
Voksenopplæringen for Gran og Lunner

PROTOKOLL fra VKS-møte 3.mai 201 9

Sted/tid: Lunner rådhus, kl. 1 2.40 – 1 3.20

Deltakelse:
Fra vertskommunen (Lunner):

Dag Flacké, rådmann
Ingvil Alisøy-Gjerløw, enhetsleder Flyktningtjenesten
Vibeche Holte, rektor Voksenopplæringen
Marianne Briskeby ass.rektor Voksenopplæringen
May Birgit Kjeverud, Kommunalsjef Oppvekst
Harald Tyrdal, ordfører

Fra samarbeidskommunene (Gran): Leif Arne Vesteraas, kommunalsjef
Hilde Kristin Smerud, varaordfører
Janicke Brechan, kommunalsjef
Willy Westhagen, ordfører

Observatør: Eli Stigen, rådgiver Gran

Protokollfører: Jenny Hemstad, fagleder/utviklingskoordinator

Møteledelse:
Møtet ble ledet av rådmann i vertskommunen: Dag Flacké

Dokumenter:
Sammen med innkalling til møtet var følgende dokumenter sendt ut:

x Innspill til VKS-møtet 3.mai fra vertskommunen.
x Innspill til VKS-møte 3.mai fra samarbeidskommunen.
x Protokoll fra VKS-møte 21.september 2018

Dagsorden:
Møtet ble gjennomfør som beskrevet i Håndbok for det interkommunale samarbeidet på Hadeland.
Dagsorden var som følger:

1. Tjenesteleveranse, evaluering 2018
2. Kvalitet – måloppnåelse/regnskap (evaluering).
3. Vurdere status hittil i år.
4. Styringssignaler (mål/økonomi – neste år og for økonomiplanperioden). Nye tiltak skal

gis mål og økonomiske konsekvenser må beregnes.
5. Bestille nødvendig etterarbeid som må være utført til VKS-møte 2.

Rektor for voksenopplæringen Vibeche Holte orienterte om status for
voksenopplæringen/gjennomgang av innspill fra vertskommunen og svar på spørsmål fra
samarbeidskommunen.
Følgende ble diskutert:
x Voksenopplæringen har mottatt en henvendelse fra Jevnaker om grunnskole. Mulig kjøp av

grunnskoleplass for 5 – 10 deltakere fra Jevnaker kan bidra til at voksenopplæringen beholder
nivåene i grunnskolen.

x Stengt SFO om sommeren gjør at ikke alle kan delta på obligatoriske kurs og de får da trekk for
ugyldig fravær.

x Husleiekostnader
x Prognoser på antall elever
x Psykisk helse blant flyktningene – det er større utfordringer enn tidligere
x På grunn av nedgangen i elevtallet, vil voksenopplæringen sannsynligvis ikke trenge lokalene i

C-fløyen på Frøystad fra høsten 2020. Oppsigelse av lokalene vil bli meddelt kommunene i
budsjettprosessen 2019-20 (eiendomsavdelingen må beregne ny leiepris). Spørsmål om



leieprisen på eksisterende lokaler må rettes til kommunens ledelse, evt Guri Kjærem.
Økonomisjefene i Gran og Lunner må se på saken sammen.»

Konklusjoner:
x Samarbeidskommunen er fornøyd med arbeidet med å tilpasse tjenesten.
x Det er viktig at prognosene videreformidles til samarbeidskommunen fortløpende, og at ikke

dette venter til VKS-møtene.
x Det er behov for å synliggjøre den store utfordringen med psykisk helse blant flyktninger og at

det tas med i videre planlegging.

