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Voksenopplæringsforbundet 
i Rogaland 

 

 

Årsmelding 2017. 
 

Styret 

har i løpet av året holdt 4 styremøter og behandlet 33 saker. Styret har i året bestått av: 
 

Leder:  Kristian Reilstad                          Næring og Samfunn 

Nestleder:  Ingunn B. Persett                          Funksjonshemmedes Studieforbund/FUNKIS  

:                 Sunniva Mæland                             AOF   

                Synnøve Gran Sørskår                   Kultur og tradisjon      

    Ranja K. Gärtner                            Folkeuniversitetet 

 

  Varamedlemmer:  

             1.Olav Balle                                       Natur og Miljø 

             2. Liv Tjemsland                                Musikkens studieforbund 

 

Styret har ingen godtgjørelse. 

 

 

Årsmøte 2017. 

Vertskap for årsmøtet var Folkeuniversitetet. Før ordinære årsmøtesaker ønsket Ranja K. 

Gärtner velkommen og orienterte om det arbeidet de driver.   

Det møtte 14 representanter fra 10 studieforbund. 

. 

Kontorhold – sekretariat 

Tarald Oma er midlertidig ansatt i en 20 % stilling i Vofo Rogaland. 

I tillegg til daglig drift og sekretariatrollen for styret, står regionkonsulenten til tjeneste med 

råd og hjelp for studieforbundene og andre som tar kontakt. I mange tilfeller blir det 

oppfølging av sakene mot våre forbund eller offentlige kontor. Kontakt og nettverksbygging 

med alle politiske og administrative miljø som arbeider med rammevilkår for 

voksenopplæring er og en viktig del av arbeidet. Det gjelder både på kommunalt, 

fylkeskommunalt og statlig nivå. 

 

 

Forholdet til medlemsorganisasjoner 

Orientering om regelverk og annen aktuell informasjon blir formidlet etter hvert som 

spørsmål kommer til kontoret. Mange av medlemsorganisasjonene tar kontakt for å drøfte 

ulike saker. 

 

 

Støtte Vofo sentralt. 

 

Kr 50.000 for 2017. 
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Visjon for VOFO i Rogaland 

 

VOFO i Rogaland sine visjonære og strategiske mål samt arbeidsmål for det praktiske 

arbeidet er nedfelt i «Arbeidsplan for VOFO Rogaland 2015-19» sist vedtatt på årsmøtet i 

2015: 

  

VOFO i Rogaland skal arbeide for å sikre studieforbundene optimale økonomiske og 

organisatoriske rammebetingelser.  

 

Gjennom dette skal studieforbundene i Rogaland gjøres i stand til: 

• Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig 

utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. 

• Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon.  

• Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering.  

• Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte 

behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. 

• Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. 

• Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud 

for voksne. 

 

Arbeidsmål for perioden: 

I perioden 2015 til 2019 vil VOFO i Rogaland ha følgende prioriterte mål: 

 

• Sikre at undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige skal stilles til 

rådighet uten utgifter for arrangørene ved voksenopplæring med tilskudd etter 

voksenopplæringsloven.  

o Initiere en samlet utlånsplan for bruk av undervisningslokalene på grunnlag av 

utlysning, søknader og et avtalt låneforhold med den enkelte kursarrangør. 

 

• Styrke og utvikle det praktiske samarbeidet mellom fylkeskommunen og 

studieforbund som vil drive videregående opplæring. Dette gjøres gjennom å: 

 

o Videreføre prinsippet om at den som har motivert deltakeren skal få 

opplæringen under forutsetning av at deltakeren selv vil. 

o Sikre alternative læringsarenaer for de som faller ut av videregående opplæring 

og som senere i livet vil ta en utdanning.  

o Etablere særskilte tiltak rettet mot ”drop outs” blant minoritetsspråklige 

 

• Arbeide for at det etableres særskilte økonomiske rammebetingelser for 

lavterskeltilbud som gir vanskeligstilte grupper mestringsopplevelser innenfor trygge 

rammer. Dette gjøres gjennom å: 

o Etablere et pilotprosjekt i Rogaland som prøver ut særskilte tiltak rettet mot 

målgruppene. 

o Utarbeide en prosjektbeskrivelse som kan brukes i det videre arbeidet. 

