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Innledning
Som 21-åring kom Hassan Khaire som flyktning fra Somalia til Vestre Slidre i Valdres. Senere flyttet han til
Oslo for å studere. Nå er han foreslått som ny statsminister i Somalia.
– Jeg er en av de heldige som kom meg ut rett før krigen eskalerte i Somalia i 1989. Jeg kunne ha vært en av
flyktningene som sliter nå, men kom til Norge og fikk trygghet, stabilitet og mulighet til å utdanne meg.

Hassan Khaire trekker fram tre viktige stikkord som framhever styrkene i det norske samfunn. Trygghet,
stabilitet og muligheten til utdanning. Er det goder vi tar som en selvfølge? Kanskje..

Vi er heldige som bor i Norge. Vi har det trygt, vi har det stabilt, vi har mulighet til utdanning og kompe-
tansebygging og vi har mulighet til å tilhøre et fellesskap i nærmiljøet.
Like fullt er det i dag over 400 000 voksne som har svake grunnleggende ferdigheter, et stort antall unge
dropper ut av videregående skole og mange føler seg utenfor. Dette utenforskapet vil vi alle til livs.

I 2016 kom Stortingsmeldingen om utenforskap, integreringsmeldingen og til slutt Nasjonal kompetanse-
politisk strategi som ble lagt fram i februar 2017.  Dokumentene setter fokus på utenforskap og hvordan
regjeringen sammen med offentlig, privat og ideell sektor kan jobbe sammen for å hindre at flere kommer i
utenforskap.

VOFO har gjennom 2016 jobbet for å synliggjøre potensialet i læringsarenaene til studieforbundene og deres
medlemsorganisasjoner i lys av de nasjonale utfordringene. Mange trenger å lære seg å lære, de trenger å
bygge læringsevnen på nytt og det får de gjennom vår sektor. Det gir motivasjon og mestringsfølelse, og
muligheten til å tilhøre et fellesskap. Når vår sektor, ivaretatt av VOFO, har vært en av strategipartene
sammen med regjeringen, arbeidslivets parter og Sametinget i utarbeidelsen av Nasjonal kompetansepolitisk
strategi, så tar vi det som en anerkjennelse av vår sektors læringsarena.

VOFO har i 2016 også jobbet med å styrke organisasjonen gjennom en evaluering av dagens regionstruktur.
Hensikten var å vurdere dagens organisering opp mot studieforbundenes behov regionalt. Arbeidet
resulterte i et sett anbefalinger, og mange av disse fikk stor støtte hos studieforbund og regioner. På denne
bakgrunnen konkluderte styret med at det var grunnlag for å gå videre med en omorganisering og setter
derfor i gang pilotprosjekter som første ledd i den videre prosessen. Færre regioner, nasjonalt arbeidsgiver-
ansvar, opprydding i oppgaver var noen av tiltakene som er løftet fram. Styret sender en stor takk til ad-
ministrasjonen, arbeidsgruppen som jobbet med evalueringen og til alle som deltok i høringer, møter m.m.

Vi må stå sammen, vi må styrke relasjonene våre, vi må tørre å ta de vanskelige diskusjonene og vi skal for-
tsette å være i førersetet. Sammen får vi det til! Det sa vi som avslutning i 2015 og det har vært med oss gjen-
nom 2016 og vil fortsette inn i 2017.

Takk til alle samarbeidspartnere, studieforbund og regioner for godt samarbeid i året som har gått!

Inge Carlén Gro Holstad
Styreleder Generalsekretær
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Interesse- og kompetansepolitikk
Voksenopplæringsforbundet har vært ekstra tett på kompetansepolitikken i 2016. Som strategipart har vi
vært aktivt involvert i regjeringens arbeid med å utvikle en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi. Vi har
hatt god dialog med Kunnskapsdepartementet om styrking av studieforbundenes inkluderingsarbeid og vi
har spilt inn i flere viktige enkeltsaker, blant annet på fagskoleområdet. Arbeidet har gitt flere positive re-
sultater som følger i meldingen.

Nasjonal kompetansepolitisk strategi
Regjeringens arbeid med den nye kompetansestrategien startet allerede i 2015, og har fortsatt gjennom hele
2016. VOFO har vært en av de sentrale bidragsyterne til strategien sammen med arbeidslivets parter og
Sametinget. Vårt oppdrag har vært å representere studieforbundene og frivillig sektor i strategiarbeidet, og
resultatet har vært positivt. Opplæringen som studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner står for,
har fått en tydeligere rolle i kompetansestrategien, og blant annet pekes det på følgende viktige bidrag nå
og framover:

• Studieforbundenes kurs skal bidra til å gi mennesker læringsmotivasjon og til at voksne bygger sin 
læringsevne.

• Studieforbundenes kan nå ut til personer som til vanlig ikke oppsøker det offentlige utdannings-
systemet.

• Studieforbundene og VOFO skal ha plass ved bordet når kompetansepolitikk utformes. Studiefor
bundene er blant annet tiltenkt en plass i regionale samarbeid når nye, større regioner skal skape sin
kompetansepolitikk. VOFO er i tillegg gitt en plass i det kompetansepolitiske rådet som vil følge opp
strategien nasjonalt i årene framover.

• VOFO gis i strategien også en viktig rolle i å bidra til videreutvikling av ordningen med Kompetanse-
pluss Frivillig.

Det har vært viktig for VOFO at strategien trekker fram og anerkjenner den opplæringen som foregår i frivil-
lig sektor, og på det punktet har vårt arbeid vært en suksess. Strategien plasserer frivillighetens opplærings-
arena tydelig på kompetansekartet.

VOFO har i sine innspill også jobbet for en bredere forståelse av hva som er viktige kompetanser for
fremtiden. I dette arbeidet gjenstår fortsatt mye. Vi har lykkes i å gjøre læringsevne og læringsmotivasjon til
del av satsingspunktene i strategien, men vi savner mer vekt på nøkkelkompetanser som samarbeidsevner,
entreprenørskap og kulturelle ferdigheter.

Strategien har en tenkt levetid fra 2017-2021 men skal kontinuerlig evalueres og fornyes for å kunne være
nyttig også utover dette.
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Voksenopplæringsforbundet har vært ekstra tett på
kompetansepolitikken i 2016. Som strategipart har vi
vært aktivt involvert i regjeringens arbeid med å ut-
vikle en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi. Vi
har hatt god dialog med Kunnskapsdepartementet
om styrking av studieforbundenes inkluderings-
arbeid og vi har spilt inn i flere viktige enkeltsaker,
blant annet på fagskoleområdet. 

Arbeidet har gitt flere positive resultater som følger i
meldingen.

Regjeringens arbeid med den nye kompetanse-
strategien startet allerede i 2015, og har fortsatt
gjennom hele 2016. VOFO har vært en av de sentrale
bidragsyterne til strategien sammen med arbeids-
livets parter og Sametinget. Vårt oppdrag har vært å
representere studieforbundene og frivillig sektor i
strategiarbeidet, og resultatet har vært positivt.
Opplæringen som studieforbundene og deres
medlemsorganisasjoner står for, har fått en
tydeligere rolle i kompetansestrategien, og blant
annet pekes det på følgende viktige bidrag nå og
framover:

• Studieforbundenes kurs skal bidra til å gi 
mennesker læringsmotivasjon og til at voksne 
bygger sin læringsevne.

• Studieforbundenes kan nå ut til personer som 
til vanlig ikke oppsøker det offentlige ut-
danningssystemet.

• Studieforbundene og VOFO skal ha plass ved 
bordet når kompetansepolitikk utformes. 
Studieforbundene er blant annet tiltenkt en 
plass i regionale samarbeid når nye, større 
regioner skal skape sin kompetansepolitikk. 
VOFO er i tillegg gitt en plass i det kom
petansepolitiske rådet som vil følge opp
strategien nasjonalt i årene framover.

• VOFO gis i strategien også en viktig rolle i å 
bidra til videreutvikling av ordningen med 
Kompetanse-pluss Frivillig.

Det har vært viktig for VOFO at strategien trekker
fram og anerkjenner den opplæringen som foregår i
frivillig sektor, og på det punktet har vårt arbeid
vært en suksess. Strategien plasserer frivillighetens
opplæringsarena tydelig på kompetansekartet.

