak. I 2005 er satsene kr 413 pr undervisningstime og kr 24 pr deltaker pr time.

Søknad om tilskudd: 
Kommunenes søknad om tilskudd om norskopplæring knyttes opp mot rapportering gjennom 
Grunnskolens informasjonssystem (GSI, se Kilder/nettsteder) pr 1. oktober. I rubrikk E i voksen-
opplæringsskjemaet skal kommunene gi en prognose over forventet aktivitet det kommende året. 
Denne informasjonen overføres elektronisk til søknadsskjemaet, som kommunene skal sende til 
Fylkesmannen undertegnet av en som er bemyndiget til det. Etter 1. september 2005 skal informasjon 
som registreres i rubrikk E bare omfatte personer i overgangsordningen.

Rapportering:
Kommunene skal årlig rapportere deltakere, grupper, undervisningstimer, deltakertimer og 
lærerårsverk gjennom Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). I rubrikk E i voksenopplærings-
skjemaet skal en fra og med høsten 2005 kun rapportere opplæring for deltakere som ikke vil bli 
omfattet av ny tilskuddsordning.

Timekortet:
Nasjonalt introduksjonsregister (NIR, se Kilder/nettsteder) vil omfatte de som omfattes av rett og plikt 
til opplæring og som har fått oppholds- og arbeidstillatelse etter 1. september 2005. For øvrige 
deltakere i opplæringen må gjennomførte timer føres på et timekort (F-2816, jf. KRD-rundskriv H-
21/05, se Kilder/nettsteder), som skal følge deltakeren. Timekortet skal deltakeren legge fram når 
han/hun begynner på et nytt opplæringssted.

Det enkelte undervisningssted må fastsette regler for fravær på grunnlag av gjeldende forskrifter. 
Deltakerne må informeres om regler for fravær og hva konsekvensene kan bli hvis en ikke følger 
reglene.

Personer som opptrer i samsvar med regler for fravær fastsatt av undervisningsstedet, kan ta igjen de 
timene han/hun har vært borte. Disse fraværstimene skal ikke føres på timekortet.
Vi legger til grunn at det kun skal utbetales tilskudd til reelle deltakere, det vil si deltakere som faktisk 
deltar i opplæringen. Personer med hyppige eller langvarige fravær bør etter nærmere avtale med den
det gjelder, strykes av deltakerlisten. Som en norm bør deltakere som har vært borte fra 
undervisningen uten avtale med undervisningsstedet i mer enn to uker, strykes fra deltakerlisten. Det 
kan ikke kreves deltakertilskudd for timer en deltaker kan ta igjen.

Avsluttende prøver: 
Det forutsettes at den instans som står for den grunnleggende statsfinansierte norskopplæringen 
legger til rette for at den avsluttes med en sentralt gitt prøve. Språkprøven vil bli avløst av Norskprøve 
2 og 3, jf. Læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (se Kilder/nettadresser).
Kandidater som har fulgt organisert opplæring, får gå opp til prøven gratis første gang. Voksne 
innvandrere som ikke har fulgt organisert undervisning, og som ønsker skriftlig dokumentasjon på sine
norskferdigheter, kan gå opp til avsluttende prøve og betale en egenandel. 
Ordningen med gratis avsluttende prøve gjelder bare for dem som omfattes av norskopplæring med 
statstilskudd eller av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap”.

5.7 Status for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige i 
       Gamvik og Lebesby kommune

Pr juni 2007 var det til sammen 14 elever på opplæring i norsk og samfunnskunnskap for 
fremmedspråklige, i Gamvik og Lebesby kommune. 

I Gamvik kommune arrangeres det norskkurs med samfunnskunnskap for fremmedspråklige på to 
steder; Mehamn og Gamvik.

Voksenopplæringen i Mehamn, norsk for fremmedspråklige, pr juni 2007: 
2 kursdeltagere; 1 elev på den nye tilskuddsordningen (jf. 5.2) og 1 som ikke omfattes av noen 
tilskuddsordning. Undervisningen er på 3 timer, en kveld i uka.  

32



Voksenopplæringsplan for
Gamvik og Lebesby kommune

Voksenopplæringen i Gamvik, norsk for fremmedspråklige, pr juni 2007: 
2 kursdeltagere; 1 elev på den nye tilskuddsordningen (jf. 5.2) og 1 som ikke omfattes av noen 
tilskuddsordning. Undervisningen er på 3 timer, en kveld i uka. 

Rektor og superbruker for NIR 
Gunn-Marie Fermann

I Lebesby kommune arrangeres det norskkurs med samfunnskunnskap for fremmedspråklige på to 
steder; Kjøllefjord og Lebesby.

Voksenopplæringen i Kjøllefjord, norsk for fremmedspråklige, pr juni 2007: 
5 kursdeltagere; 3 elever som omfattes av Overgangsordningen (jf. 5.6) og 2 på den nye 
tilskuddsordningen (jf. 5.2). Undervisningen er på 7 timer pr uke; fordelt på to kvelder.  

Voksenopplæringen i Lebesby, norsk for fremmedspråklige, pr juni 2007: 
5 kursdeltagere; 3 elever som omfattes av Overgangsordningen (jf. 5.6) og 2 som ikke omfattes av 
noen tilskuddsordning. Undervisningen er på 8 timer pr uke; fordelt på en dag og en kveld.  
Rektor og superbruker for NIR 
Jan Holm Hansen
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