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Styreleder har ordet

Styreleder Jon G. Olsen

2018 har vært et aktivt og spennende år for Voksenopplæringsforbundet i Akershus.
I vår egen andedam i Akershus har mye av energien gått med til forberedelser til den nye
fylkeskommunen Viken, og organisasjonsendringen fra VOFO-Akershus til VOFO Viken.
Samtidig har vi i VOFO Akershus vært aktive i samarbeidet på fylkesplan med de andre store
frivillige paraplyorganisasjonene. Vi har prøvd å følge med på fylkesnivå og gitt gode innspill
til den pågående store fylkesreformen – slik at våre organisasjoner, medlemslag og lokale
arrangører skal få så gode arbeidsbetingelser som mulig i den nye fylkeskommunen. Det er
allerede bestemt at VOFO-fylkesleddene i Akershus, Østfold og Buskerud skal slå seg
sammen til en VOFO-Vikenorganisasjon så dette har selvsagt vært en av våre hovedsaker
dette året.
Våre egne aktiviteter har også vært omfattende, med medlemsseminaret i september og
Læringsfestivalen i oktober som hovedsaker – begge arrangementene med stor deltakelse og
god suksess. Vi har også på andre måter forsøkt å være synlige, og er meget fornøyd med
innsatsen i 2018.
Vi går nå inn i et jubileumsår – VOFO Akershus ble etablert i 1969, for 50 år siden, og det skal
vi feire i 2019 – med flere tiltak og med eget jubileumsskrift. Vi gleder oss til det siste året i
VOFO-Akershus sin historie, og skal benytte året til både å lære av fortiden og legge
forholdene til rette for en god framtid for studieforbundene, medlemsorganisasjonene, de
lokale arrangørene – og for VOFO Viken. Dette blir et spennende år.
Jon G. Olsen
Styreleder Vofo Akershus
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1
1.1

Styre og administrasjon
Styret
Styrets sammensetning i perioden fra 1.januar 2018 til 13.mars 2018
Leder
Aksel Roksti
Musikkens studieforbund / Akershus musikkråd
Nestleder
Rune Engeseth
Idrettens studieforbund / Akershus idrettskrets
Styremedlem Steinar B. Hansen
SF Funkis / Momentum Øst
Styremedlem Ingrid Grene Henriksen SF Næring og samfunn / Akershus bygdekvinnelag
Styremedlem Ann-Kristin Fiskerud
Varamedlem Per Sigmund Bø
Varamedlem Morten Skåningsrud

Senterpartiets SF
SF Natur og Miljø / Akershus Birøkterlag

Styrets sammensetning etter årsmøte 2018
Leder
Jon G. Olsen
Musikkens studieforbund / Akershus musikkråd
Nestleder
Rune Engeseth
Idrettens studieforbund / Akershus idrettskrets
Styremedlem Steinar B. Hansen
SF Funkis / Momentum Øst
Styremedlem Aksel Roksti
Musikkens studieforbund / Akershus musikkråd
Styremedlem Per Rune Stav
SF Natur og Miljø / Akershus Jeger- og fiskerforbund
Varamedlem Per Sigmund Bø
SF Natur og Miljø / Akershus birøkterlag
Varamedlem Ellen Klynderud
SF Næring og miljø / Akershus bygdekvinnelag

Jon G. Olsen

Rune Engeseth

Per Rune Stav

Steinar Hansen

Per Sigmund Bø
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Aksel Roksti

Ellen Klynderud

Valgkomité før årsmøtet 2018
Leder Jon G. Olsen 2017 - 2018
Medl Hans Kr. Solberg 2017 - 2019
Medl Kirsti Eikenes 2017 - 2018

Musikkens studieforbund / Akershus musikkråd
Senterpartiets SF
SF Natur og Miljø / Akershus jeger- og fiskerforbund

Valgkomité etter årsmøtet 2018
Leder Hans Kr. Solberg
2017 - 2019
Medl Ingrid Grene Henriksen 2018 - 2019
Medl

1.2

vakant

Senterpartiets Studieforbund
SF Næring og samfunn / A bygdekvinnelag

2018 - 2019

Administrasjon
Marit Sørlie har vært engasjert som regionkonsulent på timebasis, 25t / u.

