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PROTOKOLL 
STYREMØTE NKF/RK 

 

Forbundsstyremøte 15.2.2020. Møtet holdt  
På forbundskontoret, Tromsø fra klokka  09.00 – 15.15. 
Til stede; Forbundsstyret fulltallig. I tillegg møtte Åsne Mellem for Kveeninuoret.  Generalsekretæren 

deltok. 
 

Assilista/Saksliste;  
 
ASSII/SAK   1/20: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra forrige 
styremøte   
ASSII/SAK   2/20: Orienteringer til styret                              
ASSII/SAK   3/20: Landsmøtet 2020 
ASSII/SAK   4/20: Oversettelse av kvensk litteratur til norsk. 
ASSII/SAK   5/20: Søknader til NKF-RK 
ASSII/SAK   6/20: Møteplan forover 
ASSII/SAK   7/20: Høring – endring av eksamensform  
ASSII/SAK   8/20: Ny revisor 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 1/20: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll fra 
forrige styremøte 
______________________________________________________________________________ 
 
 

Forslag til vedtak: 
Styret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra forrige styremøte  
 

Saksopplysninger; 
 

Forrige styremøte var i Oslo 8.11.2019.  
 

Vedtak;  
Styret godkjenner innkalling, saksliste og protokoll fra forrige styremøte. 
Referat endres til protokoll i sakspapirene.  
 
Godkjennes.  

 
Enstemmig vedtatt 



 

 

 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 2/20: Orienteringer til styret 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak: 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge for 
oppfølging der det er påkrevd. 
 
Saksopplysninger: 
Følgende saker lagt fram for orientering: 
__________________________________________  Orientering  
Møter siden sist 

Møter vedrørende kventeater – Hilja og Generealsekretæren 
 Telefonmøte med Porsanger kommune – DPS – Hilja 
 Møte med NSR – Hilja og Generalsekretæren 
Nyttårstalen 
Høring Rammekonvensjonen 
Presseuttalelse med NSR 
Kvendraktsølv 
Kulturminneutvalget 

Leir Et folk en kultur ett språk – utsettes til 2021?  Jan Daleng 
Digitalisering av Arina  
Kvenene – et folk ved ishavet – Er i trykken, lanseres 16. mars 
Linus – bok nr 2 lansert  
Kvenfolkets dag – det lages et skriv som sendes ut til institusjoner av 
generalsekretæren 
 
Vedtak; 
Styret tar orienteringssakene til etterretning, og ber Generalsekretæren sørge 
for oppfølging der det er påkrevd. 
 

Enstemmig vedtatt.  
_____________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 3/20: Landsmøtet 2020 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
Fremmes ikke 
 
Saksopplysninger; 
Det nærmer seg landsmøtet, og programmet for selve arrangementet er nesten klart.  
Som avtalt holder vi det i samarbeid med STR-T.  Det var vanskelig å finne lokaler 
som passet for alle.  Vi har imidlertid landet på Muonio, 17.-19.4. Det er et godt 
stykke å reise for de fleste, men vi har fått et gunstig tilbud på arrangementet. 
 
Program 
Har satt opp et forslag til program under; 
 



 

 

Fredag 17.4.2020 
Middag klokka 18.00.   
Kokka 19.00. Tema sannings- och försoningskommissionen, representant fra norsk 
side er invitert.  Svenskene nærmer seg etablering av egen kommisjon, og har 
forhåpentligvis besluttet etablering til den tid.  STR-T inviterer noen fra svensk side. 
 
Lørdag 18/4.  
Ordinært Landsmøte i NKF-RK fra klokka 10.00 – 17.00. 
Felles program med STR-T på kvelden efter kl 18. 
Middag – underholdning – sosialt samvær 
 

Søndag 19.4.   
Felles forelesninger;; 
09.30 – 11.00 
11.00 – 12.00 Felles diskusjoner, uttalelser, resolusjoner 

 
 
Saksliste 
Følgende skal behandles i henhold til vedtektene; 
§ 10 Landsmøtets oppgaver 
Landsmøtet skal behandle: 

● Valg av møteleder, referent, to delegater til å underskrive protokollen. 
● Styrets årsberetning. 
● Regnskap og revisors beretning. 
● Handlingsplan. 
● Budsjett. 
● Kontingent. 
● Valg av forbundsstyre i henhold til § 7. 
● Valg av valgkomite på 3 medlemmer. 
● Saker som er kommet til forbundsstyret senest to måneder før landsmøtet. 
● Uttalelser. 