 

• VOFO Rogaland har en langsiktig ambisjon om å skape et økonomisk grunnlag for en 

100 % stilling. 

o Finansiering må skje innen økt ramme fra fylkeskommunen. 

 

• Aktivt bruk av Rådet for regional kompetanseutvikling som samarbeidsforum for 

voksenopplæring i Rogaland. 
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• Arbeide for å bygge nettverk, innhente impulser og inspirasjon ved at det arrangeres 

en studietur for alle voksenopplæringsaktører i fylket hvert annet år.  

 

• Styrke og utvikle samarbeidet med Fylkesmannens opplæringsavdeling og Rogaland 

Fylkeskommune. 

 

• Arbeide for at voksenopplæringskonferansen for Rogaland vil være en viktig 

møteplass. 

 

• Dele ut voksenopplæringsprisen og arbeide for at denne har høy status. 

 

 

Med de ressursene VOFO Rogaland nå har, er arbeidet med å få en bedre 

økonomisk plattform for medlemsorganisasjonene og VOFO, som det viktigste 

arbeidet. 

 

 

Representasjon/arrangement 

 

• Voksenopplæringsrådet:  Tarald Oma 

• Regionsamling VOFO:   Tarald Oma  

• Årsmøte/landskonferanse:  Ingen 

 

Regionkonsulent og styreleder har i tillegg deltatt på  møter med  organisasjoner og offentlige 

etater. 

 

 

Undervisningslokaler for studieforbund. 

 

 Lov om voksenopplæring av juni 2009 med forskrift samt en rekke skriv fra departementet 

senest 14. juni 2011 gir studieforbundene klar rett til kostnadsfri bruk av offentlige 

undervisningslokaler, og til at utstyr skal være fritt tilgjengelig. Det skjer likevel i stadig 

økende grad at skoleeiere korter inn utlånstid eller på andre måter vanskeliggjør 

studieforbundene sitt arbeid, særlig i store kommuner. 

 

 Voksenopplæringsloven. 

§ 7.Gratis bruk av undervisningslokaler 

Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av det offentlige, skal etter søknad stilles 

vederlagsfritt til disposisjon for studieforbund og medlemsorganisasjoner ved avholdelse av 

kurs med tilskudd etter kapittel 2 i loven. Departementet gir nærmere forskrifter. 

 

Forskriften: 

§ 10.Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler 

Når det avholdes kurs med tilskudd etter kapittel 2 i forskriften, skal arrangøren ikke belastes 

utgifter vedrørende lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i lokalene. Første 

punktum gjelder kurs som avholdes på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier 

unntatt, og ikke varer lenger enn til kl. 21.00. For utlån ut over dette må det treffes særskilt 

avtale med lokaleier. 

Lokaleier kan fastsette utfyllende regler for utlån av offentlige undervisningslokaler og -

utstyr. Reglene må ikke diskriminere mellom kursarrangører, men bør kunne gi muligheter for 

prioritering av tiltak og grupper ut fra voksenopplæringslovens formål. 
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Det bør utarbeides en samlet utlånsplan for bruk av undervisningslokalene på grunnlag av 

utlysning, søknader og et avtalt låneforhold med den enkelte kursarrangør. 

Etter bruk skal lokaler og utstyr være i samme stand som ved overtakelsen. 

Ved utlån av spesialrom/skoleverksteder må det avtales hensiktsmessige kontrollordninger. 

Kursarrangør er økonomisk ansvarlig for skader som måtte oppstå vedrørende utstyr og 

materiell. 

Kursarrangøren skal sørge for at kursdeltagerne blir kjent med gjeldende bestemmelser for 

bruk av lokaler og utstyr. 

Dette er det vi må forholde oss til. 

  

 Voksenopplæringsrådet. 

 

Medlemmer i Voksenopplæringsrådet i Rogaland 

Rådet har medlemmer fra følgende organisasjoner: 

• Kommunene v/skoleeierne i Nord-fylket 

• Kommunene v/skoleeierne i Midt-fylket 

• Kommunene v/skoleeierne i Sør- fylket 

• Rogaland fylkeskommune 

• KS Rogaland 

• VOFO Rogaland 

• NHO Rogaland 

• LO Rogaland 

• NAV Rogaland 

• Universitetet i Stavanger 

• Høgskolen Stord/Haugesund 

• Fylkesmannen i Rogaland 

Rådet møtes fast to ganger i året. Rådet etablerer arbeidsgrupper for spesielle 

satsinger/oppgaver etter behov. Fylkesmannen tar seg av sekretariatsoppgaver 

 

 

Kontakt med Rogaland fylke og politikere. 