VOFO har i sine innspill også jobbet for en bredere
forståelse av hva som er viktige kompetanser for
fremtiden. I dette arbeidet gjenstår fortsatt mye. Vi
har lykkes i å gjøre læringsevne og læringsmotiva-
sjon til del av satsingspunktene i strategien, men vi
savner mer vekt på nøkkelkompetanser som sam-
arbeidsevner, entreprenørskap og kulturelle
ferdigheter.

Strategien har en tenkt levetid fra 2017-2021 men
skal kontinuerlig evalueres og fornyes for å kunne
være nyttig også utover dette.

Generalsekretær Gro Holstad representerte VOFO i
samarbeidet om å utvikle ny nasjonal kompetanse-
politisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi



Dialog om inkludering
I merknad til statsbudsjettet for 2016, ba utdann-
ingskomiteen ved de fire samarbeidspartiene Høyre,
Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti,
om at regjeringen måtte gå i dialog med studiefor-
bundene om hvordan inkluderingsarbeidet kunne
styrkes. Gjennom 2016 har VOFO vært studiefor-
bundenes representant i en slik dialog med Kunn-
skapsdepartementet. Der har vi understreket
studieforbundenes holdning om at regjeringen ikke
bør øremerke tilskuddsmidlene, men heller bruke
fleksibiliteten som allerede er i dagens ordning til å
la studieforbundene prioritere inkluderingsarbeidet
med egne initiativer. 

Arbeidet vil fortsette inn i 2017, og et nytt flertall i
utdanningskomiteen understreket også viktigheten
av dette i en ny merknad til statsbudsjettet for 2017:

Flertallet (medlemmene fra Arbeiderpartiet, Kristelig
Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk
Venstreparti) har merket seg at studieforbundene
flere steder gjør et godt arbeid med inkludering, og
understreker viktigheten av at dette arbeidet for-
tsetter og videreutvikles. VOFO og Kunnskaps-
departementet bør ha en god dialog om hvordan
ordningen best kan legges til rette for økt in-
kluderingsarbeid.

I tillegg til dialog med Kunnskapsdepartementet har
VOFO gjennom 2016 hatt møter med Høyre og Frem-

skrittspartiet om temaet. Der framholdt vi
viktigheten av å støtte studieforbundenes satsing på
inkludering med friske midler i framtidige budsjetter.

VOFO har hatt tema inkludering på dagsorden gjen-
nom hele året; på konferanser og seminarer, på re-
presentantskapsmøtet, gjennom dialogmøter med
studieforbundene enkeltvis og gjennom høring. 

Andelen av kurs som mottok tilskudd for å inkludere
deltakere med spesielle behov har økt år over år. I
2012 ble 5500 kurs avviklet med slikt tilskudd, mens
antallet i 2016 var 7463, en økning som er fem
ganger raskere enn generell kursvekst i perioden. I
2016 ble 17% av det totale antallet kurs tildelt til-
retteleggingstilskudd. 
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VOFOs veilednings-
tjeneste
Studieforbund og regioner bruker VOFO som
veileder og drøftingspartner i saker som omhandler
politiske prosesser, tolkning av lov- og regelverk og
andre komplekse saker som trenger avklaringer fra
myndighetene og andre. 

VOFO har på vegne av studieforbundene tatt opp
sakene med blant annet Kompetanse Norge, NOKUT
m.m. og fulgt de opp til de er avklart.  

Fagskolemelding og –
lov
Fagskolen har fått betydelig politisk oppmerksomhet
i 2016, og i mai sendte Kunnskapsdepartementet ut
et forslag til lovendringer som berørte studiefor-
bund. Det ble blant annet foreslått at fagskoler må
organiseres enten som aksjeselskap eller stiftelser.
Dette ville medføre en betydelig ulempe for spesielt
Studieforbundet AOF og Studieforbundet
Folkeuniversitetet, som da ville måtte omorganisere

sine fagskoler. I Fagskolemeldinga som ble lagt fram
senere på året ble den samme innstrammingen lagt
til grunn.

VOFO har gjennom året brukt sine hørings-
muligheter og påvirkningskanaler for å stoppe
denne lovendringen. Sammen med Studieforbundet
AOF og Studieforbundet Folkeuniversitetet har vi
framholdt at studieforbund kan være fullgode eiere
av fagskoler, og vi har argumentert for at lovend-
ringen vil bidra til å splitte opp verdifulle pe-
dagogiske miljøer. Arbeidet synes også å ha gitt
resultater, for i forslaget til lovvedtak som ble lagt
fram 16. desember, la departementet inn et unntak
fra regelen for de studieforbundene som allerede
eier fagskoler. VOFO følger opp arbeidet fram til
endelig innstilling om fagskolemeldinga 18. april.

VOFO opprettet våren 2015 en arbeidsgruppe for
kommunikasjon om og med studieforbundenes fag-
skoler. Gruppen har representanter fra ulike fag-
skoler som drives av studieforbundene. I tillegg
deltar Gro Svennebye i AOF som representerer VOFO
i Nasjonalt Fagskoleråd, og hennes vararepresentant
Frode Andersen, Fleksibel utdanning Norge, FuN.
Gruppen diskuterer sentrale spørsmål i fagskole-
arbeidet, høringssvar og andre aktuelle saker.



Studietilsynsforskrift
Flere studieforbund kom under press da Universitets-
og Høgskoleloven var til behandling i år, og NOKUT
signaliserte innskjerping av praksis i studietilsynsfor-
skriften. Hovedproblemstilling var kravet om at 50%
av årsverk knyttet til studier i fortsettelsen skal ut-
gjøres av tilsatte ved hovedstilling ved universitetet
eller høgskolen som eier studiet. Dette ville umulig-
gjøre flere studier der studieforbund samarbeider
med utdanningsinstitusjonene.

VOFO har i løpet av året hatt tett samarbeid med de
fire studieforbundene som var berørte, og sammen
har vi forsøkt å stoppe praksisendringen gjennom
kontakt med politikere, Kunnskapsdepartementet
og med NOKUT. Arbeidet gav positive resultater. Da
studietilsynsforskriften ble fastsatt i februar 2017 in-
kluderte den et unntak fra bestemmelsen for studier
på 30 studiepoeng eller mindre. Dette åpner for at
studieforbundene fortsatt kan fungere som sam-
arbeidspartnere for universiteter og høgskoler slik
de har gjort til nå.

Kompetansepluss 
frivillig
Den første utlysningen av tilskuddsordningen Kom-
petansepluss Frivillig kom i 2015 (da som «Basiskom-
petanse i frivilligheten»). De første kursene ble
gjennomført i 2016. Studieforbundene tok fatt i den
nye utfordringen om å kople opplæring i basis-
ferdigheter med opplæringen som skjer på tvers av
kursaktiviteter i vår sektor. Av 45 tildelinger gikk 38
til studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. 

VOFO har i mange år fremmet ønsker om en slik ord-
ning og har derfor fulgt tett opp både med studie-
forbund, Kompetanse Norge og
utdanningskomiteen som bevilger penger til ord-
ningen. Gjennom møter med studieforbundene har
vi fått en rekke innspill til mulige forbedringer av
ordningen som vi har diskutert med Kompetanse
Norge. Målet har vært å bidra til å videreutvikle ord-
ningen slik at den finner en form som både treffer
etter intensjonen og som er godt tilpasset frivil-
lighetens læringsarena.
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Fra Kompetansepluss-kurset Manus på norsk som ble arrangert av Studieforbundet kultur og tradisjon



VOFO utad
VOFOs kommunikasjonsvirksomhet i 2016 har vært
preget mer av nettverksbygging enn av arbeid ut
mot media. Det meste av dette kan kategoriseres
som myndighetskontakt og dreier seg om det inter-
essepolitiske arbeidet. 

Nettstedet vofo.no har to funksjoner. Det er vår
sentrale informasjonskanal til målgruppene, og
brukes som sådan til nyheter, reportasjer fra egne ar-
rangementer og studieforbund, og kursinformasjon.
Som redskap i det interessepolitiske arbeidet er
dette kanalen der vi gir våre kommentarer til ulike
politiske saker, statsbudsjettet og høringsrunder vi
velger å delta i. I år har rollen som strategipart i
arbeidet med Nasjonal kompetansepolitisk strategi
fått en god del plass. 

