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FRITIDSERKLÆRINGEN - ØYER KOMMUNES OPPFØLGING 
 
 
Saksbehandler:  Hilde Odden Rom Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 21/735   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
7/21 Tjenesteutvalget 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 
1. Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Spørreundersøkelse om barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter Øyer kommune 
Fritidserklæringen 
Oppdrag 31: Rett på fritid – redd Barna 
FNs konvensjon om barnerettigheter 
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2025 
Kommunedelplan kultur og fritid 2016-2025 
Frivilligmelding for Øyer kommune 2020-2024 
Mld.St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga – Gode liv et trygt samfunn 
Mld.St. 13 (2018-2019) Mulighet for alle – Fordeling og sosial bærekraft 
Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig — Den statlege 
frivilligheitspolitikken 
 
Sammendrag: 
En tverrfaglig administrativ arbeidsgruppe er nedsatt for å sikre at Øyer kommune følger 
sine forpliktelser i forhold til «Fritidserklæringen». Tjenesteutvalget blir i denne saken 
orientert om «Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen». 
 
Saksutredning: 
Bakgrunn 
«Fritidserklæringen» signert i 2016, forplikter alle signerende parter til å arbeide for å sikre 
at alle barn i Norge skal få mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet, 
uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.  
 
Med utgangspunkt i Fritidserklæringen, rapporten Oppdrag 31: Rett på fritid og Øyer 
kommunes oppvekstprofil har tjenesteenhetene Helse og familie og Kultur og fellestjenester 
satt sammen en arbeidsgruppe som skal arbeide med Øyer kommunes oppfølging av 
Fritidserklæringen. 
 
Mål:  
Alle barn og unge i Øyer har mulighet til å delta jevnlig på minst en organisert fritidsaktivitet 
utover utvidet skoledag, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon. 
 
Oppdrag til arbeidsgruppa:  

https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf
https://www.reddbarna.no/oppdrag-31-rett-pa-fritid?pid=RB-DMFileBase-DownloadFile
https://www.reddbarna.no/oppdrag-31-rett-pa-fritid?pid=RB-DMFileBase-DownloadFile
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommuneplanen-samfunnsdel.433282.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html
https://www.oyer.kommune.no/kommunedelplan-kultur-og-fritid-2016-2025.433284.no.html
https://www.oyer.kommune.no/frivilligmelding.539685.no.html
https://www.oyer.kommune.no/frivilligmelding.539685.no.html
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20182019/id2639770/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-13-20182019/id2630508/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/?ch=1
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-20182019/id2621384/?ch=1
https://www.regjeringen.no/contentassets/42fc032208724215886755da5d165f1e/folder_fritidserklaeringen.pdf
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1. Gjennomgang av fem barrierer for deltakelse: Status Øyer kommune.  
2. Hvilke tilbud finnes i Øyer kommune i dag som gir bidrag til måloppnåelse? 
3. Hvordan forbedre effekten av dagens tilbud?  
4. Hvilke nye tiltak, i prioritert rekkefølge, kan bidra til bedre måloppnåelse? 
5. Ivareta bærekraftperspektivet ved forslag av tiltak. 
 
Metode: 
For å løse oppdraget er det gjennomført en digital spørreundersøkelse i mellomtrinnet og 
ungdomstrinnet i grunnskolen. I tillegg er det innhentet tilbakemeldinger fra ungdomsrådet, 
flerkulturelt råd og fellesråd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser. 

Rapport: 
Det vises til vedlegg 1 for resultatet av gruppens arbeid med oppdraget. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren viser til arbeidsgruppens kommentarer om status i Øyer når det gjelder 
de fem barrierene som hindrer deltakelse i fritidsaktiviteter for barn og unge. En del av 
statusen er at mer enn et av ti barn i Øyer lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt 
(2018), dette er høyere enn gjennomsnittet for fylket og for landet. 
 
Arbeidsgruppen lister opp mange treffsikre tiltak som vil bidra til å redusere barrierene for 
deltakelse, og som dermed vil forbedre kommunens oppfølging av Fritidserklæringen. 
Tiltakene er gitt prioritet 1, 2 eller 3, der prioritet 1-tiltakene er kjennetegnet av en 
kombinasjon av lav kostnad og forventet høy effekt. Realisering av mange av tiltakene er 
avhengig av et utvidet tverrfaglig samarbeid, dette må prioriteres fra administrasjonens side. 
Tiltak som er avhengig av økte rammer vil bli synliggjort i økonomiplanprosessen til høsten. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
Tjenesteutvalget tar «Rapport om Øyer kommunes oppfølging av Fritidserklæringen» til 
orientering. 
 
