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Årsmelding for VOFO Oppland 2013 

 

Premieutdeling – trenerkurs – Sjårdalen idrettslag 

Følgende studieforbund hadde medlemsorganisasjoner som arrangerte kurs i Oppland: (2012 ) 

Studieforbundet AOF, Studieforbundet Næring og Samfunn, Kristelig Studieforbund, Idrettens 

Studieforbund, Musikkens Studieforbund, Studieforbundet Folkeuniversitetet, Studieforbundet natur 

og miljø, Studieforbundet Funkis, Studieforbundet kultur og tradisjon, Studieforbundet Solidaritet,  

Kristelig Folkepartis Studieforbund, Venstres Studieforbund,  Fremskrittspartiets Studieforbund, 

Akademisk Studieforbund, Sosialistisk Venstrepartis Studieforbund, Venstres opplærings- og 

Studieforbund og Senterpartiets Studieforbund. 

Kursaktiviteten i Oppland 

Det foreligger ikke godkjent statistikk for 2013. Denne kommer først i juni 2014.  Tallene for 2012 i 

Oppland viser at medlemsorganisasjonene i Oppland hadde en timeproduksjon på 68.821 timer. 

http://www.vofo.no/
http://www.vofo.no/


Dette er en økning på 2.9 % fra forrige år. I 2012 var det 25.737 deltakere på kurs. Dette er en økning 

på 4,7 % fra forrige år.  

Oppland fylke ligger på toppen nasjonalt når det gjelder antall kursdeltakere i forhold til befolkningen 

i fylket. Det er 14 % av befolkningen i fylket som deltar på et aller annet kurs i regi av 

studieforbundenes medlemsorganisasjoner.  

 I Oppland utgjør estetiske fag og handverksfag 47.7 % av kursemnene. De studieforbundene som har 

den største kursaktiviteten er Studieforbundet Folkeuniversitetet (27,5%), Kristelig 

Studieforbund(23,6%)og Studieforbundet kultur og tradisjon(15%). Til sammen står disse tre 

studieforbundene for 66% av kursaktiviteten i Oppland. 

 

Disse utgjorde styret i VOFO Oppland 2013: 

1) Trond Eklund Johansen  - Musikkens  Studieforbund/Hedmark og Oppland musikkråd 

2) Brita Rusten Åmot – Studieforbundet kultur og tradisjon  

3) Anne Line Fuglseth Sveen – AOF Innlandet – styremedlem   

4) Inger Lise Grohmann – Folkeuniversitetet – styremedlem 

5) Karsten Landgraff – Studieforbundet natur og miljø – styremedlem  

6) Reidun Brustuen – Studieforbundet FUNKIS – varamedlem 

 

 

 

 

 



Styrearbeid 

Det har vært avholdt 4 styremøter i 2013. Det har i tillegg vært mye kontakt mellom styreleder og 

regionsekretær på mail og telefon. 

Overordnede utfordringer som har vært drøftet i styret i 2013 : 

1) Prosjektmidler 2013/2014 til studieforbund og medlemsorganisasjoner - utarbeiding av kriterier, 

søknadsprosedyrer, vilkår og godkjenninger. 

2)Hvordan nå ut til egne medlemsorganisasjoner og skape engasjement rundt fellestiltak gjennom 

VOFO. 

3)Studieforbundenes utfordringer – hvordan utvikle samarbeidet med Oppland fylkeskommune. 

Ansatte 

VOFO – Oppland har ingen egne ansatte. Dag Lindvig er til daglig organisasjonskonsulent i 

Studieforbundet kultur og tradisjon, og 30 % av hans stilling frikjøpes av VOFO Oppland til funksjonen 

som regionkonsulent. Regionkonsulenten har tilholdssted og kontorplass hos Studieforbundet kultur 

og tradisjon i næringshagen i Vågå.  

5) Voksenopplæringsprisen.   