I tillegg fungerer nettstedet som ressursbank for or-
ganisasjons- og fagstoff om voksenopplæring, statis-
tikk, kurskvalitet og arbeid med overordnede mål i
henhold til lovverket. 

VOFO.no er inkludert i Retrievers medieovervåkning,
og det betyr at saker på våre nettsider vil komme
opp i medierapporter til aktører og individer som
omtales på våre sider. Det øker rekkevidden for
egenprodusert stoff. 

På Facebook har vi en åpen side der vi formidler
ulike nyheter og aktuelle saker, promoterer saker på
egne nettsider og peker til relevant stoff fra andre
kilder. Vi ønsker å fremme aktiviteter fra studiefor-
bund og deres medlemmer, samt fra samarbeids-
partnere og myndigheter der det er relevant for våre

følgere. Sidene er åpne for kommentarer og dis-
kusjon, og har 940 faste følgere. 

I tillegg utnytter vi temagrupper vi har opprettet i
Facebook til nettverksarbeid, mobilisering og kam-
panjer, både for aktive i studieforbundsfamilien og
for VOFO-regionene. Dette fungerer godt for deling
av materiell og god praksis, samt til diskusjon i det
interessepolitiske arbeidet, spesielt i forbindelse med
stats- og fylkesbudsjetter. 

Twitter brukes dels på samme måte som Facebook,
men også til noe kommentarvirksomhet og dialog
med følgere. 

Arendalsuka
VOFO deltok på Arendalsuka for tredje gang i 2016,
og valgte å delta med et arrangement heller enn en
egen stand. Arrangementet tok form av et kort to-
timers seminar om studieforbundenes bidrag inn i
den nye ordningen Kompetansepluss Frivillig.
Temaet ble valgt for å ligge tett på arbeidet med Na-
sjonal kompetansepolitisk strategi og på Kom-
petanse Norges program under Arendalsuka.

Seminaret var en suksess, og over 30 frammøtte fikk
del i erfaringer fra studieforbundenes aller første
kompetansepluss-kurs på den frivillige arenaen.
Seminardeltakerne var en blanding av re-
presentanter fra studieforbund og deres kurs-
arrangører, ansatte i Kompetanse Norge og i
Kunnskapsdepartementet.
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Fra VOFO-seminaret under Arendalsuka med tema Kompetansepluss i frivillig sektor



VOFO 
Læring og kompetanse
VOFO Læring og kompetanse kjørte 9 fullsatte dags-
seminarer i 2016 med samlet 150 deltakere. Noen av
seminarene er gjennomført i samarbeid med enkelte
studieforbund.

Temaer for de 9 seminarene:
• Et inkluderende samfunn
• Pedagogikk for voksnes læring
• Lobbykurs for organisasjonsfolk
• Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere – 
Del l

• Endringsprosesser og nettverksorganisering
• Lobbykurs for organisasjonsfolk
• Pedagogikk for voksnes læring
• Et inkluderende samfunn
• Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere – 
Del ll

Temaene velges etter behovsundersøkelse i studie-
forbundene. Enkelte temaer har skilt seg ut som
spesielt ettertraktet, blant andre Pedagogikk for
voksnes læring, Ledelse i frivillige organisasjoner og
lobbyarbeid. Inkludering har stått spesielt på høyt på
dagsorden i 2016 for veldig mange organisasjoner. 
En del forsøk med smalere, men viktige temaer har
vist seg tunge å få deltakere til.

Det er stadig stor interesse for denne typen med-

arbeideropplæring, og vi ser stadig deltakere fra
flere og nye medlemsorganisasjoner i studiefor-
bundene.

Evalueringene er gjennomgående meget positive,
men også med nyanser hva angår både det faglige
og mer praktiske forhold. Evalueringene gir nyttige
innspill til videre planlegging av VOFOs med-
arbeideropplæring.

Voksenpedagogikk 
Som konsekvens av Statsbudsjettets fokusering på
heving av lærerkompetansen, ble det inngått et sam-
arbeid mellom VOFO og Kompetanse Norge om
voksenpedagogisk kompetanseheving i studiefor-
bund og medlemsorganisasjoner. 

For 2016 søkte VOFO om støtte fra Kompetanse
Norge til 10 kurs i voksenpedagogikk, men klarte
med god økonomistyring å arrangere 18 kurs for den
samme bevilgningen. VOFO har dermed bidratt med
tilsammen 40 kurs i voksenpedagogikk i den 3-års-
perioden (2014-16) regjeringen satset på kom-
petanseutvikling for lærere og instruktører også i
studieforbundene.

Det har vært stor søkning til kursene. Det har vært
‘overbooket’ og satt opp ekstrakurs, og kursene har
samlet over 700 deltakere. VOFO ønsker å videreføre
arbeidet, men har foreløpig fått ‘nei’ til dette fra
Kompetanse Norge, til tross for det store behovet.

Læringsdagene 2016
Det ble søkt om midler til arrangement knyttet til
Læringsdagene fra 6 av VOFOs 16 regioner i 2016.
Læringsdagene manifesterte seg i form av utstil-
linger, informasjonsmøter og konferanser flere

steder i landet. Det ble utdelt flere læringspriser til
både organisasjoner og enkeltdeltakere. Særlig
«Læringsheltprisene», som tildeles deltakere som har
gjort en spesiell innsats for å bruke læring for ut-
vikling av sine liv, forteller om mange historier som
gjør dypt inntrykk, og er mye brukt stoff i særlig
lokale medier.
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Læringshelter i 2016 fikk priser på årsmøtet til VOFO
i Oslo. Tv Daniel Bendus, th  Bente Irene Handegård i
Gamle Oslo Husflidslag mottar sin pris fra Harald
Nissen, leder av Oslos kultur og utdanningskomité



Reisestipend 2016
Voksenopplæringsforbundet har en reisestipendord-
ning, med utlysning hver høst når Statsbudsjettet er
på plass. 

Stipendene gjelder reiser til utlandet. Formålet med
VOFOs reisestipendordning er å bidra til kom-
petanseheving, motivasjon og idéutvikling i opp-
læringsarbeidet i studieforbund og deres
medlemsorganisasjoner.

Målgruppe er kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i
studieforbund og deres medlemsorganisasjoner.
Det ble for 2016 tildelt 35 reisestipend til 87 søkere
fra 10 studieforbund for reiser til 21 land.

9

NVL-nettverket for bærekraftig
utvikling besøker den stadig
mindre isbreen Sólheimajökull på
Island

Studieforbund Antall 
stipend

Akademisk studieforbund 2

Idrettens studieforbund 3

Kristelig studieforbund 4

Musikkens studieforbund 5

Studieforbundet natur og miljø 3

Studieforbundet Funkis 4

Studieforbundet Folkeuniversitetet 6

Studieforbundet kultur og tradisjon 4

Studieforbundet næring og samfunn 2

Studieforbundet Solidaritet 2

Utdanning for bære-
kraftig utvikling
VOFO har fra 2014 vært medarrangør av en nordisk
utdanning om Bærekraftig utvikling. Utdanningen
er et tverrsektorielt, nordisk samarbeid, støttet av
NVL, og finansiert av Nordisk Ministerråd. 
To kull med til sammen 40 voksne fra hele Norden
har gjennomført et utdanningsopplegg som har gitt
dem kunnskap og praktiske eksempler på hvordan
man kan inspirere til bærekraftig utvikling i
nærmiljøene, på institusjonen, i utdanningen, i or-
ganisasjonen og på arbeidsplassen. 
Utdanningens mål er å samle deltakere fra forskjel-
lige miljøer, med forskjellig bakgrunn og erfaring om
spørsmålet hvordan vi kan inspirere til å bygge og 

utvikle et bærekraftig 
samfunn. Deltakerne måtte
i tillegg gjennomføre sitt
eget lokale prosjekt.
Utdanningen vektlegger
god faktakunnskap, viser
sammenhengen mellom
teori og praksis, og gir gode
og inspirerende eksempler
og deling av erfaringer og
innsikt. Utdanning er et av svarene på hvordan det
kan arbeides med FNs bærekraftmål mot 2030. Det
foreløpig siste kullet avsluttet i Finland i november
2016, der de presenterte sine lokale prosjekter og
mottok diplomer for gjennomført kurs. Les mer om
utdanningen her http://bit.ly/education_sus-
tainability.