 
Ådne Bakke Hilde Odden Rom 
Kommunedirektør
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MANDAT FRA KOMMUNESTYRET - UTREDNING VOKSENOPPLÆRING 
 
 
Saksbehandler:  Ådne Bakke Arkiv: 033   
Arkivsaksnr.: 21/736   
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
8/21 Tjenesteutvalget 16.03.2021 
 
 
Vedlegg: 

1. Uttalelse fra Utdanningsforbundet datert 10.02.2021 
2. Protokoll fra møte i Flerkulturelt råd 02.03.2021 

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Mandat fra kommunestyret 
 
Sammendrag: 
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret å følge prosjektgruppas anbefaling om å 
fortsette samarbeidsavtalen med Lillehammer Læringssenter og søke å reforhandle den 
økonomiske delen av avtalen med Lillehammer kommune. 
 
Saksutredning: 

1. MANDAT FOR ARBEIDET. 

Kommunestyret vedtok følgende mandat for en utredning av voksenopplæringen i 
kommunen: 
Kommunedirektør legger fram egen sak om voksenopplæring. Det skal utredes fordeler og 
ulemper, mål for tjenesten, bemanningsmodeller og kostnader ved å ta drift av 
voksenopplæring tilbake i egenregi i lys av ny integreringslov.  
 

2. INNLEDNING 

Voksenopplæring er en tjeneste som er lovpålagt og som kommunene må dekke. Dette kan 
være som eget tilbud i hjemkommunen eller i samarbeid mellom kommuner. 
 
Vanligvis dekker voksenopplæringen opplæring knyttet til introduksjonsloven med rundskriv 
og integreringsloven (pr. 01.01.21).  
 
I tillegg dekker voksenopplæringen også grunnskoleopplæring som er hjemlet i 
Opplæringsloven. 
 

3. KRAV TIL TJENESTEYTING 

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
Innvandrere mellom 18 og 67 år som har fått innvilget en oppholdstillatelse som gir grunnlag 
for permanent oppholdstillatelse, har rett og plikt til gratis opplæring. 
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Noen innvandrer har bare plikt til opplæring og kommunen kan ta betalt for opplæringen. 
Innvandrere med oppholdstillatelse før 31.12.2020 har rett til 600 timer gratis opplæring, 
samt inntil 2400 timer behovsprøvd opplæring.  
 
Etter ny integreringslov fra 01.01.21 er antall timer erstattet med at deltakere i 
norskopplæringen skal oppnå et minimumsnivå i norsk.  
 
Minimumsnivået er deltakerens norskmål. Tidligere utdanningsbakgrunn er utgangspunktet 
for å sette norskmålet, for eksempel norskprøve A1, A2, B1 eller B2. 
Innholdet i opplæringen reguleres i «Læreplan for norsk og samfunnskunnskap» 
Deltakeren skal ha opplæring i samfunnskunnskap på et språk han/hun forstår. 
Det skal utarbeides en plan for opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 
Kommunen skal sørge for at deltakeren får gjennomført avsluttende prøver i norsk og 
samfunnskunnskap. 
 
Etter integreringsloven er det kompetansekrav til lærerne: 

a) Må oppfylle kravene for tilsetting i undervisningsstilling i kapittel 14 i forskrift til 
opplæringsloven 

b) 30 studiepoeng i norsk som andrespråk  

Kommunen har ansvar for registreringer i NIR (Norsk introduksjonsregister) 
 Tildeling, start og stans av opplæringen 
 Norskmål 
 Fritak av opplæring 
 Antall timer gjennomført i norsk og samfunnskunnskap osv 

 
Introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere 
Deltakere i introduksjonsprogrammet som har fått oppholdstillatelse og ankom Norge før 
01.01.2020 omfattes av introduksjonsloven og rundskrivet til introduksjonsloven. 
Flyktninger i aldersgruppen 18-55 år som omfattes av loven, har rett og plikt til deltakelse i 
programmet i 2 år med mulighet til forlengelse i inntil 1 år ved behov. 
 
Formålet med loven er å styrke nyankomne innvandrers mulighet for deltakelse i yrkes -og 
samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet. 
 
Deltakere i introduksjonsprogrammet som får oppholdstillatelse eller ankommer Norge etter 
01.01.2021 omfattes av bestemmelsene i integreringsloven og forskrift til integreringsloven. 
 
Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid 
Lovens formål er at innvandrere tidlig integreres i det norske samfunn og blir økonomisk 
selvstendige. Loven skal bidra til at innvandrere får gode norskkunnskaper , kunnskap om 
norsk samfunnsliv, formelle kvalifikasjoner og en varig tilknytning til arbeidslivet. 
Kommunen har ansvar for kompetansekartlegging av nybosatte flyktninger. 
 