Gjester  
Vi har tenkt å invitere; 
Språksentrene i Norge (Vadsø, Porsanger, Kvænangen og Storfjord) 
Kvensk Institutt, Halti Kvenkultursenter og Ruijan Kvenmuseum 
Presse; Ruijan Kaiku og NRK kveeni 
Er det flere som bør inviteres? 
Regnskap 
Regnskapet mottatt torsdag ettermiddag. 
Budsjett 
Vi har akkurat mottatt driftsstøtten (onsdag 12.2.kl 13.50), den er på 1 935 000.  Opp 
45 000 fra i fjor. Budsjettforslag er ferdig, og sendt ut.  Vi får ikke oversikt over 
prosjektmidlene, de er ennå ikke lyst ut!!! 
Årsmelding 
Det arbeides med årsmeldinga.  Arbeidet er fordelt mellom generalsekretæren og 
Tomi Vara.  Vi mangler for mye til at det er et poeng å legge fram årsmelding til 
behandling på forbundsstyremøtet, men vi må avtale videre saksgang. 
 
Handlingsplan 2020 - 2022 



 

 

Dette blir den store saken under Landsmøtet.  Vi ber alle lokallag om å sende inn 
forslag til endringer.  Det bør etableres en arbeidsgruppe bestående av to til tre 
personer som bearbeider forslagene og utarbeider et forslag som forbundsstyret kan 
legge fram. 
 
Vedtekter 
Dette startet vi opp på siste forbundsstyremøte.  Det kom i  tillegg kom det inn forslag 
på flere endringer, og det er også kommet inn nye etter forbundsstyremøtet. Vi bør 
sluttbehandle saken nå og sende ut til lokallagene. 
 
 
Medlemskontingent 
Dette er en sak som må behandles av Landsmøtet, og som vil gjelde frem til neste 
landsmøte i 2022. 
 
Følgende vedtak ble gjort på Landsmøtet i 2018: 
 
Ordinært medlemskap 100,- 

Ungdom 50,- (Frem til og med fylte 35 år. Gir medlemskap i Kveeninuoret.) 

Honnør 50,-. (Fra fylte 67 år eller ved dokumentasjon på førtidspensjon eller mottaker av 

trygd.) 

Familie 200,-. (Inntil to voksne med barn) 

 

Merknader:  

● Inntil fylte 35 år kan unge medlemmer være tilknyttet sine foreldres familiemedlemsskap. 

● Alle medlemmer under 35 år blir automatisk tilknyttet Kveeninuoret, som er 

landsdekkende. Det er mulig å reservere seg mot dette om man ikke ønsker å være 

tilknyttet Kveeninuoret. 

● Medlemskontingenten for medlemmer i ungdomskategorien som er tilknyttet et lokallag 

går til lokallaget, ikke til Kveninuoret. 

● Lokallag kan ikke legge på ekstra kontingent på ungdomskategorien ut over sats fastsatt 

av Landsmøtet. 

 

Valg; 
Dette er ikke noe vi skal behandle.  Valgkomiteen er i gang med arbeidet. 
 
Saker fra forbundsstyret; 
Har vi noen bør vi komme med de nå, slik at lokallagene får sjansen til å behandle de 
før Landsmøtet. 
 



 

 

Delegater;   
Dette går automatisk, vi sender ut oversikt over hvor mange de ulike lagene har.  
Men når det gjelder fri medlemmer (dvs de som ikke står tilsluttet et lokallag) må vi få 
på plass en ordning.  Vi diskuterer hvordan det gjøres. 
 