1.3

Økonomi
Voksenopplæringsforbundet Akershus er fortsatt i den heldige situasjon at
økonomien er stabil og god. Ved utgangen av 2018 var bankbeholdningen
478.793,45. Det er på samme nivå som mange tidligere år og helt i tråd med styrets
plan om at regionleddet skal kunne drifte kontor og aktiviteter i et år, selv om
fylkeskommunalt tilskudd av en eller annen grunn plutselig skulle endre seg negativt.
Voksenopplæringsforbundet Akershus mottok 542.000 som økonomisk støtte til drift
fra Akershus fylkeskommune i 2018.
Akershus fylkeskommune bevilget også 694.000 som støtte til studieforbundenes
arbeid, drift og aktivitet. Dette beløpet ble i sin helhet fordelt i henhold til rapportert
studietimetall i 2017 og utbetalt til regionale studieforbund i Akershus.
I begrunnelsen for tilskuddene heter det innledningsvis i fylkeskommunens
Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 - 2021:
Frivillighet, mangfold / inkludering og folkehelse vil være sentrale perspektiver og
innsatsområder på tvers av alle politikkområder. Frivilligheten står sterkt i Akershus,
og er en viktig ressurs for utvikling av gode og livskraftige lokalsamfunn. Det er
gjennomført et arbeid for å se på utfordringsbilder for frivilligheten, og hvordan både
organisasjonene selv og vi som regional offentlig aktør kan møte disse utfordringene.
Videre heter det i begrunnelsen for budsjett 2018
Midlene til frivillighet anvendes i all hovedsak til tilskuddsordninger og driftstilskudd
til frivillige paraplyorganisasjoner i Akershus. Det er ikke foretatt noen større
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endringer i disponeringen for 2018. I dokumentet «Frivillighet i Akershus perspektiver og utfordringer» er det skissert flere utfordringer som frivilligheten skal
følge. Noen av utfordringsbildene er økt kostnadspress og profesjonalisering,
frivillighet og tydeliggjøring av samfunnsutviklerrollen, mindre rekruttering i
langsiktige verv mot mer interesse for kortsiktige verv som ad hoc-frivillighet eller
festivalfrivillighet. Det er et mål at satsingen på frivilligheten i større grad innarbeides
i eksisterende og kommende planverk …………….. For å nå flere av målene i
planverkene, vil det være avgjørende å ha en god dialog med frivillig sektor på flere
fagområder i forhold til informasjon, kompetanseutvikling og gjennomføring av tiltak.
……………. De ulike organisasjonene samarbeider på en rekke samfunnsområder og
bidrar på ulike arenaer. Ny type frivillighet springer ofte ut av den etablerte som igjen
er et argument for å opprettholde og videreføre et mangfold av tilskuddsordninger.

1.4 Organisasjon
Hovedlinjene i organisasjonskartet nedenfor viser nivå for kommunal, regional og
nasjonal organisering av studieorganisasjonene.

Nivå
Nasjonalt

Studieforbund

VOFO

Nasjonalt

Medlemsorganisasjoner

Fylke / region

Studieforbund

VOFO

Fylke / region

Medlemsorganisasjoner

Kommune

Lag og foreninger

VOFO nasjonalt har
nasjonale studieforbund
som medlemmer

VOFO region har
regionale studieforbund
som medlemmer.
Er egen juridisk enhet.