Denne skal gi grunnlag for karriereveiledning som fylkeskommunen skal sørge for. Dette 
innebærer tett samarbeid mellom kommune og fylkeskommune. 
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Videre skal kommunen sammen med deltakeren lage en integreringskontrakt som 
inneholder mål for introduksjonsprogrammet og norskmål.  Denne danner grunnlag for 
integreringsplan som skal angi kommunens og deltakerens gjensidige forpliktelser. 
Flyktningens utdanningsbakgrunn, erfaring og individuelle behov gir grunnlag for sluttmålet. 
 
Sluttmålet avgjør lengde på introduksjonsprogrammet (fra 3 mnd – 4 år) 
Målet kan være å fullføre grunnskole, videregående skole, høyere utdanning eller å komme 
raskt ut i arbeidslivet. 
 
Krav til innhold i programmet: 

 Norsk 
 Samfunnskunnskap 
 Livsmestring i et nytt land 
 Foreldreveiledning for de som har barn under 18 år 

Tiltak i introduksjonsprogrammet skal registreres i NIR 
Programmet skal være på heltid (47 uker i året) og på fulltid ( 37,5 timer pr uke). 
Kravet er 30 timer dersom det er mye egenstudier/lekser. (grunnskole/vdg skole) 
Deltakerne har krav på 5 ukers ferie. 
 

4. ERFARINGER FRA DA ØYER HADDE EGEN VOKSENOPPLÆRING. 

Øyer læringssenter var i drift fra høsten 2010 til desember 2014. I løpet av årene var 
senteret  gjenstand for drøftinger i kommunestyret og formannskap.  Først og fremst for 
økonomiske spørsmål. De pedagogiske erfaringene og ønske om framtidig drift var 
udiskutable, men det ble besluttet å kjøpe. 
 
Økonomi 
Det viste seg at det å drifte en voksenopplæring hadde en del økonomiske utfordringer. 
Kommunen hadde ikke egnede lokaler, slik at det ble nødvendig å opprette en brakkerigg 
ved ungdomsskolen. Ved opprettelsen av læringssenteret var det asylmottak i Øyer sentrum.  
Det gjorde at det var ca 80 elever ved senteret ved oppstart. Dette gjorde akseptabel å 
«investere» i oppsett av brakkerigg.  Etter ca to år ble mottaket lagt ned.  Dette førte til 
mindre inntekter, mens utgiftene var tilnærmet like store. 
 
ØYER LÆRINGSSENTER og dens betydning  
Voksenopplæringen i Øyer ga tilbud til  

 Flyktninger 
 Innvandrere på familiegjenforening  
 Arbeidsinnvandrere  
 Voksne med rett til grunnskole (norske og innvandrere) 
 Voksne med rett til spesialpedagogisk tilbud – funksjonshemmede (norske og 

innvandrere) 
 Voksne med rett til opplæring i grunnleggende ferdigheter – eks. dyslektikere med 

behov for lese- og skriveopplæring som de ikke har fått muligheter til tidligere, 
grunnleggende dataopplæring osv 
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Flyktningene hadde rett på introduksjonsprogram. Det er et heltids program som går over 
gjennomsnittlig to år. Programmet er en kombinasjon av norskopplæring på skole og på 
arbeidsplass for å lære språket og bli integrert. 
 
Flyktningetjenesten koordinerte introduksjonsprogrammet. Voksenopplæringa 
administrerer norskopplæringa. Dette krever et tett samarbeid. 
 
Erfaringer med å ha voksenopplæring i Øyer 

 Nærhet til voksenopplæringen betyr for deltakerne 
o Kan kombinere skolegang og oppfølging fra helsetjenesten. En del av 

flyktningene har helseproblemer som krever mye kontakt med lege og 
helsestasjon i kommunene. 

o Et fhv lite og oversiktlig skolemiljø som skaper trygghet. Et viktig utgangspunkt 
for et godt læringsmiljø. Det har vist seg å være positivt for oppmøte. 

o Mange er foreldre med barn i barnehage og skole i kommunen. Korte 
avstander gjør det likevel mulig å følge opp et introduksjonsprogram. 

o Vi har hatt deltakere ute i språkpraksis som assistenter på skoler i Øyer. Dette 
har vist seg å være svært nyttig for å gi innvandrerbarna et godt tilbud. Det 
samme gjelder barnehagene.  

