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Ny fordelingsmodell av kostnader til norskopplæring - saksframstilling 
 
 
Nåværende modell 

I tråd med selskapsavtalen behandles budsjettet for GIV innen utgangen av september hvert 

år. Budsjettet for norsk og samfunnskunnskap og budsjettet for intro-opplæringen utarbeides 

med utgangspunkt i vedtatte bosettingsvedtak og etter dialog med flyktningtjenestene i 

kommunene. Når budsjettet er vedtatt er budsjettrammen fastsatt og kostnadene blir fordelt 

mellom kommunene. 

Kommunenes andel av kostnadene beregnes ut fra den prosentvise fordelingen av 

deltagerne på GIV på to fastsatte telledatoer i budsjettåret, den 15. mars og 1. oktober. 

Avregningen gjennomføres halvårlig.  

Dersom en kommune bosetter langt færre flyktninger enn planlagt ut fra kommunens vedtak, 

eller at bosettingen skjer etter 1. oktober, vil den prosentvise andelen bli lavere enn antatt for 

denne kommunen, mens andelen til de andre kommunene øker. Kostnadene er ikke kjent for 

kommunene før etter avregningen. 

GIV foreslår en annen avregningsmodell basert på deltagerandel fra foregående år for at 

kommunene skal få en forutsigbar oversikt over sine kostnader til norsk og 

samfunnskunnskap framover. Modellen avspeiler kommunenes bruk av tjenester på GIV på 

en mer nøyaktig måte enn det som er tilfellet med dagens avregning.  

Ny modell  

Norsk og samfunnskunnskap 

 Budsjettet for norsk og samfunnskunnskap behandles av styringsorganene til GIV innen 

30. september hvert år i tråd med selskapsavtalen. 

 GIV teller antall deltagere som deltar i norskopplæringen fra hver kommune den 15. hver 

måned, unntatt juli.  

 GIV beregner den gjennomsnittlige andelen pr kommune basert på fordelingen de siste 

11 måneder, regnet bakover fra 15.oktober hvert år.   

 GIV beregner den prosentvise andelen av budsjettet og beløpet den enkelte kommune 

skal dekke for kommende år. GIV varsler kommunene om kostnadene kommunene skal 

dekke innen utgangen av oktober. 

 Med utgangspunkt i beregningen beskrevet over, fakturerer GIV kommunene halvårlig 

som i dag. 

 

Avregning for høsten 2014:  

Første halvår 2014 er allerede avregnet med utgangspunkt i telledato 15. mars i år. Det er 

ikke tatt ut rapporter på fordeling for alle deltagere annet enn på telledatoene. Det er ikke 

mulig å gå tilbake i tid i fagsystemet og finne korrekt deltagerfordeling.  GIV foreslår at 

avregningen for høsten 2014 beregnes ut fra gjennomsnittlig fordeling av deltagere fra og 

med 15. april 2014.  
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Avregning 2015: 

Fordelingen beregnes ut fra gjennomsnittlig deltagerantall for hver kommune fra 15.mars til 

15. oktober (juli unntatt) 2014. Kostnadene varsles kommunen innen utgangen av oktober 

2014.  

Eksempel

 

Intro/heldagsprogram 

Budsjettet for intro legges i budsjettprosessen på lik linje med norsk og samfunnskunnskap. I 

dag fordeles kostnadene for intro-opplæringen (heldagsprogram) halvårlig på bakgrunn av 

antall deltagere på samme måte som det har vært praksis for norsk og samfunnskunnskap 

inntil nå. På intro beregner vi per i dag ut fra antall deltagere pr måned unntatt juli.  

GIV foreslår at vi endrer avregningsmodell også her og følger samme prinsipp som for norsk 

og samfunnskunnskap. Kommunens andel av det vedtatte budsjettet, beregnes ut fra 

gjennomsnittlig antall deltagere foregående år. Kommunene varsles av GIV innen utgangen 

av oktober slik at kommunene kan ta høyde for kostnadene i sin budsjettprosess.  

Avregning for høsten 2014 og 2015:  
Løses etter samme prinsipper som for norsk og samfunnskunnskap 
  

Fordeler og ulemper med ny modell: 

Hensikten med denne modellen er å få forutsigbarhet i kostnadene til kommunene. Dette 

oppnår man med å bruke tall fra foregående år. Det kan være en utfordring dersom det er 

stor variasjon i antall personer kommunen bosetter fra år til annet. Det kan da bli avvik 

mellom tilskuddene og kostnadene kommunen får.  

 
Representantskapets vedtak i sak 09/14: 
 

1. Representantskapet er positive til en ny fordelingsmodell som gir kommunene en 
større økonomisk forutsigbarhet.  

2. Representantskapet informerer administrativ og politisk ledelse i kommunene 
Eidskog, Kongsvinger, Nord-Odal og Sør-Odal om forslaget til ny fordelingsmodell i 
møte den 17.06.14.  

3. Representantskapet godkjenner modellen med forbehold om at saken blir positivt 
mottatt i møtet den 17.06.14.  

 

Budsjett 
kommende 
regnskapsår 
vedtas innen 

30. sept.

kr 12 mill 

Kommunenes 
gjennomsnittlige andel av 

deltagerne de siste 11 mnd

Eidskog 15 %

Kongsvinger 65%

Nord-Odal 5 %

Sær-Odal 15 %

Kostnader kommende 
budsjettår:

Eidskog kr 1,8  mill

Kongsvinger kr  7,8 mill

Nord-Odal kr  kr 0,6 mill

Sør-Odal kr 1,8 mill

Kommunene varsles okt  