___________________
Jenny Hemstad
protokollfører
Mai 2019

Vedlegg: Innspill



Voksenopplæringen for Gran og Lunner

PROTOKOLL fra VKS-møte 21 . september 201 8

Sted/tid: Lunner rådhus, kl. 1 1 .1 0 – 1 1 .50

Deltakelse:
Fra vertskommunen (Lunner):

Dag Flacké, rådmann
Ingvil Alisøy-Gjerløw, enhetsleder Flyktningtjenesten
Vibeke Holte, rektor Voksenopplæringen
Marianne H. Briskeby ass.rektor Voksenopplæringen
May Birgit Kjeverud, Kommunalsjef Oppvekst (deler
av møtet)

Fra samarbeidskommunene (Gran): Lars Ole Saugnes, rådmann
Janicke Brechan, kommunalsjef Oppvekst

Observatør: Kent Arntzen, varaordfører Gran
Eli Stigen, rådgiver Gran
Halvor Bratlie, varaordfører Lunner
Ingvild Selfors, Revisjonen Innlandet

Protokollfører: Jenny Hemstad, fagleder/utviklingskoordinator
Lunner

Møteledelse:
Møtet ble ledet av rådmann i vertskommunen: Dag Flacké

Dokumenter:
Sammen med innkalling til møtet var følgende dokumenter sendt ut:

x Innspill til VKS-møtet 21. september fra vertskommunen.
x Innspill til VKS-møte 21. september fra samarbeidskommunen.
x Protokoll fra VKS-møte 20. april 2018

Dagsorden:
Møtet ble gjennomfør som beskrevet i Håndbok for det interkommunale samarbeidet på Hadeland.
Dagsorden var som følger:

x Avholdes ultimo oktober – fravikes i henhold til avtale.
x Dagsorden for møtet kan påvirkes. Innmelding av supplerende punkter må da sendes de

andre kommunene og regionkoordinator senest åtte dager før møtet.
x Skjema-mal for innspill til møtet sendes ut fra regionkoordinator til rådmennene som

distribuerer dette i egen organisasjon
x Innspill til møtet skal utarbeides både av vertskommunen og samarbeidskommunen(e) i

forkant av møtet.
x Innspillene skal minimum inneholde:

- Vurdering av tjenesteleveranse, forbruk og måloppnåelse pr. 2. tertial/så langt i året.
- Oppfølging av styringssignaler fra IS-møte 1, tilbakemelding på bestilling som ble gitt.
- Andre vurderinger som er gjort etter IS-møte 1
- Budsjettforslag kommende år



Rektor for voksenopplæringen Vibeche Holte orienterte om status for
voksenopplæringen/gjennomgang av innspill fra vertskommunen.

Kutt i tjenesten som var ønsket i forrige møte er gjennomført.
Samarbeidskommunen ber om at rammeoverføringene fra integrerings-tilskuddet går ned.
Vertskommunen informerer om at husleien kan gå ned ved behov for mindre lokaler fra høsten 2020.
Det kan også vurderes å ta inn elever fra andre kommuner og eventuelt selge kurs til næringslivet.

Konklusjoner:
x Til neste VKS-møte skal kommunene se på leieprisen på lokalene i forhold til markedet

ellers, og evt. vurdere arealbehovet.
x Det var enighet om at det kan være behov for ny gjennomgang av avtalene for de

interkommunale samarbeidene – modell for faste fordelingsnøkler, slik at det blir likt for
alle samarbeidene.

___________________
Jenny Hemstad
protokollfører
September 2018

Vedlegg: Innspill og økonomisk prognose



INNSPILL TIL VKS-MØTET 3. MAI 2019 

Fra vertskommune for Voksenopplæringen v/Vibeche Holte, rektor  
     
Utarbeides av ansvarlig leder og sendes rådmannen senest 10. april. 
Videresendes fra rådmannen til samarbeidskommune.  
 
1. Tjenesteleveranse og måloppnåelse 2018 

Skolen opplever synkende elevtall, og har pt ca 180 elever totalt, der 55 % av elevene er fra Gran 
og 45 % fra Lunner. Per nå er ca 130 elever er i introduksjonsprogram. Antallet elever med 
vedtak om grunnskole er stabilt, ca 90 elever. 

Gran og Lunner kommune hadde tidenes høyeste måloppnåelse mht overgang til jobb/utdanning i 
2018: Gran 63 % (LK 77 %). I 2018 var Lunner og Gran nummer 2 og 3 i Oppland (etter Gjøvik) på å få 
flyktninger ut i arbeid! (Resultater i 2017: ca. 48,3 i Lunner og ca 43 % i Gran.) 