OVERSIKT OVER BETALENDE MEDLEMMER 2019 
11.02.2020    

  Medlemmer Delegater 

Alta Kvenforening  98 4 

Direkte medlemmer  51 3 

ITU Kvensk Teater Trupp 18 2 

Kvenungdommen 28 3 
Kvænangen Qven og Sjøsamisk 
forening 51 3 

NKF - Kåfjord  45 3 

NKF - Skibotn 8 2 

Nord-Varanger Kvenforening  92 4 

Norske Kvener Lakselv  93 4 

Norske Kvener Midt-Norge  45 3 

Norske Kvener Børselv 64 3 

Sør og vest   3 2 

Tromsø Kvenforening  42 3 

Kven Østlandet  118 4 

Norskfinsk forening i Tromsø  189 5 

SUM  945 48 

 
Utdeling av priser 
Vi laget nye skjema på siste styremøte før jul.  De sendes ut med møteinnkallingen 
etter forbundsstyremøte.  Vi kan diskutere om noen har gode kandidater nå, ellers tar 
vi det i forbindelse med landsstyremøtet eventuelt som et epostvedtak.  Vi har 
diskutert litt om ikke sølvsmeden fra Målselv som har utviklet sølvet til kvendrakta bør 
få kulturprisen, og kan ta den diskusjonen allerede nå, slik at vi eventuelt kan gi ham 
prisen før Landsmøtet 
 
Tolking, 
Vi må vurdere hvordan dette gjøres i år.  Det gjelder både for Landsmøtet og 
eventuelt også for samlingen med STR-T. 
 



 

 

Vedtak; 
 
Planen for landsmøtet godkjent, med de endringer som fremkommer under; 
Program - godkjent 
Saksliste - godkjent  
Gjester – I tillegg inviteres Språkrådet.  Tana kvenforening inviteres til å delta med 
inntil to representanter. 
Regnskap – Flere punkter må endres, bla. noen feil i føringer og bedre 
prosjektregnskap.  Tas med regnskapsfører etter samtale med Evy og Trond.  
Fordring til Ruija Forlag avskrives og ettergis. 
Budsjett – Det legges inn summer for regnskapet 2019.  Hilja og Ivar gjør det ferdig 
og sender til forbundsstyret. 
Årsmelding – Generalsekretæren setter den opp og gjør den ferdig.  Hilja og Jan 
lager oversikt over handlingsplanen og hvordan den er fulgt opp.  Tomi samler inn 
årsmeldingene fra lokallagene og utvalgene og legger de inn. 
Handlingsplan – Hilja og Jan lager utkast til ny handlingsplan.  Generalsekretæren 
sender den gamle ut til lokallagene og ber om innspill. 
Vedtekter –Endringer lagt inn i tillegg til de som ble lagt inn på forrige møte.  Se 
under. 
Generalsekretæren sender forslaget til lokallagene. 
Det lages i tillegg retningslinjer for valgkomiteen for fremtidig bruk. 
Medlemskontingent – Foreslås uendret 
Saker fra Forbundsstyret – ingen saker denne gang 
Delegater – delegatoversikt for lokallagene klar – sendes fra lokallagene til Tomi 
Vaara etter hvert som navnene er klare.  Medlemmer uten tilknytning til lokallag 
velges etter avstemming blant disse. 
Utdeling av priser;  hederspris vedtatt utdelt til (ikke offentlig enda).  Skjema sendes 
ut til lokallagene med forespørsel om forslag til kandidater. 
Tolking; Kjøres som dugnad i år også.  Jan organiserer det. 
Resolusjoner; Forbundsstyrets medlemmer ser på forslag til resolusjoner 
 
 

Enstemmig vedtatt 
 

 Vedtekter Vedtektene ble sist endret på Landsmøtet i Alta/Alattio 14.-15.4. 2018. 
§ 1 Navn 
Forbundets navn er Norske Kveners Forbund - Ruijan Kveeniliitto (NKF - RK) 

§ 2 Organisasjonsområde 
NKF – RK er en landsomfattende organisasjon herunder ungdomsorganisasjonen Kveeninuoret, -
Kvenungdommen og lokallag bestående av kvenske og finske lag og foreninger, bygdelag, kulturlag, 
næringsøkonomiske sammenslutninger m.v. Dessuten kan enkeltmedlemmer med kvensk eller finsk 
tilhørighet samt sympatisører være medlemmer. NKF – RK er religiøst og partipolitisk nøytralt. 