o  De mange ekskursjoner og besøk i Øyer fører til at deltakerne blir kjent i sitt 
eget nærmiljø. Vi bruker biblioteket, vegmuseet, besøker samlingsstunder på 
Solvang der barna til mange av våre innvandrere er elever. På 
juleavslutningen er vi i kirka i Øyer. Mange av deltakerne deltar på det. I 
samfunnskunnskapsundervisningen får vi ofte besøk av både helsesøster, 
politi, barnevernstjeneste, tannhelsetjenesten, brannstasjon og 
gjenvinningsstasjon her i Øyer. De bidrar med nyttig informasjon til 
deltakerne på voksenopplæringa 

o Utnyttelsen av sameksistensen med Øyer ungdomsskole, elever fra 
ungdomsskolen får ekstra norskundervisning og unge flyktninger kan 
hospitere på ungdomsskolen 

 
 Nærheten til voksenopplæringa betyr for flyktningetjenesten   

o Tett og godt samarbeid mellom flyktningetjenesten, voksenopplæringa og 
deltakerne om bl.a. introduksjonsprogrammet  
 

 For Øyer kommune betyr Øyer læringssenter 
o Utvikling av kompetanse som kommer Øyer sin voksne befolkning til gode 
o Kompetanse på stedet som ungdomsskolen kan trekke veksler på. De har 

store utfordringen hver gang de får nye fremmedspråklige elever uten 
norskkunnskaper. 

o Økt tilknytning til Øyer gjør sannsynligheten større for at flyktningene 
fortsetter å bo her etter endt introduksjonsprogram, noe som igjen bidrar til 
en verdiskapning i kommunen. 

o Innvandrernes barn sikrer vekst i barnehage og skole. 
o Mange får arbeid som igjen bidrar til skatteinntjening. 
o Arbeidsinnvandrere, som i stor grad bidrar til verdiskaping både i 

turistnæringen og næringslivet ellers får raskt tilbud om norskopplæring 
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o Innvandrerne generelt kommer raskt i gang med norskopplæring da vi ikke 
opererer med ventetid 

o For innvandrere i jobb på dagtid tilbys kveldskurs så fort det er deltakere nok 
til at det lønner seg økonomisk. 

 
Hva var spesielt utfordrende med voksenopplæring i en liten kommune som Øyer i forhold til 
Lillehammer? 
 
Vi hadde en deltakergruppe med stor nivåspredning – alt fra analfabeter til 
høyskoleutdanna. Det var vanskelig  å lage språkhomogene grupper. Nivåspredningen ble 
derfor nødvendigvis stor innenfor hver enkelt gruppe. Men med erfarne lærere klarte vi 
etter hvert å lage gode metoder for å takle disse utordringene Tilbakemeldingene fra 
deltakerne våre var stort sett svært så positive. 
 
Det er behov for grunnskoleklasse i tillegg til nivådeling i norskundervisningen for å oppfylle 
lovkravet om mer formell kompetanse. 
 
Grunnskole skal inneholde fagene norsk, matte , naturfag, samfunnsfag og engelsk og 
elevene skal ta avsluttende eksamen.  
 
Grunnskoleundervisning for voksne skal ikke gjennomføres sammen med 
ungdomsskoleelever.  
 
Erfaringer fra flyktningetjenesten 
Utfordringene for læringssenteret var slik flyktningetjenesten så det, i hovedsak knyttet til:  
Å få god nok tilpasset undervisning/riktig nivå, mer intensiv undervisning for noen, mer 
målrettet for den enkelte ifht. muligheter for arbeid. Kombinasjon undervisning/ 
arbeidspraksis osv. Det pågår et kontinuerlig samarbeid mellom flyktningetjenesten og 
læringssenteret for å oppnå så gode resultater som mulig. 
 
Likevel vurderte flyktningetjenesten det som udelt positivt å ha læringssenteret i 
kommunen. Lokalt opplæringstilbud kan gi bedre lokal forankring i integreringsarbeidet.  Det 
var enkelt å få til samarbeid, lett å få møtt flyktningene og enkelt å etablere tiltak i 
kombinasjon med undervisning, dvs. et helhetlig og yrkesrettet introduksjonsprogram. Men 
det er avhengig av tilgang til lokale praksisplasser og arbeidsmuligheter. For flyktningene var 
det praktiske fordeler i tillegg til at de får mer tilhørighet til lokalsamfunnet.  
 
Status Øyer læringssenter. Gjelder i 2014, må etableres på nytt. 
Øyer læringssenter har fått godkjenning til å drive grunnskole for voksne 
Øyer læringssenter har eksamensrett 
Øyer læringssenter kan formidle studielån til våre elever 
Øyer læringssenter gjennomfører sine norskprøver (uten kjøp utenfra som  vi gjorde før) 
 

5. KJØP AV TJENESTEN FRA LILLEHAMMER KOMMUNE 

Øyer læringssenter ble avviklet i desember 2014, og elevene startet med opplæring ved 
Lillehammer læringssenter i januar 2015. 
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På grunn av at kommunen bosatte mange flyktninger i perioden 2016-2019,  ble det også 
behov for å kjøpe fulltidsprogram for flyktninger som har rett og plikt til 
introduksjonsprogram. Krav til innhold i programmet etter introduksjonsloven ble vanskelig 
å innfri.  
 