Året 2018 har vært preget av reformarbeid. Vofo Akershus har vært engasjert i to reformer,
den politiske regionreformen og den interne regionreformen i Voksenopplæringsforbundet.
Den politiske regionreformen har Vofo Akershus fulgt fra sidelinja. Arbeidet med den interne
regionreformen startet da kartet for de nye fylkeskommunene var en realitet. Målet er å ha
Vofo Viken klar første januar 2020, samme tid som Viken fylkeskommune.
Styrene i Vofo Buskerud, Vofo Østfold og Vofo Akershus begynte samtalene i januar 2018. En
Arbeidsgruppe for etablering av Vofo Viken ble opprettet i juni, og etter det har
Arbeidsgruppen hatt to møter.
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Samtidig har Vofo Akershus deltatt i og delvis forberedt et forum for paraplyorganisasjoner i
nye Viken fylkeskommune. I Akershus finnes et velfungerende samarbeidsforum for
paraplyorganisasjonene, og denne ordningen ønsker vi å videreføre til Vofo Viken.
Vofo Akershus har også deltatt i møter og konferanser som Voksenopplæringsforbundet
nasjonalt har arrangert. Regionkonsulenten deltok både i Årsmøte i Vofo’s representantskap
og høstens møte i Representantskapet.
Videre deltok regionkonsulenten i de to årlige samlingene for regionkonsulenter og
styreledere. I 2018 var vårsamlingen i Trondheim og høstsamlingen i Oslo.
Særlig har arbeidet med å forberede Vofo Viken vært tidkrevende dette året, og annen
aktivitet har i noen grad blitt begrenset.
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2. Studieforbund og studieaktivitet
2.1 Studieforbund i Akershus pr 31.12.2018

Musikkens studieforbund /Akershus musikkråd

(MSF/AMR)

Akademisk studieforbund

(AKS)

Akershus Senterparti’s studieforbund

(SpS)

Akershus Venstre’s Opplysnings- og studieforbund

AOF Oslo og Akershus

(AOF)

Idrettens studieforbund / Akershus idrettskrets

(ISF / AIK)

Kristelig studieforbund

(K-stud)

Studieforbundet folkeuniversitetet

(FU)

Studieforbundet Funkis I Akershus

(FUNKIS)

Studieforbundet Kultur og Tradisjon

(K&T)

Studieforbundet Natur og Miljø

(N&M)

Studieforbundet Næring og samfunn

(N&S)

Studieforbundet Solidaritet

(SO)
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2.2

Studieaktivitet
Studietimetallet for 2017 har vært slik i Akershus:

Studieforbund

Studietimer 2016

Akademisk studieforbund
Akershus idrettskrets / Idrettens SF
Akershus musikkråd / Musikkens SF

3 636
5 110
17 727
473
4.654
21 698
9 684
485
26 053
7 566
30 009
5 514
2 682
1 374
136 665

Akershus venstres opplysnings- og SF
Studieforbundet AOF Oslo og Akershus
Studieforbundet Funkis Akershus
Kristelig studieforbund Akershus
Senterpartiets studieforbund Akershus

Sf Folkeuniversitetet øst
Studieforbundet KOR
SF Kultur og tradisjon Akershus
SF Natur og Miljø Oslo og Akershus
SF Næring og samfunn OAØ
Studieforbundet Solidaritet

Studietimer 2017
3 447
4 785
25 014
498
3 913
23 025
11 055
283
28 115
27 310
5 321
1 702
627
135 095

Tallene for 2018 er ikke tilgjengelig når årsmeldingen skrives

Når man sammenlikner studietimetallene for 2016 og 2017, viser 2017 en liten nedgang med
1570 timer. En kan imidlertid glede seg over at fem studieforbund som har økt
studietimetall.
Totalt ble det arrangert 4.441 kurs, og det var 53.746 personer som deltok på disse kursene.
Det var en liten nedgang i antall kurs i forhold til tallene i 2016, men det var en liten oppgang
i antall personer som deltok.
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2.3

Styrets generelle aktivitet
I 2018 er det avholdt 7 styremøter. Møtene ble holdt 13.februar, 13.mars, 04.april,
05.juni, 30.august, 17.oktober og 29.november. I disse møtene har det vært
behandlet 22 saker. Styremøtet 05.juni var utvidet med en seminardel. I tillegg har
det vært diskusjonssaker og informasjoner.
Frokostmøter
I 2018 har Vofo A arrangert tre frokostmøter. 24.januar inviterte vi Gunnar Melgård,
Akershuspolitiker i Fellesnemnd for Viken for å orientere om status for arbeidet som
forbereder Viken fylkeskommune. I møtene 08.mai og 22.august var det planlegging
av Læringsfestivalen som var hovedtema, men orientering om status for Vikenarbeidet ble gitt.