§ 3 Formål 
Norske Kveners Forbund – Ruijan Kveeniliitto har som formål å arbeide for å bedre og fremme kveners og 
de finskættedes stilling, rammebetingelser og rettigheter, sosialt, kulturelt og næringsmessig, samt å 
styrke kvensk språk og synliggjøre kvenenes historie og kvenene som folk. 

§ 4 Medlemskap 



 

 

Medlemskap oppnås gjennom innmelding i organisasjonenes sentrale medlemsregister. Medlemskap 
knyttes til lokallag, ungdomsorganisasjonen eller direkte til organisasjonen.  Utmelding skal være skriftlig. 
Medlemsskap forutsetter betalt medlemskontigent. 

Nye lokallag innmeldes i forbundet etter en godkjenning i forbundsstyret. 

Kun medlemmer av organisasjonen kan inneha sentrale verv herunder medlemmer av lokallagsstyrer, 
forbundsstyre, landsstyre eller delegat til landsmøtet.  

Medlemmer som opptrer til åpenbar skade for forbundet kan ekskluderes av forbundsstyret ved 

enstemmighet blant styrets sju faste medlemmer, av landsmøtet eller landsstyremøtet ved to 

tredjedels flertall. 

§ 5 Kveeninuoret 
Kveeninuoret — Kvenungdommen er dent landsdekkende ungdomsnettverketorganisasjon tilknyttet NKF 
– RK. Du kan være medlem i Kveeninuoret ut året du fyller 35 år. 

§ 6 Kontingent 
Den innbetalte kontingenten gjelder for kalenderåret og fastsettes av landsmøtet. 

§ 7 Forbundsstyret  
Landsmøtet velger forbundsstyre bestående 7 personer, herunder leder, nestleder(e) og styremedlemmer. 

Styret bør kunne dekke sentrale saksområder og ivareta geografisk og aldersmessig representasjon samt 
kjønnsfordeling. 

I tillegg velges fem nummererte vararepresentanter. Det påligger forbundsstyret å lede forbundets 
virksomhet i samsvar med vedtektene og landsmøtets vedtak, samt bistå lokallagene i alle saker som 
angår forbundets virksomhet. Forbundsstyret skal innkalle til landsmøte og landsstyremøter, samt 
forberede saker til disse. 

Forbundsstyret velger medlemmer til utvalg,  

REn representant for Kveeninuoret har møte-, forslags- og talerett i forbundsstyret. 

Forbundsstyret behandler årsberetning, regnskap og budsjett i årene uten landsmøte. 

§ 8 Landsstyret 
Landsstyret består av forbundsstyrets syv medlemmer, samt en representant fra hver av de godkjente 
lokallagene og Kveeninuoret. 

Landsstyremøte holdes i de år det ikke er landsmøte. 

Landsstyret kan er i perioden mellom landsmøtene organisasjonens høyeste organ innkalles i særskilte 
saker. Landsstyremøte skal holdes med minst 20 dagers varsel når forbundsstyret eller minst 50% av 
medlemmene krever det.  

Landsstyret behandler årsberetning, regnskap og budsjett i årene uten landsmøte. 

Forbundsstyret kan innkalle til ekstraordinært landsstyremøte når det er påkrevet. 

§ 10 Landsmøtet 

Landsmøtet er NKF – RKs høyeste myndighet. 