I fylkesbudsjettet for 2014 gikk flertallet i fylkesutvalget, H, Krf og Frp, inn for å ta bort 

tilskuddet som fylkeskommunen hadde gitt til VOFO og studieforbundene siden 1960. Det 

var stor aktivitet med møter og studieforbundene  og VOFO skrev brev til alle  partiene, for å 

få tilsuddet tilbake. Vi fikk støtte fra de andre partiene i fylkestinget, men de er i mindretall. 

Styret mener det er svært viktig å arbeide for å få tilskuddet inn igjen i fylkesbudsjettet. 

Budsjettkuttet får store konsekvenser, spesielt for de små studieforbundene. Verst går det ut 

over de funksjonshemmede. De mister tilretteleggingstilskuddet og det betyr at de som har det 

vanskeligst for å delta i opplæring, ikke får den støtten de trenger for å delta.  Dette var svært 

alvorlig. 

Tilskuddet til studieforbundene er nå kommet inn i fylksbudsjettet.  

Regionskonsulenten har hatt flere møter  med  sentrale fylkespolitikere for å diskutere 

voksenopplæringsspørsmål, i tillegg til utstrakt bruk av uformell kontakt. Det bør videre 

legges opp til et fast møtepunkt for regionskonsulent og styreleder med fylkeskommunal 

ledelse. 

 

VOFO har et godt samarbeid med etat for Opplæring i Rogaland Fylkeskommune. Vi 

opplever at etaten har en positiv vilje og forståelse for studieforbundenes store og 

samfunnsnyttige aktivitet. 

 

Tilskudd Rogaland Fylkeskommune 2017. 
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I budsjettet for 2017 er det bevilget kr 500.000 som skal benyttest som tilretteleggingstilskudd 

og kr 375.000 til studieforbundene. I langtidsbusjettet til fylkeskommunen er det lagt inn en 

økning i 2018 til kr. 500.000 i tilskudd til studieforbundene. 

 

Statsbudsjettet 2018. 

 

Forslaget til statsbusjett for 2018 hadde stort kutt i støtten til Vofo og studieforbundene. 

Styret og medlemorganisasjonene la ned et stort arbeid med leserinnlegg i avisene, og direkte 

kontakt med mange av stortingsrepresentantene. Resultatet er at det ikkje vart kutt , når 

budsjettet vart vedtatt av Stortinget. 

 

Læringsdagene. 

 

Det var lite aktivitet på læringsdagene. 

 

 

 Voksenopplæringskonferansen onsdag 28. september 2017 med 55 deltakerer. 

 

 

VO-prisen ”Kunnskapstreet” 

 

Prisen ” Kunnskapstreet» ble i 2017 utdelt til lederen av Aftenskolen, Tone Valen Sletten.  

 

 

Voksenopplæring videre 

.  

Dagens lov om voksenopplæring er utarbeidet med  grunnlag i NOU 2007:11,  

”Studieforbund - læring for livet” lagt fram av Tron-utvalget  høsten 2007. Loven ble vedtatt i 

Stortinget i juni 2009 og trådte  i kraft 1.1.2010 med tilhørende forskrift. Endringer i loven og 

regler for støtteordninger har både ført til en stor strukturomlegging, men også i mange 

tilfeller vekst i kurs, timetall og generell aktivitet.  

Studieforbundene ser med optimisme på framtiden og vil arbeide videre for å styrke voksnes 

kompetanse og muligheter til livslang læring. 

 

 

            Stavanger 20.02.2017.  

 

            Kristian Reilstad     Næring og Samfunn                        Ingunn B. Persett  Funkis                  

            styreleder                                                                             nestleder 

                                                                                                                                                      

Synnøve Gran Sørskår  Kultur og Tradisjon                     Sunniva Mæland  AOF                                                                                                

styremedlem             styremedlem  

   

           Ranja K. Gärtner Folkeuniversitetet                                     

           Styremedlem                                                                     

 

          Tarald Oma        regionkonsulent 