Årsmøtet 2018 ble avholdt på Kjeller 13.mars 2018.
Før behandlingen av årsmøtesaker viste Anne Marie Madssveen bilder fra egne
reiser, et lite program med bilder satt sammen med musikk.
Janne Lundgren, seniorrådgiver i Akershus fylkeskommune, orienterte om status for
fylkesreformen, og Astrid Thoner, seniorrådgiver i Vofo, orienterte om pågående
arbeid på nasjonalt plan, særlig den interne regionreformen.
I årsmøtet ble vanlige årsmøtesaker behandlet. Av saker kan nevnes
• Årsmelding for 2017 ble presentert
• Regnskap for 2017 hadde et årsresultat - 103.842. Årsmøtet godkjente
regnskapet etter gjennomgang og begrunnelser.
• Medlemskontingent for 2018 ble vedtatt uendret med grunnbeløp 750,- +
0,15 pr innrapportert studietime.
• Budsjett 2018 ble med årsresultat -288.700 ble godkjent etter en del
diskusjon.
Representasjoner
Voksenopplæringsforbundet Akershus har vært representert med styremedlemmer
og / eller regionkonsulent ved mange anledninger i Vofo nasjonalt, Akershus
fylkeskommune og i regionale studieforbund og medlemsorganisasjoner i 2018.
08. - 09.mars Regionmøte. Møte for regionkonsulenter og styreledere.
Arr: Vofo nasjonalt (Trondheim)
17.april
Frivillighetskonferanse
Arr: A paraplyorganisasjoner i samarbeid med Akershus
fylkeskommune
31.mai
Årsmøte i Vofo’s representantskap Arr: Vofo nasjonalt
Videre har regionkonsulenten deltatt i årsmøte i følgende regionale studieforbund
våren 2018:
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Akershus fylkeshusflidslag (møteleder), SF Natur og Miljø OA, SF Kultur og tradisjon A.
Vofo A har på forespørsel deltatt i arrangementer med foredrag der temaet i
hovedsak er organisasjonsledelse og organisasjonsutvikling, «Det gode styret» i
regionale medlemsorganisasjoner:
Norsk revmatikerforbund A (ledersamling), Akershus fylkeshusflidslag (styremøte),
Akershus fylkeshusflidslag (medarbeiderseminar), Akershus sangerforum
(styreseminar).
Det regionale forumet for paraplyorganisasjoner (Akershus idrettskrets, Akershus
musikkråd, Akershus teaterråd, Vofo Akershus, Akershus barne- og ungdomsråd,
Funksjonshemmedes fellesråd Akershus, Akershus fylkeshusflidslag og Akershus
kunstforeninger) har hatt stor aktivitet i 2018. Et felles arbeid var planlegging og
gjennomføring av Frivillighetskonferansen 17.april. Et annet var en felles henvendelse
til fylkespolitikere i Akershus der paraplyorganisasjonene i Akershus peker på viktige
momenter som bør tas med inn i planlegging av den plassen som frivillige
organisasjoner bør ha i Viken fylkeskommune.
I 2018 har det Vofo A deltatt aktivt i forberedelsene til Strategiplan for kompetanse i
Akershus. Vi har deltatt i en oppstartkonferanse (05.september) og i to
arbeidsverksteder (11. og 17.oktober). Agenda for Vofo Akershus var å bringe
betydningen av opplæringsvirksomheten i frivillige organisasjoner inn i diskusjonen
slik at det kan nedfelles i sluttdokumentet. Arbeidet resulterte i et Drøftingsnotat for
kompetanse som skal bringes inn i kompetanse-planene for Viken fylkeskommune.
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3. GJENNOMFØRTE OPPGAVER I FORHOLD TIL HANDLINGSPLAN
VOFO A ØNSKER Å VÆRE EN SELVSTENDIG ARENA FOR LÆRING I AKERSHUS
Med basis i §4 i Lov om voksenopplæring og i henhold til egne Vedtekter skal Voksenopplæringsforbundet Akershus (Vofo A)
• Være interesseorganisasjon for studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner i
fylket og et felles forum for demokratiske og ideelle aktører i voksnes læring
• Arbeide for voksnes tilgang til læring ut fra deres egne forutsetninger, interesser og
behov
• Bidra til å styrke det voksenpedagogiske feltet
• Bygge og delta i nettverk for voksnes læring
Vofo A retter sin virksomhet møt tre nivåer
A) Studieforbundenes regionale nivåer
B) Akershus fylkeskommune
C) Samfunnet
3 A OVERFOR STUDIEFORBUNDENES REGIONALE NIVÅ har VOFO A som mål å
Sikre og videreutvikle kvaliteten i den opplæringen som studieforbundene gir.
Aktiviteter gjennomført i 2018:
Frokostmøter
Frokostmøter er en hendig møteform når styret ønsker å gi eller få rask informasjon
fra regionale studieforbund og medlemsorganisasjoner. Det er også et nyttig forum
for diskusjoner før høringsfrister f.eks.
I 2018 har Vofo A arrangert tre frokostmøter. 24.januar inviterte vi Gunnar Melgård,
Akershuspolitiker i Fellesnemnd for Viken for å orientere om status for arbeidet som
forbereder Viken fylkeskommune. I møtene 08.mai og 22.august var det planlegging
av Læringsfestivalen som var hovedtema, men orientering om status for Vikenarbeidet ble gitt.
Medlemsseminar
Årets medlemsseminar ble arrangert på Soria Moria hotell 7. og 8.september.
Tjueåtte deltakere fra regionale studieforbund og medlemsorganisasjoner
gjennomførte.
Tema for seminaret var Kompetanse og kunnskap i alle ledd. Tema Viken og frivillige
organisasjoner plass i Viken fylkeskommune er et alltid tilbakevendende tema, og i
tillegg hadde vi innledninger ang rolleforståelse i forbindelse med endringer i
organisasjonene.
Følgende forelesere og innledere bidro til et vellykket seminar:
Marianne Brynildsen, kommunikasjonsdirektør i Akershus fylkeskommune
Tema: Viken fylkeskommune - overføring av statlige oppgaver
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Rune Winum, seksjonsleder avd Kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus fylkeskommune
Tema: Frivillige organisasjoner i samarbeid i ny region
Kjærsti Gangsø, daglig leder i SF Kultur og tradisjon, styremedlem i Vofo sentralt
Tema: Tosidigheten i studieorganisasjonenes arbeid.
Jon G. Olsen, styreleder i Vofo Akershus, daglig leder i Akershus musikkråd
Tema: Fra lokal ildsjel til regional strateg
Mats Grimsgaard, rådgiver, Vofo sentralt
Tema: Kommunikasjon og styring