Landsmøtet avholdes hvert annet år innen 1. mai. Saker som ønskes behandlet må være forbundsstyret i 
hende to måneder før møtet. Innkalling til landsmøtet må være lokallagene i hende tre måneder før 
landsmøtet. Årsmeldingene fra lokallagene skal være forbundsstyret i hende minst en måned før 



 

 

landsmøtet. 
Landsmøtet består av Landsstyret pluss delegater fra lokallagene basert på medlemstall etter følgende 
nøkkel: 

• 1-25 medlemmer: 1 delegat + 1 (landsstyremedlem) 
• 26-75 medlemmer: 2 delegater + 1 (landsstyremedlem) 
• 76+ medlemmer: 3 delegater + 1 (landsstyremedlem) 
• 151+ medlemmer: 4 delegater + 1 (landsstyremedlem) 
• Direkte medlemmer velger delegater etter uravstemning etter samme nøkkeltall som lokallagene. 
• Kveeninuoret velger delegater etter samme nøkkeltall som lokallagene. 

 
Antall delegater avgjøres etter innmeldte medlemmer per 31.12. året før. Bare valgte delegater og 
medlemmer av landsstyret har forslags- og stemmerett på landsmøtet. Stemmelikhet ved valg avgjøres 
ved loddtrekning. Inviterte gjester og observatører har talerett. 
 
Valgkomiteen sender ut sitt forslag på nytt styre ut fire uker før landsmøtet.  Forslag på andre kandidater 
må komme innen to uker før landsmøtet.   
 
§ 10 Landsmøtets oppgaver 
Landsmøtet skal behandle: 

• Valg av møteleder, referent, to delegater til å underskrive protokollen. 
• Styrets årsberetning. 
• Regnskap og revisors beretning. 
• Handlingsplan. 
• Budsjett. 
• Kontingent. 
• Valg av forbundsstyre i henhold til § 7. 
• Valg av valgkomite på 3 medlemmer. 
• Saker som er kommet til forbundsstyret senest to måneder før landsmøtet. 
• Saker foreslått av forbundsstyret senest en måned før landsmøtet. 
• Uttalelser/resolusjoner. 

 
§ 11 Ekstraordinært landsmøte 
Ekstraordinært landsmøte skal holdes med 30 dagers varsel når flertallet i forbundsstyret eller minst 50% 
av medlemmene krever det. Delegater til ekstraordinært landsmøte er de som er valgt til det siste 
ordinære landsmøte. 

Forbundsstyret sitter inntil nytt forbundsstyre er valgt. 

§ 12 Valg av personer til å sitte i styrer og utvalg som NKF-RKs representanter. 
Forbundsstyret velger personer til å sitte i styrer og utvalg som NKF-RK er representert i. 

§ 13 Firmategning og forvaltning 
Forbundsstyret bestemmer hvem som skal forplikte (kontrasignere) sammen med leder. Forbundets 
likvider og eventuelle verdipapirer skal være anbrakt i bank. 

§ 14 Revisjon 
Alle regnskaper skal være undertegnet av forbundets leder og regnskapsfører og den revisor som har 
revisjonsansvar. Revisor skal være offentlig autorisert. 

§ 15 Vedtektsendringer 
Vedtektene kan bare oppheves eller endres etter vedtak på landsmøtet med minst to tredjedels flertall. 

§ 16 Oppløsning av forbundet 
Oppløsning av forbundet kan bare gjøres av landsmøtet med tre fjerdedels flertall. Oppløsning kan kun 
skje etter skriftlig avstemning. Ved oppløsning tilfaller forbundets aktiva, medlemslister, protokoller og 
arkiv Statsarkivet i Tromsø. 



 

 

 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 4/20: Oversettelse av kvensk litteratur til norsk. 
______________________________________________________________________________ 

 
Forslag til vedtak:  
NKF–RK vil sammen med Kvensk Institutt arbeid for å få innkjøpsordninger 
som gir økonomisk støtte til oversettelser fra kvensk til norsk. 
 
Saksopplysninger;  

Vi har fått saken fra Trond Stubberud, som ønsker at styret i NKF-RK på styremøte i 
Tromsø behandler og gjør vedtak angående muligheter for skaffe finansieringsordninger for 
oversettelser fra kvensk til norsk. 

