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NOTAT  - Kommunale læringssentra -  behov for (felles ) informasjonsmøte? 

Bakgrunn 

I møte mellom ordføreren (ROM) 4.3 tok Bjørn Iddberg opp mulighetene for å la læringssenteret på 

Gjøvik presentere seg og sin aktivitet. Etter å ha drøftet saken ble det enighet om at alle 

læringssentrene burde få samme mulighet til å presentere seg. Regionsjefen fikk deretter i oppdrag å 

gjøre en vurdering på hvordan et slik informasjonsmøte kan gjennomføres, innholdet i møtet, samt 

om lederne kan utfordres til å se etter samhandlingsområder. 

Min vurdering 

1. Lederne burde først bør samles og se hvilke muligheter som ligger av mulig 

samhandlingsområder  i den gruppa de skal betjene; voksne med behov for 

grunnskole/FVO, intro.opplæring og språkkurs. Det er jo stor nok gruppe som ikke er i 

arbeid og tjener til eget livsopphold, ofte p.g.a. av dårlig norskferdigheter etter at de 

egentlig skal være kvalifisert for videre utdanning og arbeidsliv. Unge voksne, voksne med 

innvandrerbakgrunn, familiegjenforening og arbeidsinnvandrere er det mange av så det 

bør være flere arbeidsområder en kan samarbeide om hvis en ønsker å tenke litt utafor 

«boksen». 

2. Det bør lages et oppsett over den kompetanse (fast)  hvert enkelt senter har og hvilke 

samlede ressurser som benyttes for å betjene det enkelte senter. Når en får en oversikt 

over hvilken kompetanse de ulike læringssentrene har og hvilke områder de kan samarbeid 

om, kan en se på mulighetene til å søke ekstra midler på for å få til bedre kvalifisering. 

3. Etter at dette arbeidet er avsluttet og resultatet er strukturert, kan det være behov for å 

legge fram konklusjonene i ORM. 

Noen fakta :  

Jeg fant disse tallene som jeg har brukt som grunnlag for å søke om ekstra midler til 

minoritetsspråklig opplæring i 2019: 

Utdrag fra søknaden: «Kommunene i Gjøvikregionen har hatt forholdsvis stor bosetting de siste 3 

årene og 4 av kommunene er anmodet om bosetting også i 2019. Dette fordeler seg slik: 

Kommune Bosatte  

2016 

Bosatte  

2017 

Bosatte  

2018 

Anmodet 

2019 

Sum pr kommune  

2016-2019 

Gjøvik 101 60 28 33 222 

Nordre Land 22 21 10 10 63 

Søndre Land 6 29 4 0 39 

Vestre Toten 39 39 15 19 112 

Østre Toten 45 28 15 16 104 

Bosatte i 

region pr. år 

213 177 72 78 540 
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Når vi vet at introduksjonsprogrammet går over 2 - 4 år og at mange har behov for videregående 

opplæring i siste del av introduksjonsperioden eller rett etter vil det si at vi har et stort antall 

deltakere med innvandrerbakgrunn som vil søke og ha behov for videregående opplæring. 

I tillegg kommer en forholdsvis stor andel familiegjenforening, ektefelle- og arbeidsinnvandring.» 

Så vidt jeg vet har heller ikke alle kommunene/NAV søkt IMDI om ekstra midler til et ekstra år med 

intro. Det er litt underlig så lenge de har mange som ikke er kvalifisert etter ordinært 

intro.program/FVO så her er det også en mulighet som det kan jobbes videre med.  

Gjøvik har fått innvilget og skal bruke kombinasjonsforsøk og modulstrukturert fag- og 

yrkesopplæring som ett av mulige aktivitetstiltak. I følge leder av Karrieresenteret deltar Nordre Land 

og Vestre Toten sammen med noen andre kommuner inne i et program som IMDI har igangsatt, men 

jeg kjenner ikke til hva som er kriteriene for at akkurat det disse kommunene er med i. 

Dette understreker behovet for samhandling og utveksling av info, avklaring om hva som søkes 

styrket, søkes midler om,  samt om det er ønskelig- og evt på hvilke områder det er naturlig med 

samarbeid.  

Karrieresenteret for Gjøvikregionen leier pt ganske store ressurs fra Læringssenteret i Gjøvik. Men 

iflg leder for Karrieresenteret vil dette bli trappet ned kommende år, selv om en fortsatt ønsker å  

samarbeide om ulike kvalifiseringstiltak.  
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