Prosjekt organisasjonsutvikling
Vofo A opprettet i 2017 et stipend
Organisasjonsutvikling. Denne
stipendordningen ble vedtatt videreført av
årsmøtet 2018. Stipendet kan søkes av
regionale studieforbund og / eller regionale
medlemsorganisasjoner som har planer for
tiltak der målet er
• Å gjøre studieforbundenes opplæringsaktiviteter synlige
• Å utvikle tiltak som fremmer inkludering i vid forstand i lokalmiljøene
• Å utvikle og styrke egen organisasjon via de to første punktene.
50.000 var satt av til årets stipender.
Tre søknader kom inn. Alle tre var velbegrunnede, og søknadsbeløpene var av en slik
størrelse at de kunne dekkes innenfor budsjettrammen.
Akershus bygdekvinnelag - MANGFOLD
Allerede i 2017 forberedte Akershus bygdekvinnelag oss på at deres prosjekt
MANGFOLD ville gå over tre år. 2018 var deres andre trinn i prosjektet, og de søkte
om å få benytte restbeløp fra 2017, kr 13.566, til aktiviteter i 2018.
Rapport, se vedlegg 1
Momentum Øst - MINDFULNESS - VIRKNING PÅ FANTOMSMERTER
Momentum Øst ønsket å engasjere en terapeut til foredrag og praksis av Mindfulness
i forbindelse med deres aktivitetsweekend på Hurdalsjøen 31.august - 2.september
2018. Innvilget beløp 15.000
Rapport, se vedlegg 2
Folkeakademiet Viken - UTVIKLING AV STUDIERINGEN SOM PEDAGOGISK VERKTØY
Folkeakademiet Viken’s søknad gjaldt delfinansiering av et kurs der deltakerne lærer
å utvikle studieplan, gjennomføre studieringen, avslutning av kurset. Kurset ble
gjennomført over tre kvelder høsten 2018. Innvilget beløp 15.000.
Rapport se vedlegg 3
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Læringspris 2018