Veivalg for KursAdmin
Studieforbundenes felles kurs- og administrasjonssystem (KursAdmin) har i år, som i fjor, vært benyttet som
primærløsning for kursadministrasjon hos fem studieforbund og delvis i bruk hos ytterligere tre. I tillegg
drifter og utvikler Studieforbundet AOF og Studieforbundet Folkeuniversitetet sin egen løsning basert på
KursAdmin.

Det felles rapporteringsverktøyet som studieforbundene bruker når de skal rapportere tall til Statistisk
sentralbyrå (SSB) gir så god kvalitet på datafilene at studieforbundsstatistikken i år kunne framskyndes fra
27. april til 1. april. Årsaken til den gode datakvaliteten er en kombinasjon av en rekke små analyser og
visualiseringer som gjør det mulig å oppdage feil i det store datamaterialet. Dette verktøyet har alle studie-
forbundene tilgang til, uavhengig av datasystem.

Etter innspill fra brukerne av KursAdmin har det vært jobbet med flere mulige tiltak for å forenkle løsningen
og gi en bedre brukeropplevelse. Dette er et arbeid som vil fortsette, og forhåpentligvis gi gode resultater i
2017.

Regional utvikling
Voksenopplæringsforbundet har 16 regionale organisasjonsledd, med studieforbundenes regionale ledd som
medlemmer. Disse regionene gjør en viktig jobb med å forankre studieforbundenes rolle på det fylkes-
politiske planet, forenkle dialogen med myndighetene, og bidra til å bygge faglige og sosiale nettverk blant
tillitsvalgte og ansatte i studieforbundene og medlemsorganisasjonene regionalt.

I strategiplanen for 2015-2017 legges det vekt på å styrke og videreutvikle VOFOs regionale arbeid, med
fokus på å skape strukturer som er levedyktige og som styrker livslang læring i alle deler av landet.

Som et ledd i dette arbeidet ble det i 2016 nedsatt en arbeidsgruppe for å kartlegge og dokumentere dagens
situasjon i VOFO-regionene, og komme med anbefalinger for det videre arbeidet.

Arbeidsgruppa besto av følgende personer:

• Bjørn Finanger, styreleder i VOFO Nord-Trøndelag

• Tove Næss Lien, styreleder i VOFO Buskerud

• Jørn Helge Sørensen, daglig leder i VOFO Nordland

• Dag Lindvig, regionkonsulent i VOFO Oppland

• Trond Eklund Johansen, styremedlem i VOFO

• Tommy Bull Henstein, assisterende generalsekretær i VOFO

• Mats Grimsgaard, rådgiver i VOFO

• Xiaowei Aakervik, administrasjonssekretær i VOFO

Arbeidsgruppa har samlet informasjon fra en rekke skriftlige og muntlige kilder, bl.a. spørreundersøkelser,
intervjuer, tidligere evalueringer, regionenes rapporter, og diskusjoner og gruppearbeid på regionenes års-
møter og VOFOs regionkonferanse. Rapporten fra dette arbeidet, som ble ferdigstilt sommeren 2016, peker
på tre hovedproblemer i dagens regioner:

• Det fylkeskommunale tilskuddet til drift av VOFO er svakere og finansieringen oppleves som mer 
usikker enn tidligere.

• Studieforbundenes engasjement inn i VOFOs arbeid oppleves som svakere enn tidligere.

• Regionalt ansatte opplever lite eller ingen forventning til eget arbeid, og beskriver jobben som 
ensom.
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For å styrke VOFOs regionale arbeid ble følgende anbefalinger lagt fram:

• VOFO bør innen 2020 bestå av maksimalt syv regioner, der ingen region dekkes av en ansatt med 
mindre enn 50 % stilling.

• VOFOs sentralorganisasjon bør være arbeidsgiver og -leder for de regionalt ansatte, og dagens styrer
erstattes av fylkesnemnder som har en rådgivende funksjon.

Regionenes struktur bør forenkles, bl.a. ved bortfall av regional medlemskontingent, og at regionene slås
sammen med VOFOs hovedkontor til én organisasjon. Dette vil gjøre det enklere å ivareta grunnleggende
driftsoppgaver sentralt, mens de regionalt ansatte skal jobbe ut mot studieforbundene, medlemsorganisa-
sjonene og myndighetene i regionen.

I høringsrunden om rapporten fikk både situasjonsbeskrivelsen og konklusjonene stor støtte. Enkelte
regioner uttrykte bekymring for å miste den lokale forankringen til studieforbundene dersom de foreslåtte
endringene gjennomføres. Innspillene fra høringsrunden er i stor grad innarbeidet i et pilotprosjekt, som
etter planen skal gjennomføres i én eller to av de foreslåtte nye regionene i 2017-2018.

VOFOs styre har gjennom året diskutert organisasjonsform og regionprosess i flere møter, og har enstemmig
sluttet seg til anbefalingene. 

Styret og ansatte
VOFOs styre 2016 – 2017

Styret i VOFO fram til årsmøtet 2016

Leder Inge Carlén Studieforbundet næring og samfunn

Nestleder Tove Johansen AOF Norge

Styremedlem Trond Eklund Johansen Musikkens studieforbund

Styremedlem Kjærsti Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Styremedlem Trond Vegard Sagen Eriksen Akademisk studieforbund

Styremedlem Janneke Johansen Folkeuniversitetet

Styremedlem William Evans Ansatte i VOFO

1.varamedlem Kristin Berglann Tronrud Studieforbundet Funkis

2.varamedlem Roger Dahl K-stud

Varamedlem for ansatte Anne Berit Sveen Ansatte i VOFO
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Styret i VOFO etter årsmøtet 2016 

Leder Inge Carlén Studieforbundet næring og samfunn

Nestleder Tove Johansen AOF Norge

Styremedlem Trond Eklund Johansen Musikkens studieforbund

Styremedlem Kjærsti Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon

Styremedlem Trond Vegard Sagen Eriksen Akademisk studieforbund

Styremedlem Ingebjørg Gram Studieforbundet Folkeuniversitetet

Styremedlem William Evans Ansatte i VOFO

1.varamedlem Kristin Berglann Tronrud Studieforbundet Funkis

2.varamedlem Erlend Langeland K-stud

Varamedlem for ansatte Mats Grimsgaard Ansatte i VOFO

Ansatte i VOFO i 2016

Person Stilling Stillingsstørrelse

Gro Holstad Generalsekretær 100 %

Astrid Thoner Seniorrådgiver 100 %

William Evans Seniorrådgiver 50 %

Ellen Stavlund NVL-koordinator, (vikar) 50 %        01. 01 – 15.09

Tommy Bull Henstein Kommunikasjonsrådgiver 100 %

Berit Rekve Kommunikasjonsrådgiver (vikar) 100 %     01 .01  - 04.04   

Hilde S. Grønhovd Kommunikasjonsrådgiver 80 %  01.04 – 01.06.

Anne Berit Sveen Økonomikonsulent 90 %

Astrid Krohn Kommunikasjonsrådgiver 100 %     01.08 -

Mats Grimsgaard Rådgiver, IKT og organisasjon 100%

Xiaowei Aakervik Administrasjonssekretær 100%

Maj-Britt Sæther Administrasjonskonsulent 60%
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Representasjon og
samarbeidspartnere
Nasjonalt 
VOFO representerer voksenopplæring i ideell og
frivillig sektor i en rekke utvalg, referansegrupper og
fora. 

VOFO har vært representert som strategipart i Kunn-
skapsdepartementets arbeid for å utvikle en nasjonal
kompetansepolitisk strategi sammen med partene i
arbeidslivet og Sametinget. Flere runder med innspill
i strategisamlinger og skriftlig til sekretariatet har
gitt ideell og frivillig sektor en god og rettmessig
posisjon som den tredje læringsarenaen i den
endelige strategien.  

VOFO er oppnevnt i Nasjonalt Fagskoleråd og i
denne perioden sitter Gro Svennebye fra AOF i rådet
for oss. Fleksibel utdanning Norge er varamedlem. 