Hva inngår i avtalen om kjøp av tjenester? 
Lillehammer har brukt mange år på å bygge opp et læringssenter som er solid og bra. 
De har mange elever og et stort læringsmiljø. De har ressurser til å gi et differensiert tilbud i 
all opplæring utfra elevens tidligere skolebakgrunn og erfaring. Elevene plasseres i Spor 1 -
spor 2 eller spor 3. Det er igjen delt inn i ulike grupper innenfor sporene. Elevene skal ha 
undervisning utfra sine forutsetninger. 
 
Alle nye elever starter i Inntaksklassen. Der er det fokus på norsk muntlig. Lærer og 
karriereveileder kartlegger elevene mens de går her for blant annet finne ut mer om deres 
skolebakgrunn slik at man vet hvilket spor de skal i videre. Når eleven har oppnådd muntlige 
ferdigheter på A1 nivå, plasseres de i ny klasse. Spor angir også hva som er målet for 
avsluttende norskprøve (A1, A2, B1 eller B2). 
 
Ny integreringslov har stort fokus på at flere skal få formell kompetanse. Dette innebærer 
blant annet at flere må gjennomføre grunnskole. Som voksen er det ikke mulig å ta fagbrev 
uten godkjent grunnskole. Mange flyktninger har mangelfull skolegang fra hjemlandet, og 
mange har ikke dokumentasjon på at de har gjennomført 9 år i grunnskolen. 
 
Kombiklasse (samarbeid mellom kommuner/fylkeskommunen) 
Ungdommer som har skolegang fra før, men som trenger litt ekstra tid før de kan søke seg 
inn i videregående skole eller må forbedre fag. 
Usikkert hvordan denne ordningen fortsetter etter ny integreringslov som pålegger 
fylkeskommunen å ha ansvar for norskopplæring for elever i videregående skole. 
 
Kurs i samfunnskunnskap på et språk eleven forstår gjennomføres to ganger i året- uke 41 
og 9. Elevene har i tillegg samfunnskunnskap som fag gjennom hele året. 
Etter å ha gjennomført kurset tar elevene samfunnskunnskap prøve på sitt eget språk eller 
på norsk.  
 
Yrkesrettede kurs/bransjekurs 
Det gjennomføres regelmessig yrkesrettede kurs som f.eks renholdskurs. Både teori og 
praksis. Arbeidslivskunnskap er på timeplanen for alle elever. 
 
Praksis 
Skolen har til sammen 5 ansatte som følger opp elever som er i praksis. En av disse jobber 
100 % som praksiskoordinator. Rekrutterer praksisplasser, skriver kontrakter, introduserer 
elever for praksis, regelmessig oppfølging av praksisplassen. 
2 kokker har ansvar for opplæring/praksis i kantina på skolen (lavterskeltilbud) og har elever 
i praksis på Gartnerhagen og Skårsetlia. 
En følger spesielt opp elever som har praksis i barnehager og SFO. De har også eget 
bransjekurs. 
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En følger opp elever på andre praksisplasser. Blant annet der det er behov for tett 
oppfølging for å få elever ut i jobb (lønnstilskudd fra NAV). 
 
Øyer har elever i praksis på mange steder, både i Øyer og Lillehammer utfra interesse og 
tidligere erfaring (butikk, barnehage, eldresenter, maler, hotell, vaktmestertjeneste, 
bilverksted m.m). Praksis er to dager i uka og følger arbeidstid på praksisstedet. 
 
Karriereveileder som har kompetanse på karriereveiledning for både de som har lite 
skolebakgrunn/arbeidserfaring (bilder/interesser) og de som skal videre i et studieløp. 
 
Nye elementer i introduksjonsprogrammet fra 01.01.21 
Alle skal ha minst 25 timer i faget livsmestring på sitt nivå. 
 
Lillehammer læringssenter har allerede et obligatorisk undervisningsopplegg for nye bosatte 
som trenger å lære mye om å bo i Norge. Faget livsmestring skal knyttes opp mot dette. 
 
Foreldreveiledningskurs blir obligatorisk for alle som har barn under 18 år. 
I dag er det helsesykepleier og sykepleier i psykisk helse som har undervisningen sammen 
med tolk. Det er pr i dag ingen i Øyer kommune som har denne kompetansen (ICDP -
veileder). 
 