•
•
•
•

Vofo Akershus deler hvert år ut Læringspris til et
lag som gjør en ekstra innsats for sine medlemmer.
Kriteriene for å få prisen er at
laget aktivt benytter voksenopplæring for
utvikling av laget eller av den enkelte deltaker
laget gir mulighet for faglig utvikling i laget og
hos medlemmene
laget er en arena for læring og gode opplevelser i
nærmiljøet
laget bidrar med idéer og frivillige deltakere til
styrer og ressursoppgaver.

Læringsprisen 2018 ble tildelt Eidsvoll musikkråd med juryens begrunnelse:
Læringsprisen 2018 tildeles Eidsvoll musikkråd fordi dette lokale musikkrådet er
særdeles aktivt for å inspirere til økt kulturkompetanse i kommunen og å legge
forholdene til rette for læring og utvikling innen mange musikksjangere for
innbyggere i alle aldre. Eidsvoll musikkråd arbeider både sjangeroverbyggende og
bevisstgjørende for bygdas eldre musikktradisjoner.
Læringsprisen ble overrakt av påtroppende fylkesdirektør for kultur i Viken
fylkeskommune.

Foto: Jon G. Olsen
Jon Arve Eide
AFK

Marit Sørlie
Vofo A

Rolf Thon, Jorun Fagerhaug, Tor Inge Guttelsvik
Eidsvoll musikkråd
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Læringsfestival 2018
For andre gang arrangerte Vofo Akershus Læringsfestival. Det er årets største arrangement
for oss. Skedsmo videregående skole stilte også i år velvillig lokaler til disposisjon, og
studieforbundenes medlemsorganisasjoner stilte villig opp som kursarrangører. Med dette
arrangementet ønsker Vofo Akershus å gi inspirasjon til medlemmer innen frivillige
organisasjoner, gi ny kunnskap til alle som deltar på kursene som blir arrangert parallelt og å
være en hyggelig arena for fellesskap og nye bekjentskaper.
Jon Arve Eide åpnet Læringsfestivalen. Han var på tidspunktet for Læringsfestivalen leder for
Avdeling for videregående opplæring i Akershus fylkeskommune og påtroppende
fylkesdirektør kultur i nye Viken fylkeskommune. Eide påpekte viktigheten av den
opplæringen som gis i studieforbundene og frivillige organisasjoner. Kompetanse må ses i et
bredt perspektiv der både frivillig sektor, kulturliv, arbeidsliv og skole i fellesskap bidrar til økt
kompetanse i samfunnet og hos den enkelte.

Foto: Jon G. Olsen
Erik Thorstvedts foredrag «Kan man lære noe av menn i korte bukser?» viste oss ennå en
gang at trygghet i et lokalt fellesskap gir gode resultater både i arbeid og fritid, i samfunn og
hos enkelt-mennesker.
«Skranglebein» Per Olav Hoff Mydske laget sin treffende framstilling av oss og frivillige
organisasjoner i rapform.

Foto: Jon G. Olsen

Foto: Jon G. Olsen
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Deretter gikk alle til sine kurs. Åttifem personer fant sin plass i de åtte kursene som
ble arrangert parallelt. Kurstilbudet var allsidig slik titlene viser:
Barneidrettsaktiviteter, Fra barokk til hiphop (sang), In da Vofo hood! (skrivekurs i
rap), Toving av julehjerte, Strikking, Slektsgransking fra vogge til grav, Prøv en
studiering - inkluderende og demokratisk samvær, Klart du kan - bli en digital
bestemor