Det har vært gjennomført tre dialogmøter med
Kunnskapsdepartementet i 2016 hvor temaer har
vært inkludering, tilskuddsordning og generell ut-
veksling av informasjon. 

Vi har i 2016 hatt fokus på å styrke dialogen og sam-
arbeidet med Vox, nå Kompetanse Norge. Gjennom
året har vi hatt konstruktiv dialog på sentrale
arbeidsområder som Kompetansepluss-programmet,
krav og kriterier ved rapportering i henhold til over-
ordnede mål i Voksenopplæringsloven og kvalifika-
sjonsrammeverk. 

I september ble VOFO invitert til å representere ikke-
formell opplæring i referansegruppen for arbeidet
med å utvikle og gjennomføre forsøk med
modulbasert forberedende voksenopplæring med
tilhørende e-læringstjeneste og kartleggingsverktøy
for grunnleggende ferdigheter. Styremedlem i
VOFO, Ingebjørg Gram fra Folkeuniversitetet har re-
presentert VOFO i referansegruppen. 

Vi har videreført samarbeidet med Fleksibel utdann-
ing Norge, FFO, Frivillighet Norge og Virke om kom-
petansepolitiske spørsmål. 

VOFO møter i Forum for Europeisk Utdannings-
politikk (FEU). Det har vært ett møte i 2016. 

Nordisk
Nordisk nettverk for voksnes læring (NVL) 
Voksenopplæringsforbundet er vertsorganisasjon for
den norske koordinatoren i NVL i perioden 2013 –
2017. Ellen Stavlund var vikar for koordinator Hilde
Søraas Grønhovd fram til 1. september, da Astrid
Krohn ble tilsatt som Hildes etterfølger. 

NVLs oppdrag er å skape tverrsektorielle møteplasser
for å øke kunnskapen om aktuelle temaer i voksnes
læring, bidra til erfaringsutveksling og generelt
styrke feltet. Koordinatoren er ansvarlig for de to
nordiske nettverkene Distans og Kunnskap for bære-
kraftig utvikling. 

NVL arbeider generelt for styrke samarbeidet med
sentrale instanser og organisasjoner i sektoren, her-
under Vox, nå Kompetanse Norge og Utdannings-
direktoratet. 

Den norske regjeringen har i 2017 formannskapet i
Nordisk ministerråd. Generalsekretær Gro Holstad og
NVL-koordinator Astrid Krohn er representert i pro-
gramkomitéen for formannskapskonferansen som
skal avholdes i november 2017. 

Folkbildning Norden 
Folkbildning Norden er et samarbeidsforum for
paraplyorganisasjonene for studie- og opplysnings-
forbundene i Norden. Forumet har også samarbeid
med tilsvarende organisasjoner i Baltikum. Formålet
er erfaringsutveksling og nordisk samordning over-
for EAEA og ICAE. I 2016 ble det arrangert ett møte i
Helsinki hvor generalsekretær Gro Holstad deltok.  Vi
har i 2016 hatt et nordisk samarbeidsprosjekt om in-
kludering av flyktninger, finansiert av Nordisk Minis-
terråd.
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Internasjonalt
EAEA – The European Association for the Education
of Adults er vår europeiske paraplyorganisasjon, en
interessepolitisk organisasjon som jobber for å
ivareta livslang læring – og spesielt ikke-formell
læring – overfor de ulike organene i EU. I 2016 ble
generalforsamlingen arrangert i Brüssel. Styreleder
Inge Carlén og generalsekretær Gro Holstad deltok.

ICAE – The International Council for Adult Education
er vår globale paraplyorganisasjon. Organisasjonen
har p.t. hovedkontor i Serbia, med Katarina Popovic
som generalsekretær. 
Det var ingen generalforsamling i 2016.
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VOFO har i 2016 fortsatt sitt arbeid med informasjon
og nettverksbygging i Europa.

Vi har blitt invitert til flere seminarer og konferanser
vedr. voksnes læring, vi har også arrangert studietur
til Brussel og en gruppe bestående av Studiefor-
bundet FU, Studieforbundet kultur og tradisjon og
VOFO ble invitert til CEDEFOP (European Centre for
the Development of Vocational Training) for deltak-
else i en ekspertkonferanse som resultat av et pro-
sjektbidrag fra  Utenriksdepartementet. VOFO har
også mottatt flere grupper fra Europa og resten av
verden, bl.a. Sør Korea, som har vært interessert i å
lære mer om hvorfor og den frivillige opplærings-
virksomheten har et slikt godt fotfeste hos oss.

VOFO er partner i et pilotprosjekt i Ungarn hvor
hovedformålet er å se på og bedre eldreomsorg i
små kommuner, men hvor også organisasjonsbygg-
ing, samarbeid mellom frivillige og lokale
myndigheter, kommunikasjon, anti diskriminering
har vært tema på forskjellige workshops, hvor VOFO
har vært aktiv og spilt en rolle. VOFO har sam-
arbeidet med medlemmer fra AKS i arbeidet.  Dette
prosjektet avsluttes i 2017.

Internasjonalt samarbeid - prosjekter

Kompetanse Norge er koordinator for EPALE, den europeiske nettportalen for alle som jobber med voksnes
læring i Europa. VOFO er EPALE-ambassdør og var på konferanse der kreative italienere fikk fart på
delegatene med rebuser og møteyoga.



Resultatregnskap 
2016 2015

Driftsinntekter og 

driftskostnader

Kontingenter 1 352 850 1 476 484

Kurs og konferanser 158 030 61 100

Offentlige ressurstilskudd 10 257 891 10 048 402

Andre inntekter 135 213 182 206

Prosjektinntekter 1 022 537 1 127 283

12 926 12 895 

Sum driftsinntekter 521 475

Personalkostnader og honorarer -5 584 999 -5 776 712

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler -522 560 -482 000

Overførte tilskudd -1 926 530 -2 011 972

Annen driftskostnad -4 282 085 -4 153 069

-12 316 -12 423 

Sum driftskostnader 174 753

Driftsresultat 610 347 471 722

Finansinntekter og 

finanskostnader

Annen renteinntekt 17 683 20 077

Annen finansinntekt 16 500 14 850

Sum finansinntekter 34 183 34 927

Annen rentekostnad -65 535 -108 136

Sum finanskostnader -65 535 -108 136

Sum av finansposter -31 352 -73 209

Årsresultat 578 995 398 513

Årsresultatet disponeres:

Annen egenkapital 578 995 398 513

Sum 578 995 398 513

Fullstendig årsregnskap finnes på VOFOs hjemmesider.
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Balanse
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2016 2015

Eiendeler

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Kurs- og administrasjonssystem 1 567 639 1 928 011

Sum immaterielle eiendeler 1 567 639 1 928 011

Sum anleggsmidler 1 567 639 1 928 011

Omløpsmidler

Fordringer

Fordringer 3 011 19 526

Andre kortsiktige fordringer 28 920 30 510

Sum fordringer 31 920 50 036

Investeringer

Aksjer 33 000 33 000

Sum inversteringer 33 000 33 000

Bankinnskudd 3 586 494 2 136 371

Sum bankinnskudd 3 586 494 2 136 371

Sum omløpsmidler 3 651 415 2 219 407

Sum eiendeler 5 219 053 4 147 418

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Annen egenkapital 2 329 224 1 750 229

Sum egenkapital 2 329 224 1 750 229

Gjeld

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 433 349 833 345

Sum langsiktig gjeld 433 349 833 345

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 488 640 101 128

Annen kortsiktig gjeld 1 056 895 1 142 748

Ubenyttet offentlig tilskudd 910 946 319 968

Sum kortsiktig gjeld 2 456 480 1 563 844

Sum egenkapital og gjeld 5 219 053 4 147 418



VOFOs regioner
Per desember 2016

VOFO Østfold VOFO Hedmark
Styreleder Bjørn Eriksen, Styreleder Inger Hermansen
Studieforbundet AOF Norge Studieforbundet Folkeuniversitetet
Regionkonsulent Eva Enkerud Regionkonsulent Solveig Rønningen