2. Når det gjelder norskprøvene, kan det se ut som om resultantene er dårligere enn før, da flere 
tar laveste nivå «A1». Dette skyldes kun myndighetenes krav om A1 for å få permanent opphold. 
De som tar prøver på A2 og B1 består i like stor grad som tidligere. 

3. Invitasjon til å delta i det nasjonale prosjektet – FVO forbedrende voksenopplæring – utprøving 
av modulstrukturerte læreplaner i grunnskolen for voksne 2019- 2023. Skolen ønsker å delta, da 
lærerne har erfart at læreplanene i grunnskolen ikke er tilpasset vår målgruppe, at elevene 
bruker for lang tid på opplæringen og at mange dropper ut, og eller har for høyt fravær. Forsøket 
omfatter alle elever som ikke har grunnskole fra hjemlandet, de kan ta 5 fag fordelt på 4 
moduler. Alt etter progresjon, kan de etter ca 3 -4 år ta eksamen på modul 4, få vanlig vitnemål 
og søke seg inn på vgs/Karrieresenteret. Prosjektet tilfører skolen noe ressurser  

(anslagsvis 400 000 kr pr år) for å dekke merutgifter til utviklingsarbeidet. Konsekvenser: alle som 
har grunnskole, har rett til tjenester fra PPT, når de trenger det. Alle elever i grunnskole, har rett 
på gratis skoleskyss. Grunnskole vil «fylle opp» introduksjonsprogrammet for de fleste 
introdeltakerne. 
 
4. Jevnaker kommune har kontaktet LK om kjøp av plasser i grunnskolen. Fra 2020 vil de 

sannsynligvis kjøpe 8-10 plasser i grunnskolen for voksne. 

5. Voksenopplæringen og flyktningtjenesten har sagt om samarbeidsavtalen med Mira. Det 
skyldes sviktende elevgrunnlag, og at Mira ikke kan ansette noen av deltakerne i prosjektet. 

Vi ser etter nye samarbeidspartnere i lokalet. 
6. Voksenopplæringen og flyktningtjenesten har søkt om til sammen 4 prosjekter hos IMDi. Vi 

avventer svar på søknadene. 
 
 

7. Økonomi – (regnskap i forhold til budsjett) 2018 
 

Regnskap og budsjett for 2018 gikk i balanse. Det var kun et lite positivt avvik.  



Gran kommune fikk en kreditnota på kr. 40.000 i forhold til behovsnotatet for 2018. 
Lunner kommune avsatte kr. 38.000 til fond.  
 
Nedbemanning: Fra 1.8.2018 reduserte Vo bemanningen med totalt 2 stillinger (2 vikarer 
fikk ikke forlenget, og en ansatt gikk av med pensjon).  
 
Fra 2017 til 2018 ble overføringene fra Gran kommune redusert med kr. 650.000,- jf. 
noter til regnskapet 2017 og 2018. Lunner kommune hadde også en reduksjon på ca. kr. 
640.000. 
 

Voksenopplæringen 

  
Regnskap 

2018 
Justert 

budsjett 2018 
Regnskap 

2017 

Driftsinntekter       

Refusjon fra Staten -4 933 542 -4 900 635 -5 591 641 

Refusjon fra kommuner -10 912 029 -10 928 128 -11 557 851 

Refusjon fra private -131 909 -163 000 -246 224 

Andre inntekter -531 193 -441 446 -643 327 

SUM DRIFTSINNTEKTER -16 508 673 -16 433 209 -18 039 043 

        

Driftsutgifter       

Lønn og sosiale utgifter 18 464 239 18 378 986 19 598 508 

Kjøp av varer og tjenester  2 723 643 2 821 852 3 242 537 

Overføringer 0 0 0 

Andre utgifter 118 097 68 421 220 198 

SUM DRIFTSUTGIFTER 21 305 979 21 269 259 23 061 243 

        

DRIFTSRESULTAT 4 797 307 4 836 050 5 022 200 

        