Lillehammer læringssenter har logopeder, døvepedagog og synspedagog som jobber med 
både flyktninger og andre som blir henvist. Øyer kjøper også disse tjenestene da vi ikke har 
dem lokalt. 
 
Ansatte med kompetanse til å gjennomføre TOSP- tester Tospråklig test brukes for å 
kartlegge hva eleven kan på eget språk. Dårlige språk ferdigheter på morsmålet gjør det ofte 
vanskelig å lære et nytt språk.  
 
PAS-test brukes for å kartlegge kunnskapsnivå, lærevansker og hvordan best tilrettelegge for 
opplæring. Vi kan be om å få gjennomført slik test for elever som har lavprogresjon i 
opplæringen og vi er usikre på årsaken. 
 
Bosettinger  
2016- 23 personer 
2017 – 26 personer 
2018 – 13 personer 
2019- 7 personer 
2020- 9 personer 
 
Norge bosetter færre flyktninger. Det betyr at både Lillehammer og Øyer har lavere elevtall 
på læringssenteret. 
Våren 2018 hadde Øyer 34 elever på læringssenteret. Våren 2021 er elevtallet sunket til 23 
elever. Og det vil fortsette å synke med innvandringspolitikken norske myndigheter har. 
IMDi sine prognoser for bosetting i 2021 er at 80% vil være overføringsflyktninger, da stort 
sett familier. Hvis Øyer kommune får bosatt 10 personer som vi er forespurt, vil det kanskje 
være 2 familier. Da vil vi kun få 4 nye elever som starter på læringssenteret dette året. 
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Altså færre enn antallet som avslutter opplæring/introduksjonsprogram. 
 
Merkantil personale: 
Skriver vedtak som gjelder norskopplæring 
Registrerer timer i norsk 
Registrerer tiltak i introduksjonsprogram 
Fraværslister som er grunnlag for trekk i introduksjonslønn 
 
Flyktningtjenestens erfaring med kjøp av tjenester fra Lillehammer: 
Flyktningtjensten er meget godt fornøyd med tjenesten vi har mottatt fordi: 
Elever får samme tilbud og muligheter uavhengig av hvilken kommune de bor i. 
God oppfølging av elever i praksis. 
Individuell tilrettelegging (analfabet/ høyskoleutdannet), som tydeliggjøres enda mer i ny 
integreringslov. 
 
Tett samarbeid mellom lærere/flyktningtjeneste/praksiskoordinator og andre relevante 
samarbeidspartnere. 
 
Faste møter hver 14. dag med flyktningtjenesten på Lillehammer. 
 
Tilgang til kontor slik at vi kan ha avtaler med elever og andre aktuelle samarbeidsparter. 
Elever og lærere kan lett få tak i oss og det gjør samarbeid lettere. 
Helsesykepleier har kontor på læringssenteret og har avtaler med elever der slik at de slipper 
å reise til helsestasjonen på Tretten. 
 

6. KAN VI GREIE Å REETABLERE EN VOKSENOPPLÆRING I ØYER? 

Det er liten tvil om at det stilles større krav i dag enn sist Øyer kommune hadde egen 
voksenopplæring. Endringene som er kommet er nye elementer i introduksjonsordningen og 
ikke minst kompetansekravet til lærerne. 
 
Likevel er det mange kommuner som har egen voksenopplæring sjøl om kommunene langt 
fra er større enn Øyer. Ringebu er et slikt eksempel. 
 
Som utdanningsforbundet skriver i sin uttale (vedlegg) er kompetansekravene skjerpet og 
sjøl om noen har 30 studiepoeng i norsk 2, må en regne med å måtte rekruttere slik 
kompetanse. Fordelen med dette er at ungdomsskolen kan dra nytte av dette i sin ordinære 
grunnskoleopplæring. 
 
Ungdomsskolen har erfaring med voksenopplæring så dette vil ikke by på de store 
utfordringene, noe også rektor ved skolen understreker. 
 
Må ha egne arbeidsavtaler med lærere for å kunne gjennomføre introduksjonsprogram på 
fulltid.  
 
En utfordring er lokaler. Pr i dag er det delvis plassmangel hvis vi flytter voksenopplæringen 
til ungdomsskolen. Så lenge vi har Covid 19 i samfunnet vil det også by på ekstra utfordringer 
med tanke på elevtetthet ved skolen.  
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Vi kan tenke oss at dette løses hvis det blir etablert en hall på ungdomsskoletomten. Videre 
framover må dette innarbeides i romprogrammet hvis ungdomsskolen flyttes. 
 