VOFO Oslo VOFO Buskerud
Styreleder Vidar Waaden, Styreleder Tove Næss Lien
Idrettens studieforbund Studieforbundet Folkeuniversitetet
Regionkonsulent Berit Mykland Regionkonsulent Trine Aass

VOFO Oppland VOFO Agder
Styreleder Ina Irene Inman Tjørve, Styreleder Aud Løland,
Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet Funkis
Regionkonsulent Dag Lindvig Kontaktperson Torgrim Nordgarden

VOFO Vestfold/ Telemark VOFO Hordaland
Styreleder Sigfred Steinhaug, Styreleder Trygve Ellingsen,
Studieforbundet Funkis Studieforbundet Folkeuniversitetet
Kontaktperson Liv Nordman Regionkonsulent Torgeir Toppe

VOFO Rogaland VOFO Sør-Trøndelag
Styreleder Kristian Reilstad, Styreleder Kari K. Engen,
Studieforbundet Næring og Samfunn Musikkens studieforbund Sør-Trøndelag
Regionkonsulent Tarald Oma

VOFO Møre og Romsdal VOFO Nordland
Styreleder Annlaug Stavik, Studieforbundet Funkis
Studieforbundet Funkis Styreleder Tor Arne Ljundgren,
Regionkonsulent Kolbjørn Aarstein Studieforbundet AOF

Daglig leder Jørn Helge Sørensen

VOFO Nord-Trøndelag VOFO Finnmark
Styreleder Bjørn Finanger, Styreleder Sigmund Arne Hansen,
Studieforbundet Næring og Samfunn Studieforbundet Natur og Miljø
Regionkonsulent Arne Jostein Vestnor Daglig leder Kirsten Ramberg

VOFO Troms
Styreleder Anne Grete Seljebakk,
Musikkens studieforbund

VOFO Akershus
Styreleder Aksel Roksti,
Musikkens studieforbund Akershus
Regionkonsulent Marit Sørlie
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Studieforbund med
medlemmer
VOFO hadde 15 studieforbund som med-
lemmer per 31.12.2016. De har til sammen
545 frivillige organisasjoner som
medlemmer. 

Akademisk Studieforbund 
(25 medlemsorg.) 
Aftenskolen Agder 
Aftenskolen Rogaland 
Akademikerforbundet 
Arkitektenes Fagforbund 
Den norske kirkes presteforening 
Den norske legeforening 
Den norske tannlegeforening 
Den norske veterinærforening 
Econa 
Fjellugla kompetanse 
Krigsskoleutdannede Offiserers
Landsforening 
Norges Farmaceutiske Forening 
Naturviterforbundet 
NITO - Norges Ingeniør- og
Teknologorganisasjon 
Norges Interne Revisorers Forening 
Norges Juristforbund 
Norges Kommunerevisorforbund 
Norsk forskerforbund 
Norsk Psykologforening 
Norsk Radiografforbund 
Norsk Sykepleierforbund 
Politiets Fellesforbund 
Samfunnsviternes fagforening 
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening 
Utdanningsforbundet 

Idrettens studieforbund 
(54 medlemsorg.) 
Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund 
Norges Amerikanske idretters Forbund 
Norges Badminton Forbund 
Norges Bandyforbund 
Norges Basketballforbund 
Norges Bedriftsidrettsforbund 
Norges Biljardforbund 
Norges Bokseforbund 
Norges Bordtennisforbund 
Norges Bowlingforbund 
Norges Bryteforbund 
Norges Bueskytterforbund 
Norges Castingforbund 

Norges Cricketforbund 
Norges Curlingforbund 
Norges Cycleforbund 
Norges Danseforbund 
Norges Dykkeforbund 
Norges Fekteforbund 
Norges Fotballforbund 
Norges Fleridrettsforbund 
Norges Friidrettsforbund 
Norges Golfforbund 
Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
Norges Hundekjørerforbund 
Norges Håndballforbund 
Norges Ishockeyforbund 
Norges Judoforbund 
Norges Kampsportforbund 
Norges Kickboxing Forbund
Norges Klatreforbund 
Norges Luftsportsforbund 
Norges Motorsportsforbund 
Norges Orienteringsforbund 
Norges Padleforbund 
Norges Roforbund 
Norges Rugbyforbund 
Norges Rytterforbund 
Norges Seilforbund 
Norges Skiforbund 
Norges Skiskytterforbund 
Norges Skytterforbund 
Norges Skøyteforbund 
Norges Snowboardforbund 
Norges Softball og Baseball Forbund 
Norges Squashforbund 
Norges Studentidrettsforbund 
Norges Styrkeløftforbund 
Norges Svømmeforbund 
Norges Tennisforbund 
Norges Triathlonforbund 
Norges Vannskiforbund og Wakeboard
forbund 
Norges Vektløfterforbund 
Norges Volleyballforbund 

Kristelig Studieforbund 
(78 medlemsorg.) 
Areopagos 
Bibelleseringen 
Blå Kors i Norge 
Caritas 
Changemaker 
Credokirken Studieråd 
De Frie Evangeliske Forsamlinger 
Den Eritreiske Evangelisk  Lutherske Kirke i 
Norge
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Den Evangelisk Lutherske Frikirke 
Den Levende Vann Menigheten 
Den Nordiske Katolske Kirke i Norge 
Den Norske Israelsmisjon 
Den norske kirkes menigheter  
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn 
Det Norske Baptistsamfunn 
Det Norske Bibelselskap 
Det norske diakonforbund 
Det Norske Misjonsselskap 
DMI Norge 
Doulos-nettverket 
Doxa Bibelsenter 
For bibel og bekjennelse 
Fredsfyrsten
Frelsesarmeen
Forsoningens Tjeneste, Tønsberg
Guds menighet Vegårdshei 
Haugeinstituttet 
Hekta 
IKO - Kirkelig pedagogisk senter 
Indremisjonsforbundet 
Institutt for sjelesorg 
KA Kirkelig arbeidsgiver- og
interesseorganisasjon 
KFUK-KFUM-speiderne
Kingdom of God Light of Christ
Kirkelig undervisningsforbund
Kirken av Guds Nåde Studieråd
Kirkens Bymisjon Trondheim
Kirkens Sosialtjeneste
Kirkens SOS i Norge
Kristen Idrettskontakt
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte 
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Kvinner i Nettverk 
Lærerenes Misjonsforbund 
Maran Ata Norge 
Menigheten 3:16 
Mercy House 
Metodistkirken
Misjonskirken i Norge
Mødre i Bønn – Moms in Prayer International 
NaMu Norge 
Navigatørene 
Norges KFUK/KFUM 
Norges Kristelige Folkehøgskolelag 
Norges Kristelige Studentforbund 
Norges Kristelige Student- og
Skoleungdomslag 
Norges Kristne Råd 
Norges Unge Katolikker 
Norme, Norsk Råd for Misjon og Evangelisering 

Normisjon 
Norsk Luthersk Misjonssamband 
Pinsebevegelsen 
Sandomstiftelsen 
Scandinavian Chinese Christian Church in
Oslo                                                    

Sjømannskirken 
Skjærgårds Live 
Skjærgårdsgospel 
Stavanger International Church 
Stefanusalliansen 
Stiftelsen Ellel Ministries Norge
Stiftelsen Kraft 
Stiftelsen Oase 
Syvendedags Adventkirken 
Tent AS 
Ungdom i Oppdrags Studieråd 
Vineyard Norge Support 
Ynglingeforeningen
Y’Men region Norge 

Musikkens studieforbund 
(29 medlemsorg.) 
AKKS 
BandORG 
De unges Orkesterforbund – UNOF 
Dissimilis Norge 
FolkOrg 
Foreningen norske kordirigenter 
Klassisk 
Korpsnett Norge 
Musikk fra livets begynnelse 
Musikk i Skolen 
Norges kirkesangforbund 
Norsk Countrymusikk Forbund 
Norsk Bluesunion 
Norsk Forening For Musikkterapi 
Norsk jazzforum 
Norsk Kammermusikkforbund 
Norsk Mandolin- og
Balalaikaorkesterforbund 
Norsk Munnspillforum 
Norsk Sangerforbund 
Norsk sangerforum
Norsk Stemmepedagogisk Forum
Norsk Suzukiforbund 
Norsk Viseforum 
Norske Konsertarrangører 
Norske Symfoniorkestres Landsforbund-NASOL 
Norske Trekkspilleres Landsforbund 
Pascal Norge 
Ung i Kor 
Ung kirkesang 

