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Tildelingsbrev 2014 tillegg 01/2014  

Utvikle BKA til også å omfatte norsk muntlig som ny ferdighet, videreutvikle 

opplæringstilbud som forberedelse til videregående opplæring og å vurdere seniortiltak. 

 

Bakgrunn: 

Kunnskapsdepartementet (KD) viser til Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014) kap. 257 Program for 

basiskompetanse i arbeidslivet. Post 70 Tilskudd, kan overføres 2. avsnitt hvor det står at  

”Regjeringen foreslår 25 millioner kroner til å utvide BKA-programmet til også å omfatte 

grunnleggende ferdigheter i muntlig norsk. Dette vil innebære at minoritetsspråklige og 

arbeidsinnvandrere kan gis opplæring i norsk muntlig i tilknytning til opplæring i øvrige 

grunnleggende ferdigheter. Det vil også bli vurdert tiltak særlig mot eldre arbeidstakere som 

står i fare for å støtes for tidlig ut av arbeidslivet på grunn av svake grunnleggende 

ferdigheter.” 

 

I Tildelingsbrevet til Vox  for 2014 står det i  4.3.4. ”Vox skal videreutvikle BKA-ordningen, 

jf Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014). Et eget oppdragsbrev kommer.” 

 

Oppdraget: 

KD ber Vox om å utvikle  

 rammeverk som skal danne grunnlag for opplæring i norsk muntlig. 

 Metodisk veileder for hvordan slik opplæring kan gjennomføres. 

 retningslinjer for søkere som omfattes av norsk muntlig som opplæringstiltak 

 

Tilbudene skal settes i gang i 2014. 

 

Den økonomiske rammen i 2014 er 25 millioner kroner. Midlene skal i hovedsak dekke kurs i 



Side 2 

 

norsk muntlig ferdigheter, men inntil kr 500 000,-  av beløpet kan gå til å utvikle rammeverk, 

metodisk veileder og administrasjon av tilbudet.  

 

KD ber også Vox om å vurdere hvordan tiltak rettet mot eldre arbeidstakere som står  i fare 

for å støtes for tidlig ut av arbeidslivet på grunn av svake grunnleggende ferdigheter kan 

innrettes. Vox bes fremme forslag om dette til KD innen september 2014. 

 

Midlene må benyttes til formål som angitt og innenfor de fullmaktene departementet har gitt i 

tildelingsbrevet for 2014. Vi viser til tildelingsbrevet for rapportering om bruk av midlene.  
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avdelingsdirektør 
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