Den største utfordringen er mottak av flyktninger. Dette er et nytt element – mye på grunn 
av innstrammingen i asylpolitikken generelt i Norge. Øyer har vedtak om å bosette 10 nye 
flyktninger i 2021. Fra UDI får vi opplyst nå (ref. samtaler med IMDI i januar/februar 2021) at 
de kommunene som hadde lokale vedtak om bosetting i 2020, og som ikke fikk bosetting i 
2020,  vil bli prioritert i 2021. Dette betyr at med det lave antallet flyktninger vil sjansene 
være mye mindre for mottak i Øyer inneværende år. Som en følge av dette blir det også en 
økonomisk utfordring, uansett om vi driver egen opplæring eller kjøper tjenesten fra 
Lillehammer, som vi kommer tilbake til under økonomiavsnittet.  
 
Fylkeskommunen har fått ansvar for å komme med anbefalinger til IMDI om bosetting av 
flyktninger i Innlandet. De ser etter utdanningsmuligheter/jobbmuligheter i området, og 
legger også vekt på hva slags opplæringstilbud kommunene gir flyktninger.  
 

7. ØKONOMI 

Innledningsvis vil vi framstille de totale kostnadene Øyer kommune har med undervisningen 
vi gjennomfører i regi av Lillehammer Læringssenter. 
 
2132 Voksenopplæring     

  2016 2017 2018 2019 2020 
Utgifter     2 123 931,02     2 700 335,50     4 900 401,00     3 982 053,18     3 042 659,18  
Inntekter - 2 155 435,50  - 2 778 887,49  - 4 433 379,31  - 3 349 457,14  - 1 959 588,52  
Nettokostnad  -       31 504,48  -       78 551,99        467 021,69        632 596,04     1 083 070,66  
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Dette viser at i årene 2016 og 2017 så dekket norsktilskuddet som kommunen mottok fra 
IMDI. Grunnen henger sammen med det høye mottakstallet i kommunen for åretne 2016 og 
2017  (23 og 26 personer). 
Når mottakstallet går ned så får vi en underdekning som vokser fra ca. 467 000 kroner i 2018 
og opp til nesten 1,1 millioner i 2020. 
Ettersom mottakstallet går ytterligere ned så vil kommunens egenandel vokse videre. 

Tilskudd Lav sats Antall 
personer Høy sats Antall 

personer  Tilskuddsbeløp 

Persontilskudd år 1 
(2021) 14 800 0 34 800 0                    -    

Persontilskudd år 2 
(2020) 26 700 0 69 100 8            552 800  

Persontilskudd år 3 
(2019) 16 600 0 47 900 3            143 700  

Grunntilskudd for 2021 204 700   610 000              610 000  
          1 306 500  

 
Pr. 3.3.2021 er det ingen bosatte i Øyer kommune som gir persontilskudd for år 1.  
    
Nye bosatte i løpet av 2021 vil utløse tilskudd på kr 34 800 per person.     
  
Hvis vi bosetter flyktninger fra mottak er det mottakskommunen som har krav på år 1-tilskuddet. 
      
Hvis vi bosetter overføringsflyktninger får vi tilskudd for tre år fra bosetting.    
   
Ekstratilskudd/tilskudd til tilpasset opplæring kommer i tillegg.           
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Budsjettert norsktilskudd 2021:   1 600 000     
Avvik ut fra dagens bosettingssituasjon:    293 500  (underdekning på 0,3 mill)   
 
Vi har som tidligere omtalt at vi kjøper tjenester fra Lillehammer Læringssenter som er 
knyttet til introduksjonsordningen og ordinær voksenopplæring. 
Øyer kommune skrev avtale med Lillehammer kommune da voksenopplæringen ble flyttet 
fra Øyer. 
 
Økonomisk er avtalens innhold som følger: 
Norsk  59 692 kr 
Introduksjonsordning - heldag   95 020 kr 
Grunnskole 100 896 kr 
Kombiklasse 100 896 kr 
 
 
Dette medfører følgende utgifter i 2021: 
Type Elever Pris pr. elev Totalt
Inntaksklasse 2 59 692 119 384
Intro 15 95 020 1 425 300
Grunnskole 5 100 896 504 480
Kombiklasse 1 100 896 100 896

2 150 060
Tilleggstimer 400 000
Buss 23 7680 176 640
TOTALT 2 550 060  
 
Hva vil det koste hvis vi drifter dette i egen kommune? 
Type Elever Timer pr. uke Pris pr. timer
Undervisning 23 60 33 000 1 980 000
Veiledning på arbeidsplass 6 33 000 198 000
Tilleggstimer 400 000
Administrasjon 100 000

TOTALT 2 678 000  
 
Dette viser at det er nesten like kostnader. Vi kunne tatt med en innsparing i egenregi 
gjennom samkjøring ungdomsskolen/voksenopplæringen, men vi har ikke valgt det. Rektor 
ved ungdomsskolen sier at en slik samkjøring er noe av fordelene med å ha 
voksenopplæringen i kommunen. 
 