3B

OVERFOR AKERSHUS FYLKESKOMMUNE har Vofo A som mål å
forbedre rammebetingelsene for studieforbundene. Videre vil Vofo A bidra med
grunnlagsmateriale for utføringen av fylkeskommunale forvaltningsoppgaver,
utvikle og utføre fellesoppgaver
Partnerskapsavtale
Vofo Akershus har et komfortabelt forhold til Akershus fylkeskommune, både til
politikere og administrasjon i avdeling Kultur, frivillighet og folkehelse.
Vofo Akershus og Akershus fylkeskommune har en Partnerskapsavtale der det
forutsettes at begge parter følger de til en hver tid gjeldende mål- og
styringsdokumenter. Partene har lagt opp til et årlig møte for å gi hverandre
gjensidig informasjon og diskutere saker av felles interesse. I 2018 ble avtalen
prolongert, og vi tar den med som innspill i vår kontakt med politikere som former
frivillighetspolitikken i Viken fylkeskommune og i arbeidet med å danne Vofo Viken.
Økonomi
Akershus fylkeskommune gir årlig støtte både til de regionale studieforbundene og til
Vofo’s regionkontor. I 2018 var disse beløpene henholdsvis 694.000 og 542.000.
Disse beløpene viser en betydelig økning fra 2017, da tallene var hhv 582.000 og
510.000. Denne økningen begrunner seg i et vedtak om en flerårig ekstrabevilgning til
frivillige organisasjoner. Denne bevilgningen kom som et resultat av at frivillighetsdokumentet Frivilligheten i Akershus - perspektiver og utfordringer var ferdigstilt
dette året. I 2017 kom denne ekstrabevilgningen på slutten av året, i 2018 var
beløpet lagt inn i den ordinære bevilgningen.
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Beløpet for de regionale studieforbundene ble i sin helhet videreformidlet i henhold
til rapporterte studietimer.
Regional strategiplan for kompetanse
Allerede fra 2017 har Vofo Akershus deltatt i arbeidet når Akershus fylkeskommune
utvikler Regional plan for kompetanse. Vi startet med å delta i workshops, inngi
høringssvar til planprogrammet, og vi informerte grundig om hvilke typer
opplæringstilbud studieforbundene i Akershus tilbyr, både av formell og ikke-formell
karakter.
I 2018 har dette arbeidet gått videre. I september 2018 deltok Vofo Akershus i en
oppstartkonferanse - Kompetanse for fremtiden, og i oktober deltok vi i to arbeidsverksteder der grunnlaget for regional plan for kompetanse ble diskutert.
Gruppearbeidet skulle finne de tre mest sentrale arenaer for lærings og de tre mest
sentrale kompetanseleverandørene. Vårt innspill, som ble meget godt mottatt var at
på begge spørsmålene er det samme svar: Skoleverk/utdanningssystem,
næringsliv/bedriftene og frivilligheten/studieforbundenes medlemsorganisasjoner.
Sluttproduktet etter diskusjoner og innspill fra et stort utvalg av utdannings- og
opplæringstilbydere i fylket er det Drøftingsnotat som bringes inn i Viken fylkeskommune.

Frivillighetskonferanse 2018

Frivillighetskonferansen 2018 var et samarbeidprosjekt mellom de sju paraplyorganisasjonene i
Akershus samt Akershus fylkeskommune.
Temaet var VIKEN, og konferansen var ment å
være en oppstart for arbeidet som må gjøres i
frivillige organisasjoner før Viken fylkeskommune er en realitet i 2020.
Konferansen var bygget opp med informasjon om hvordan den politiske prosessen
utvikler seg, tall og fakta om angående befolkning i Akershus, hvordan prosessen var
gjennomført i Trøndelag samt en betenkning om hvordan frivillige organisasjoner
utvikler seg i områder med forskjellig befolkningstetthet. I tillegg til all informasjon
ga alle forelesere gode råd om når frivillige organisasjoner bør starte vurdering av og
arbeide med sammenslåing til storregion.
Fylkesordfører Anette Solli åpnet konferansen, og deretter var programmet
tettpakket med følgende forelesere: Kristin Felde (fylkesdirektør Kultur, frivillighet og
folkehelse AFK), Karen Espelund (Fylkesdirektør for Kultur og folkehelse Trøndelag),
Kjell Bjarne Helland ( organisasjonssjef Trøndelag idrettskrets), Cathrine Bergjordet
(fagsjef i Analysestaben AFK), Dagfinn Sundsbø (tidligere leder for Kulturstyret AFK),
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Anne Irene Myhr ( rådgiver i Kompetansesenter for distriktsutvikling) og Vibeke Limi
(leder i Hovedutvalg for Kultur, frivillighet og folkehelse AFK).