 

Utdeling av Voksenopplæringsprisen 2013 på fylkestinget   - Thon Hotell Skeikampen 19 februar 2014. 

Voksenopplæringsprisen ble opprettet i 2006 av Oppland Fylkeskommune og VOFO Oppland i 

samarbeid.   

Voksenopplæringsprisen for 2013 ble delt ut på fylkestinget av fylkesordfører Gro Lundby. For 2013 

var det Opplæringskontoret for Industrifag på Raufoss som mottok voksenopplæringsprisen i 

Oppland.  



Årets vinner, knytter bedrifter og deres kunnskapsbehov direkte til samfunnsutvikling, kunnskap og 

kompetanse. I dag arbeider opplæringskontoret kontinuerlig med å følge opp de 24 

medlemsbedriftenes behov slik at disse også i fremtiden har tilgang på medarbeidere med riktig 

kompetanse og kunnskap. Gjennom arbeidet opplæringskontoret driver får lærlinger og 

praksiskandidater tett oppfølging som sikret rekruttering, motivasjon og gjennomføring hos den 

enkelte.  

Opplæringskontoret markedsfører yrkesfag på skolene i regionen.  Gjennom å vekke interessen hos 

elever, rådgivere, foreldre og lærere får Opplæringskontoret for industrifag flere elever til å søke 

yrkesfag.  

VOFO Oppland er sekretariat for prisen. Det kom inn 7 forslag på ulike kandidater fra hele fylket. 

Utlysningen foregikk via pressemeldinger, gjennom medlemsorganisasjonene og fylkets 

karrieresenter.  

Juryen for Voksenopplæringsprisen i Oppland besto av Inge Myklebust, fylkesopplæringssjef i 

Oppland, Kjærsti Gangsø, leder Studieforbundet kultur og tradisjon og Iver Erling Støen, 

distriktssekretær i LO Oppland.  

Kontingent 

Det er vedtatt kontingentsatser for medlemmer i VOFOVOFO Oppland.  De vedtatte satsene er som 

følger: Grunnbeløp 500 kroner for alle medlemmer i VOFO Oppland, og et beløp beregnet etter antall 

registrerte studietimer i kontingentåret:0 -1000 timer 100 kroner, 1001 – 4999 timer 250 kroner over 

5000 timer 500 kroner. Kontingentkravet er sendt ut sammen med innkallingen til årsmøtet. 

 

7) Økonomi 

VOFO Oppland har inngått en avtale med VOFO sentralt om å føre regnskapen for VOFO Oppland. 

Revisjonen utføres av A/S Revisjon, Pb 1637 Vika, 0119 Oslo 

Inntekter 

VOFO Oppland har et drifttilskudd fra Oppland fylkeskommune. I 2013 utgjorde tilskuddet 242.000 

kroner. Det ble bevilget et driftstilskudd fra VOFO sentralt på 10.000 kroner. 

Utgifter 

VOFO Oppland sine vesentlige utgifter var i 2013 til innleie av regionkonsulent. VOFO Oppland har 

ingen kostnader relatert til leie av kontor eller kontorutstyr. Det ble utbetalt i lønnsrefusjon 162.967 

kroner  i 2013. Etter vedtak på årsmøtet 2012 ble det vedtatt et honorar til styreleder. Dette er 

utbetalt i 2013 med 4000 kroner. 

Fordringer 

Det er gitt tilsagn på nyutviklingstiltak på 170.000 kroner til ulike lokal og fylkeslag hos 

studieforbundenes medlemsorganisasjoner i Oppland.  Midlene til å dekke inn dette tas fra 



avtalefestet utviklingstilskudd, jmf. samarbeidsavtale med Oppland fylkeskommune. 

Utviklingstilskuddet på 300.000 kroner er foreløpig ikke utbetalt til VOFO – Oppland. 

Samarbeid med Oppland fylkeskommune  

Det ble i 2012 fremforhandlet en partnerskapsavtale mellom studieforbundene og Oppland 

fylkeskommune. Denne avtalen gjelder for 2013 og 2014. 