19



Samisk studieforbund (Sámi Oahppolihttu) 
(1 medlemsorg.) 
Norske Samers Riksforbund 

Senterpartiets Studieforbund  
(3 medlemsorg.) 
Senterkvinnene 
Senterpartiet 
Senterungdommen 

Studieforbundet AOF Norge 
(34 medlemsorg.) 
Arbeiderbevegelsens Presseforbund
AEF–Arbeiderbevegelsens
rus- og sosialpolitiske Forbund 
Arbeidernes Ungdomsfylking 
Arbeiderpartiet 
EL & IT Forbundet 
Fagforbundet 
Fellesforbundet 
Fellesorganisasjonen for
barnevernspedagoger, sosionomer og 
vernepleiere 
Folkets Hus Landsforbund 
Forbundet for Ledelse og Teknikk 
Foreningen Norges Døvblinde 
Framfylkingen - LOs barne- og familie-
organisasjon 
Handel og Kontor i Norge 
Industri Energi 
Kristne Arbeidere 
Landsorganisasjonen i Norge 
LO Stat 
Musikernes fellesorganisasjon 
Norges Handikapforbund 
Norges Handikapforbunds Ungdom 
Norges Offisersforbund 
Norsk Arbeidsmandsforbund 
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 
Norsk Folkehjelp 
Norsk Jernbaneforbund 
Norsk Lokomotivmannsforbund 
Norsk Manuellterapeutforening 
Norsk Nærings- og
Nytelsesmiddelarbeiderforbund 
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund 
Norsk Sjømannsforbund 
Norsk Tjenestemannslag 
Norsk Transportarbeiderforbund 
Norske Idrettsutøveres 
Sentralorganisasjon – NISO 
Skolenes landsforbund 

Studieforbundet Folkeuniversitetet 
(24 medlemsorg.) 
Acem Studieorganisasjon 
Akershus Amatørteaterråd 
ANSA – Association of Norwegian Students
Abroad 
Ensliges Landsforbund 
Ergoterapeutene 
Finansforbundet 
Human-Etisk Forbund 
Landslaget for
Norskundervisning
LIN-Likestilling, Inkludering og Nettverk
Maskinentreprenørenes forbund 
Nasjonalforeningen for Folkehelsen 
Norges Helsedansforbund 
Norges Musikkorps Forbund 
Norges Røde Kors 
Norgesunionen av Soroptimister 
Norsk Filmklubbforbund 
Norsk Fysioterapeutforbund 
Norsk Radio Relæ Liga 
Norske Kunstforeninger 
Norske Kvinners Sanitetsforening 
Organisasjonen Voksne for Barn 
Parat 
Seniornett 
Stafo 

Studieforbundet Funkis 
(80 medlemsorg.) 
Achilles of Norway 
ADHD Norge 
Afasiforbundet i Norge, AFN
Anridi Norge
Autismeforeningen i Norge, AIN 
Barnekreftforeningen (tidligere SKB) 
Bipolarforeningen 
Blodkreftforeningen 
Blærekreftforeningen 
Carcinor 
Cerebral Parese Foreningen, CPF 
Diabetesforbundet, DF 
Dysleksi Norge, DIN 
Foreningen for Fragilt X-syndrom 
Foreningen for Hjertesyke Barn, FFHB 
Foreningen for Kroniske Smertepasienter, 
FKS 
Foreningen for Muskelsyke, FFM 
Foreningen for Muskelsykes Ungdom
Foreningen for Marfans Syndrom, FMS 
Foreningen for Søvnsykdommer, FFS 
Foreningen for voksne med medfødt
hjertefeil, VMH 
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Foreningen Rastløse Bein 
Gynkreftforeningen 
Hjernesvulstforeningen 
Hørselshemmedes Landsforbund, HLF 
Interesseforeningen for Laurence-Moon -
Bardet-Biedl Syndrom, LMBB 
Landsforbundet for kombinert syns- og
hørselshemmede/døvblinde, LSHDB 
Landsforbundet for Utviklingshemmede og
Pårørende, LUPE 
LHS, Landsforeningen for Huntingtons
Sykdom, 
Landsforeningen for Hjerte-og Lungesyke LNT,
Landsforeningen for Nyrepasienter og
Transplanterte 
LFO, Landsforeningen for Overvektige 
LPP, Landsforeningen for Pårørende innen
Psykisk helse, 
Lymfekreftforeningen
MH, Mental Helse 
Mental Helse Ungdom 
Momentum 
Morbus Addisons Forening, MAF 
MS-forbundet i Norge, MSF 
Munn- og halskreftforeningen 
Norges Astma- og Allergiforbundet, NAAF 
Norges Blindeforbund, NBF 
Norges Blindeforbunds Ungdom, NBfU 
Norges Døveforbund, NDøF 
Norges Fibromyalgi Forbund, NFF 
Norges Migreneforbund, NMF 
Norges Myalgisk Encefalopati
Forening,NMEF 
Norges Parkinsonforbund, NPaF 
Norsk Cøliakiforenings Ungdom, NCFU 
Norsk Dystoniforening, NDyF 
Norsk Epilepsiforbund, NEF
Norsk Forening for Albinisme 
Norsk Forening for Cystisk Fibrose 
Norsk Forening for Ehlers – Danlos
Syndrom,EDS 
Norsk forening for slagrammede, NFS
Norsk Forbund for Svaksynte NFS 
Norsk Forening for Nevrofibromatose, 
NFFNF 
Norsk Forening for Osteogenesis
Imperfecta,   NFOI

Norsk Forening for Stomi- og 
Reservoaropererte, NORILCO 
Norsk Glaukomforening 
Norsk Interesseforening for Kortvokste,
NiK 

Norsk Interesseforening for Stamme 
Norsk Lymfødemforening, NLF 
Norsk Revmatikerforbund, NRF 
Norsk Tourette Forening, NTF 
PEF Ung 
Personskadeforbundet LTN 
Prostatakreftforeningen 
Psoriasis- og eksemforbundet, PEF 
Ryggforeningen i Norge, RIN 
Retinitis Pigmentosa-foreningen i Norge 
Ryggmargsbrokk – og
Hydrocephalusforeningen, RBHF 
Rådgivning om spiseforstyrrelser, ROS
Sarkomer 
Spandyloartrittforbundet Norge 
Stoffskifteforbundet Stofo 
Turnerforeningen 
Ung Kreft 
Unge Funksjonshemmede 
We Shall Overcome, WSO 

Studieforbundet KOR 
(28 medlemsorg.) 
Norges Korforbund Buskerud 
Norges Korforbund Finnmark 
Norges Korforbund Gudbrandsdal 
Norges Korforbund Haugaland 
Norges Korforbund Hedmark 
Norges Korforbund Helgeland 
Norges Korforbund Hordaland 
Norges Korforbund Hovedkontor 
Norges Korforbund Indre Østfold 
Norges Korforbund Mjøsegnene 
Norges Korforbund Nordmøre 
Norges Korforbund Nordre Nordland
Norges Korforbund Nord-Trøndelag 
Norges Korforbund Oslo/Akershus 
Norges Korforbund Rogaland 
Norges Korforbund Romsdal 
Norges Korforbund Salten 
Norges Korforbund Smålenene
Norges Korforbund Sogn og Fjordane 
Norges Korforbund Sunnmøre 
Norges Korforbund Sørlandet 
Norges Korforbund Sør-Trøndelag 
Norges Korforbund Troms 
Norges Korforbund Vestfold/Telemark 
Norges Korforbund Vestoppland 
Norges Korforbund Østerdalen 
Norges Korforbund Øvre Gauldal
Norsk stemmepedagogisk forum
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Studieforbundet kultur og tradisjon 
(42 medlemsorg.) 
Borre Vikinglag 
Båtlaget Braute 
DIS – Norge 
Fagurmakerne i Norge 
Fantasiforbundet 
Forbundet KYSTEN
Foreningen for historiske festivaler 
Fortidsminneforeningen 
Frilynt Norge 
HATS (Kompetansesenter for revy og teater) 
Internasjonalistene 
Knipleforeningen i Norge 
Kringkastingsringen 
Landsforbundet av Motorhistoriske 
Kjøretøyklubber 
LUFS - Landslaget for nærmiljøskolen 
Landslaget for lokalhistorie 
Lofoten Vikinglag 
Memoar
Møre frie vikingar 
Noregs Mållag 
Noregs Ungdomslag 
Norges Husflidslag 
Norges Linforening 
Norges Museumsforbund 
Norsk Amatørteaterforbund 
Norske Kveners
Forbund/RuijanKveeniliitto
Norsk Folkedraktforum 
Norsk Forening for Fartøyvern 
Norsk Forening for Kulturhistorisk
Sverdfekting 
Norsk Kulturarv 
Norsk Målungdom 
Norsk Quilteforbund 
Norsk Selskap For Fotografi 
Organisasjon for Scenekjempere i Norge 
Oslo amatørbryggerlaug 
Ravn Formidling 
Rosegården Teaterhus 
Samenes Folkeforbund 
Seniordans Norge 
Trondheim Vikinglag 
Vestlandske Teatersenter 
Vestnorsk kulturakademi 