På styremøte i Vadsø ble spørsmålet om oversettelse av bøkene til Alf Nilsen - 
Børskog tatt opp under eventuelt.  Kvensk skriftspråk finnes det lite av og Alf Nilsen 
Børskog sine romaner/diktsamlinger er retningsgivende for utviklingene av det 
kvenske skriftspråket.  
En oversettelse av, minimum romanen - Kuosuvaaran takana - vil gi nye muligheter 
og vekke interesse for å lære det kvenske skrift språket for mange nye brukere. I 
tillegg vil det den kvenske kulturen bli tilgjengelig på norsk.  

1. Ingen finansieringsmulighet for oversettelser fra kvensk til norsk. 

En oversettelse fra kvensk ti l norske vil kreve faglig språkkompetanse og som 
medføre betydelige kostnader.  Ingen har i dag rettslig interesse av oversettelse fra 
kvensk til norsk.  Der er derfor ikke økonomiske midler tilgjengelig i dag.  
Innkjøpsordningene som eventuelt finnes er ikke gode nok for den kvenske 
litteraturen og til oversettelser fra kvensk til norsk.  Det er her naturlig å sammenligne 
med tilsvarende samiske innkjøpsordninger for oversettelser fra samisk til norsk.  
Finansieringskildene er avgjørende for å få bøkene oversatt.  Hvilke 
finansieringskilder som finnes er meget uklart.  NKF-rk og Kvensk Institutt bør 
vurdere hvilke muligheter som finnes.  Dersom det ikke finnes noen 
finansieringsmulighet er det ønskelig at:  
NKF-rk/Kvensk Institutt arbeider politisk for å stimulere iverksettelse av 
finansierings muligheter      som stimulerer det kvenske språk. 

2. Mulighet for å finansiere oversettelsen fra kvens til norsk gjøres av forlag 

og rettighetshaver. 

Når finansieringsmulighetene er etablert kan en henvendelse rettes til forlag og 
rettighetshavere som vurderer muligheten for å oversette aktuelle romaner og 
kvenske bøker. Det finnes minst 6/7 romaner og flere diktsamlinger av Alf Nilsen-
Børskog på kvensk som ikke er oversatt og gitt ut pga manglende finansiering. 
Rettighetene til romanene/diktsamlingene har IDUT forlag ved Åge Persen med Geir 
Nilsen som innehar åndsverk rettighetene.  Her tas det forbehold om ulike avtaler 
mellom partene.  
NKF -rk støtter oversettelse fra kvensk til norsk og vil forsøke å opprette 
innkjøpsordninger, støttetiltak med utgivelser som kan brukes til skole/høgskole 
formål 
 



 

 

 
Vedtak;  
NKF-RK ved Generalsekretæren tar kontakt med Kvensk Institutt for sammen 
prøve å inne finansieringsordninger for oversettelse fra kvensk til norsk.   
Informasjon deles med rettighetshavere/berørte parter. 

Enstemmig vedtatt 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 5/20: Søknader til NKF-RK 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
 
Vi har mottatt følgende søknader;  
 
Fra Midt-Norge Kvenforening:  Søknad om 3000,- til språkkafer 
Børselv Kvenforening på Kulturtiltak – kurs 7300,-? 
Fra Tromsø Kvenforening til språkkafeer  
og til et større arrangement på 16. mars. 
 
 
Vedtak; 
NKF-RK bevilger følgende til lokallagsaktivitet; 
3000,- til Midt-Norge Kvenforening - språkkafeer 
7300,- til Børselv kvenforening – Kursmateriell 
3000.- til Tromsø kvenforening . språkkafeer 
10000 ,- til Tromsø kvenforening – arrangement 16. mars 
 

Enstemmig vedtatt 
 
______________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 6/20: Møteplan forover 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

 
Saksopplysninger; 
Følgende møter ble vedtatt sist: 

 
8.-9-2.2020.  Forbundsstyremøte. Tromsø. Starter med middag på fredag, møte fra 
10 – 16 på lørdag.  
April 2020 - Landsmøtet -Holdes 18.- 19. april (alternativt 25.-26.4);  
Vi har fått følgende møte på planen siden sist; 
6. mars Seminar Norsk Institutt for menneskerettigheter Oslo.  Nasjonale minoriteter.  
Nora møter for Kveeninuoret. 