Pr. i dag med så få elever og samtidig en framtidig nedgang er det ikke noen grunn til å si 
opp avtalen med Læringssenteret. Dette som en følge av at vi høyst sannsynlig ikke mottar 
nye ordinære innvandrere i 2021 (ref. samtale med IMDI februar 2021), og det er for stor 
økonomisk risiko å kalkulere med høyt antall personer med familiegjenforening. 
Det som imidlertid er ganske viktig er å reforhandle avtalen. Da avtalen ble inngått så hadde 
hver klasse ca. 15 elever. Etter budsjettvedtaket for 2021 har Læringssenteret fått redusert 
sin stab med ca. 6 årsverk og dette har medført en økning av antall elever i klassen fra 15 til 
24. 
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Dette betyr at hver klasse økes med 60% (antall elever) og det vil da si at hver klasse blir 
tilsvarende rimeligere å drifte. Dette bør gi seg utslag i redusert timepris for Øyer kommune. 
 
Bare for å synliggjøre dette så regner vi med at undervisningen for en gruppe koster ca. 
495 000 kroner for 15 t/u med utgangspunkt i en adjunktlønn. 

15 elever/pr. elev 24 elever/pr. elev
Kostnader lærer 15 t/u 495 000 33 000 20 625  
Dette viser at kostnadene pr. elev i en klasse på 24 blir vel 12 000 billigere pr. elev. Dette er 
knyttet til utgiftene med lærer noe som er desidert den høyeste kostnad. Det som ikke er 
med i summen er beregna kostnader med merkantil hjelp, administrasjon, 
forbruksmaterialer m.m. – med dette utgjør langt mindre kostnader enn lønnskostnader til 
lærere. 
 
Avslutningsvis vil prosjektgruppa også nevne at denne økonomiske utviklingen ser vi også 
når det gjelder introduksjonsordningen, men det ligger utenfor gruppens mandat. 
 

8. ANBEFALINGER    

Det har kommet inn to uttalelser i forbindelse med utredningsarbeidet. Disse to er fra 
Utdanningsforbundet (vedlagt) og Flerkulturelt råd (vedlagt). 
 
Erfaringene Øyer kommune har med egen voksenopplæring er god. Nærhetsprinsippet er 
det lagt vekt på og en større tilknytning til kommunen er også understreket. 
 
En utfordring med å etablere egen voksenopplæring er lokaler. Det er usikkert om 
ungdomsskolen kan finne tilfredsstillende rom for øyeblikket. 
 
Det som likevel gjør at prosjektgruppa anbefaler at Øyer kommune fortsetter samarbeidet 
med Lillehammer Læringssenter er økonomiske og ikke minst om Øyer blir tildelt en jevn 
bosetting i årene framover. Det er avgjørende for at økonomien skal være bærekraftig at vi 
får bosatt 10 nye innvandrere hvert år.  
 
Økonomien vil være like anstrengt om vi fortsetter samarbeidet med Lillehammer, men ved 
en ytterligere reduksjon i bosettingen vil det være lite realistisk med egen voksenopplæring. 
Dette kan lett skape usikkerhet for tilsatte, noe utdanningsforbundet også poengterer i sin 
uttalelse. 
 
Det er viktig at de som mottar tjenestene som ytes får uttale seg. Flerkulturelt råd har 
kommet med en uttalelse i sitt møte 02.03.2021 og i tillegg kom de med en uttalelse i 
forbindelse med høringen på økonomiplanen for 2021-2024. 
Ved en detaljert gjennomgang av økonomien ser vi at denne er anstrengt i forhold til statlige 
tilskudd.  
 
På grunn av nedskjæringer som Lillehammer kommune gjorde i forbindelse med sitt 
budsjettarbeid for 2021 er det rimelig å reforhandle avtalen med Lillehammer Kommune. Pr. 
dato betaler vi en forholdsvis større andel av de reelle kostnadene enn det vi har elever. 
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Vurdering: 
Prosjektgruppen anbefaler at Øyer kommune fortsetter samarbeidsavtalen med Lillehammer 
Læringssenter og at Øyer kommune søker å reforhandle den økonomiske delen av avtalen 
med Lillehammer kommune. 
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 

1. Øyer kommune fortsetter samarbeidsavtalen med Lillehammer Læringssenter. 
2. Øyer kommune søker å reforhandle den økonomiske delen av avtalen med 

Lillehammer kommune. 

 
 
 
Ådne Bakke  
Kommunedirektør