Studieforbundet natur og miljø 
(19 medlemsorg.) 
4H Norge 
Den Norske Turistforening 
Det norske hageselskap 

Hest og Helse 
Jakt- og Fiskesenteret 
Natur og Ungdom 
Norges Birøkterlag 
Norges Fritids- og Småfiskerforbund 
Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Norges Kaninavlsforbund 
Norges Naturvernforbund 
Norges sopp- og nyttevekstforbund 
Norges speiderforbund 
Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
Norsk Botanisk Forening 
Norsk Kennel Klub 
Norsk Ornitologisk Forening
Norske Redningshunder 
Sabima 

Studieforbundet næring og samfunn 
(68 medlemsorg.) 
Adopsjonsforum 
Atlantis Utveksling 
Attac Norge 
CISV - Internasjonale barneleire 
DNT – Edru Livsstil  
Esperantoforbundet 
Felleskjøpet Agri SA 
Forbundet mot rusgift 
Foreningen Arbeidshesten Norge 
Folkeakademienes Landsforbund 
GENO 
Grønn Ungdom
Hanen
Honningcentralen 
Hvite Ørn 
Hyperion 
Håndverkstedet for Barn og Unge 
Interessegruppa for kvinner med
spiseforstyrrelser 
IOGT 
Jegernes Interesseorganisasjon 
Juba 
Junior Chamber International Norge 
Juvente 
Landslaget for offentlige pensjonister 
Latin-Amerika Gruppene 
Libra Helse- og Kostholdsorganisasjon 
MA Rusfri trafikk og livsstil 
Morenoinstituttet
Miljøpartiet De Grønne 
Nei til EU 
Norges Bondelag 
Norges Bygdekvinnelag 
Norges Bygdeungdomslag  
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Norges Fredslag 
Norges Fredsråd 
Norges Jegerforbund
Norges kommunistiske parti 
Norges Kvinne- og Familieforbund 
Norges Pelsdyralslag 
Norges Skogeierforbund
Norsk Fagutdanning AS 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
Norsk forening for psykosynteseterapeuter 
Norsk Fosterhjemsforening 
Norsk Landbruksrådgivning 
Norsk Landbrukssamvirke 
Norsk Sau og Geit 
Norske Landbrukstjenester 
Norsvin 
Nortura
Operasjon Dagsverk
Pensjonistforbundet 
Pensjonistpartiet
Press – Redd Barna Ungdom
Radikal Portal
Rusfri Oppvekst 
Rød Ungdom 
Raudt/Rødt/ Ruoksat 
Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget 
Skeiv Ungdom
Skogkurs 
Sosialistisk Ungdom
Skeiv Ungdom 
TINE Medlem og Rådgivning SA 
TYR Norsk kjøttfeavlslag 
Ungdom mot EU 
Spire 
Wild X 

Studieforbundet Solidaritet 
(37 medlemsorg.) 
Art of Living, 
Biologisk-Dynamisk Forening, 
Camphillbevegelsen
Damini House of Culture
Folkets Strålevern
Forandre Verden
Foreningen for Livsveiledning og Selvutvikling
Foreningen Ny Skole
Fritt Helsevalg
Fritt-Norden Norge
Gårdsopplevelser BA
Helseforum for kvinner
Holistisk Forbund
Hypatia

Innvandrernes Landsorganisasjon 
Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet
Landsforeningen for lesbiske, homofile og trans-
personer
Landsorganisasjonen for romanifolket
Mangfoldshuset
NOAH-for dyrs rettigheter
Nordisk Alba-Norge
Norske Økosamfunns Forening
Norsk Forbund for Helsepedagogikk og Sosialterapi
Norsk Gardsost
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Seterkultur
Permakulturforeningen
Prosilva-økologisk skogbruk
RadiOrakel
Rettspolitisk Forening
Samarbeidsorganisasjonen for film og teater
Sangkoret Mixdur
Sangkoret Sarpazz 
Sandnes og Jæren Sosialistiske kor
Senter for integrering og utvikling
Vannbevegelsen
Vestbygda Blandakor

Venstres Opplysnings- og Studieforbund 
(4 medlemsorg.)
Norges Liberale Studentforbund
Norges Unge Venstre
Norges Venstrekvinnelag
Venstres Hovedorganisasjon
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Framtidsutsikter
17. april 2017 fyller VOFO 85 år! Den gangen het vi Samnemnda for studiearbeid.  Mye har skjedd siden den
gang. Det har vært glanstider og utfordrende år. Felles for alle er at VOFO har vært det koordinerende
leddet på vegne av studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner. For å kunne overleve i 85 år, har
VOFO vært nødt til å endre seg i takt med medlemmenes og samfunnets behov og være i førersetet på
vegne av sektoren slik at den også har utviklet seg.

Fokuset i 2017 blir å styrke dette ytterligere. 

Den nasjonale kompetansepolitiske strategien skal følges opp i 2017. Vi er invitert til å sitte i Kompetanse-
politisk Råd sammen med arbeidslivets parter, Sametinget og regjeringen. Hensikten er å følge opp
strategien og rapportere hva de ulike sektorene gjør på området. Studieforbundene og VOFO må jobbe
sammen om dette.

Våren 2017 inviteres styreledere og generalsekretærer i studieforbundene til et strategimøte for å drøfte
voksenopplæringens og studieforbundsordningens ståsted i lys av dagens samfunn, krav og politiske utford-
ringer. Dette blir viktig for det videre arbeidet og er et ledd i å styrke legitimiteten til studieforbundsord-
ningen. Styret ser fram til konstruktive diskusjoner.

VOFO vil sammen med studieforbundene fortsette arbeidet med å bedre studieforbundenes rapportering på
voksenopplæringens overordnede mål og dokumentasjon av studieforbundstilskuddets treffsikkerhet.

I 2017 vil VOFO sette i gang et inkluderingsprosjekt som vil bidra til å styrke studieforbundene og deres
medlemmers arbeid med å inkludere flere i sin opplæringsvirksomhet.

Regionprosessen videreføres med etablering av pilotregion. Det skal gi verdifulle erfaringer før endringene
implementeres i hele organisasjonen. Det legges opp til en prosess som ferdigstilles innen 2020.

2017 er et valgår og med det følger spenningen om hvem som inntar regjeringskontorene. VOFO har spilt
inn konkrete forslag til partiprogrammene om vår sektor og vil følge opp dette gjennom året.

Det skjer mye godt arbeid i regi av VOFO-ledd, studieforbund og deres medlemsorganisasjoner. Vår felles
jobb er å synliggjøre merverdien og effekten av dette. 2017 blir et innholdsrikt år. Vi ser fram til godt sam-
arbeid og konstruktive diskusjoner!

Inge Carlén Tove Johansen Kjærsti Gangsø

Styreleder Nestleder Styremedlem

Trond Vegard Sagen Eriksen Ingebjørg Gram Trond Eklund Johansen

Styremedlem Styremedlem Styremedlem

William Evans Kristin Berglann Tronrud Erlend Langeland

Styremedlem/ansatte varamedlem varamedlem

Mats Grimsgaard Gro Holstad

Varamedlem/ansatte Generalsekretær
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