 

 

 
Vedtak; 
Følgende møteplan vedtatt: 
6. mars Seminar Norsk Institutt for menneskerettigheter Oslo.  Nasjonale minoriteter.  
Nora møter for Kveeninuoret, Evy Basso deltar for NKF-RK 
14.3. Kvensk spel i Balsfjord 
16.3. Kvenfolkets dag. 
17-19. April  - Landsmøtet i Mounio  
Vi ber om møter med NIM og med sentrale departementer. 
 

Enstemmig vedtatt 
______________________________________________________________________________ 

ASSII/SAK 7/20: Høring – endring av eksamensform 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

Saksopplysninger; 
 
Vi har mottatt følgende brev til høring: 
 

Høring om endring i bestemmelser om vurdering, eksamen og 
eksamensordninger i læreplanene 

Vi sender på høring fire ulike høringsnotater. Del 1, 2 og 4 innebærer endringer i 
forskrift til opplæringsloven kap. 3, kap. 4 og forskrift til friskoleloven kap. 3. 

Del 1 Forslag til endringer i bestemmelser om vurdering som følge av fagfornyelsen            

                                           

Her omtales forslag til revisjon av bestemmelsene om vurdering. Det foreslås bl.a. endringer i 

bestemmelser om formålet med og grunnlaget for vurdering i fag og orden og oppførsel, 

samtale om utvikling, underveisvurdering, standpunktkarakter og realkompetansevurdering. 

Del 2 Forslag til endringer i bestemmelser om eksamen                                                            

                                              

Her omtales forslag til endringer i bestemmelsene om eksamen som følge av 

eksamensgruppas anbefalinger. Vi foreslår både endringer i innhold og struktur på 

bestemmelsene. 

Del 3 Forslag til endringer i eksamensordninger i nye læreplaner                                            

                                              

Her omtales forslag til eksamensordninger i de nye læreplanene for grunnskolen og 

gjennomgående fag i videregående opplæring. 

Del 4 Forslag til mindre endringer og forenklinger                                                                    

                                                 

Her omtales mindre endringer både i struktur og innhold. Forslagene har som formål å gjøre 

forskriften tydeligere, enklere eller mindre omfattende.   

Forslag til forslagstekst følger vedlagt. 

Forslag til endringer i forskriften kap. 5 om klage på vurdering skal også sendes på 
høring denne vinteren/våren, men er ikke en del av denne høringen. 



 

 

Vi sender forslaget på høring med frist for uttalelser 14.04.2020. Våre høringer er 
åpne for alle, og de som ønsker det kan uttale seg. 

Du kan velge å svare på kun ett eller flere høringsnotater. Du kan også velge å svare 
på utvalgte spørsmål, eller kun på eksamensordninger i enkeltfag.  
Med hilsen 
Hilde Austad   Per Kristian Larsen-Evjen 
avdelingsdirektør   avdelingsdirektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
Vedlegg 
Forslag til endringar i forskrift.docx 
 
Høringen gjelder også kvensk, og vi bør komme med et svar.  Frist for uttalelse er 
14.4.2020. 
Vedtak; 
 
Leder lager en uttalelse, sammen med generalsekretæren og tar med  
innspillene fra møtet. 

Enstemmig vedtatt. 
 
____________________________________________________________________________ 
 

ASSII/SAK 8/19: Ny revisor 
______________________________________________________________________________ 
 

Forslag til vedtak:   
 

NKF-RK Velger fra og med 2020 Revicom som revisor for forbundet.  

 
Saksopplysninger; 
 
 
Saksopplysninger; 
 
Vi har tidligere orientert om valg av ny revisor.  Det er nødvendig med et vedtak i 
forbundsstyret for å få revisoren godkjent i Brønnøysundregisteret.   
 
Vedtak; 
 
NKF-RK Velger fra og med 2020 Revicom som revisor for forbundet.  
 

Enstemmig vedtatt 
 
 
 
 

 

https://hoering.udir.no/LastNedVedlegg/9039