Interne finanstransaksjoner       

Bruk av disposisjonsfond 0 0 0 

Avsetning til bundne driftsfond 38 700 0 830 175 

Bruk av bundne driftsfond 0 0 -360 000 
SUM INTERNE 
FINANSTRANSAKSJONER 38 700 0 470 175 

        

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 4 836 007 4 836 050 5 492 375 
 
Økonomi - 2019 
 
Prognose for 2019 er 0. Vi reduserer driftskostnadene. Lønn og drift er kuttet med totalt kr. 3,1 
mill. i budsjettet for 2019.  Inntektene er budsjettert redusert med 4,3 millioner.  
Fra 1.1.19 reduserte VO med 1 stilling (en ansatt fikk permisjon og annen fikk redusert sin 
stilling). Fra høsten 2019 vil vi redusere med ytterligere 3,2 stilling (2 lærere og en 50 % admin 
overføres til andre tjenestesteder, en går av med pensjon). Det er totalt 8 færre ansatte (fra 30-



22). 
 

8. Innspill til mål og økonomi for 2020 
Husleie: innspill fra Gran om å vurdere husleiesatsene. Ledelsen i Gran må kontakte ledelsen i 
Lunner om dette. Prisene følger gjeldende Kostra-satser og inngått avtale. Når vi stenger C-
fløyene (4 klasserom), vil det medføre lavere husleiekostnader for kommunene. Det vil tidligst 
kunne skje fra høsten 2020. 

 
Nedbemanningen i 2019 vil få helårsvirkning i 2020. Utfordringen er at inntektene på tjenesten 
på norskopplæring synker. Det samme gjør elevantallet. Men vi ser at grunnskolen vil måtte 
videreføres, selv om antall elever går noe ned. Flere elever har behov for grunnskole, som er en 
rett alle elever uten gjennomført grunnskole eller papirer har. Det betyr at omfanget på 
grunnskole vil holde seg på et relativt høyt nivå i årene som kommer, jf. Prosjektet med 
modulstruktert grunnskole. Kostnadene på området for grunnskole, skal dekkes av 
rammetilskuddet fra staten.  
 

9. Vigga-løpet: Fram til 2017 betalte Gran og Lunner kommuner påmeldingsavgift for flyktningene 
(en samlet sum), slik at de kunne delta i Vigga-stafetten. (De fikk også T-skjorter og deltok på 
kommune-lekene). Det var en positiv opplevelse for alle våre. Vil kommunene vurdere å 
gjeninnføre den ordningen? 

 
 
 
 
 
 
 
Roa, 10.april 2019  s. Vibeche Holte, rektor 
 
 
- - - - - -  - - - - - -   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
sted  dato  ansvarlig leder    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



INNSPILL TIL VKS MØTET 3. MAI 
Fra samarbeidskommune for: Voksenopplæringen for Gran og 
Lunner 
(Navn på samarbeidet) 
Utarbeides av ansvarlig leder og sendes rådmannen innen 10. april. 
Videresendes fra rådmannen til samarbeidskommuner. 
1. Vurdering av tjenesteleveranse og måloppnåelse 2018 
(Kort beskrivelse med utgangspunkt i tilsendt årsmelding) 
Ingen spesielle kommentarer 
2. Kommentarer til regnskap for 2018 
Ingen spesielle kommentarer 
3. Innspill til mål og økonomi for 2020 
(Behov for justeringer i forhold til nåværende tjenesteleveranse) 
I møtet hadde det vært ønskelig å få prognoser for inntekter og utgifter på området, forutsatt 
uendret bosetting i 2020. Samt oversikt over igangsatte tiltak for å tilpasse tjenestene i tråd med 
ny økonomisk ramme. 
Oppfølging av revisjonsrapporten interkommunale samarbeider på Hadeland spesielt i forhold til 
revisjonens forslag om: 
«Ta inn et punkt om felles mål, resultatkrav og rapporteringsrutiner i samarbeidsavtalen 
mellom Flyktningetjenesten, Voksenopplæringen og NAV om introduksjonsprogrammet, 
jf. krav i Rundskriv Q-27/2015.» 
Gran 17.4 Janicke Brechan 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
sted dato ansvarlig leder 