Avtalen administreres på vegne av Oppland fylkeskommune gjennom Karriere Oppland. 

Hovedlinjene i partnerskapsavtalen er følgende: 

1) Fremme allmenndannende tiltak i Oppland fylke og støtte frivillige organisasjoners tiltak på 

voksenopplæringsområdet. 

2) Fremme bolyst, kulturliv, folkehelsearbeid og næringsutvikling. 

3) Fordele prosjektstøtte  eller annen økonomisk støtte til studieforbundene og deres 

medlemsorganisasjoner i Oppland. 

4) Bidra til å videreutvikle og synliggjøre det totale læringslandskapet i Oppland 

 

 

 

 Kurs i spontekking i regi av Senter for bygdekultur - Dovre 

 

http://www.oppland.no/


Deltagelse på møter og konferanser: 

1)  29/30 mai : VOFO årsmøte og regionsamling – Oslo 

2) 15 august: VOFO Oppland hadde presentasjonsmøte for ledermøtet i Karriere Oppland. 

Temaet på møtet  var:  

a) Gjennomgang av avtalen mellom VOFO Oppland og Oppland Fylkeskommune og 

 b) Presentasjon av Studieforbundenes og medlemsorganisasjonenes  virksomhet i Oppland 

3) 2 oktober: VOFO Oppland hadde møte med Opus Karrieresenter/Midt-Gudbrandsdal 

Næringsforening. Temaet på møtet var presentasjon av hverandres arbeidsform og 

arbeidsområde – analyse av mulige samarbeidsområder. 

4) 3. desember: Deltagelse på konferansen ” Innland eller utkant – Kompetanse for 

lokalsamfunnsutvikling”. Konferansen var ledet av Hilde Søraas Grønhovd, Nordisk nettverk 

for Voksnes læring NVL. 

5) 5.desember: Felles styremøte mellom Hedmark og Oppland VOFO på Lier Gård  - 

Brumunddal. 

 

Andre arbeidstiltak: 

1) 10 juni: Utsending av digitalt nyhetsbrev til politikere og samarbeidspartnere i Oppland. 

2) 27 juni: Deltagelse på konferanse og utarbeiding av  høringsvar til Kulturutredningen 2014 – 

Kulturdepartementet. 

3) 30 juni: Utlysning av prosjektmidler for 2013/2014 – nyutviklingsmidler 

I partnerskapsavtalen med fylkeskommune er det avsatt 300.000 kroner til utvikling og nyskaping av 

kurs og opplæringsvirksomhet. Styret besluttet å dele ut til 240.000 kroner til studieforbundene og 

deres medlemsorganisasjoner. Det kom inn 25 søknader innen søknadsfristen 30.september. Det ble 

bevilget støtte på 10.000 kroner til 17 utviklingstiltak.  

Prioriterte  områder for tiltakene var: 

* Gjennomføre organisasjonsopplæring  i lokale lag. 

*Utvikling og utprøving av tiltak for å rekruttere flere instruktører og kurslærere.  

 *Gjennomføre opplæring av kurslærere og instruktører 

*Utvikling  og beskrivelse av nye studieplaner 

* Beskrivelse og utarbeiding  av nye kurstilbud,  studie- og samarbeidsmodeller  i Oppland mellom 

studieforbundene  eller  bibliotek og  fylkeskommunale  virksomheter. 



*Utvikling og utprøving av tiltak/plan for å rekruttere flere deltakere på kurs i regi av lokale eller 

regionale lag. 

 

Vågå/Lillehammer 05.05.2014 

 

Trond Eklund Johansen  Brita Rusten Åmot   Karsten Langraff 

Styreleder   Styremedlem  Styremedlem 

 

 

Anne Line Fuglseth Sveen  Inger Lise Grohmann Reidun Brustuen 

Styremedlem   Styremedlem  Varamedlem 