Paraplyforum Akershus
I Akershus er det etablert et forum bestående av
administrativ leder i de 7 paraply-organisasjonene
Akershus idrettskrets, Akershus musikkråd, Akershus
barne- og ungdomsråd, Funksjonshemmedes
fellesorganisasjon Akershus, Akershus teaterråd, Akershus
kunstforening og Voksenopplæringsforbundet Akershus. Forumet har møter når
saker som angår alle frivillige organisasjoner skal diskuteres, når svar skal gis til
fylkeskommunen eller politikere samt når felles arrangementer planlegges. Jfr.
Frivillighetskonferanse.
Akershus-paraplyene har også startet et samarbeide med kollegaer i Buskerud og
Østfold. Første møte skjedde i september 2018. Kontakten fortsetter over i 2019.
En paraplyorganisasjon
har flere regionale
medlemsorganisasjoner

Medlemmer i Paraplyforum Akershus
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3C

OVERFOR SAMFUNNET har Vofo Akershus som mål å
Tydeliggjøre og synliggjøre innholdet og betydningen av studieforbundenes
opplæringsvirksomhet.
Vofo Akershus forsøker med alle tiltak og alle aktiviteter å synliggjøre innhold av
studieforbundenes arbeid generelt og betydningen av det både for lokalsamfunn og
enkeltmennesker spesielt. Vi peker på at studieorganisasjonene opplæring gir
«opplæring der du er», noe som gir styrke til lokalsamfunnet.
Fra 2018 ønsker vi spesielt å peke på det arbeidet som er lagt ned i forbindelse med
Kompetanseplan. Arbeidet er godt i gang, og vårt innspill om å se de behovene i
utdanningssystemet, næringslivet og frivilligheten sammen med
kunnskapsleverandørene i utdanningssystemet, næringslivet og frivilligheten har blitt
godt mottatt så langt.

Veien mot Voksenopplæringsforbundet Viken
Den tre ganger Stortingsvedtatte Regionreformen har brakt spenning og usikkerhet
inn i hverdagen for Vofo Akershus. Man har måttet forholde seg til tre linjer i denne
saken. Den ene linjen er den nasjonale regionreformen som har bølget litt fram og
tilbake, men ble slått fast etter tredje gangs Stortingsbehandling oktober 2018. Den
andre linjen er den interne regionreformen som er initiert av Voksenopplæringsforbundet. Vofo Akershus har hele tiden ment at det riktige for oss er å følge
fylkesgrensene. Når de nye fylkesgrensene nå er satt, er også Vofo Akershus i gang
med å forberede Vofo Viken, med de samme grenser som nye Viken fylkeskommune.
Den tredje linjen som kom inn i bildet var Ekspertutvalgets (Hagen-utvalget’s)
anbefalinger om å forflytte statlige oppgaver til de nye regionene. Siden det enn så
lenge er mange usikkerhetsmomenter mht hvilke ansvarsområder som endrer plass,
har vi valgt kun å holde oss orientert, ikke legge noe som forutsetninger inn i vårt
arbeid med å danne Vofo Viken.
Vofo Akershus startet 2018 med å
invitere styrene i Vofo Buskerud og Vofo
Østfold til et samsnakkingsmøte
31.januar.
Temaet var å orientere hverandre om
daglig drift, forhold til fylkeskommunen,
aktivitet og økonomi.
26.juni inviterte Voksenopplæringsforbundet leder, nestleder og
regionkonsulent fra de tre Vofo-styrene til et oppstartmøte for internreformen.
Denne gruppen blir videre benevnt som Arbeidsgruppe for etablering av Vofo Viken.
I løpet av høsten 2018 har denne gruppen hatt to arbeidsmøter, 25.oktober og
06.desember. De tre regionkonsulentene har i tillegg hatt to arbeidsmøter for å
forberede møtene i Arbeidsgruppa for etablering av Vofo Viken.
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Arbeidsgruppa for etablering av Vofo Viken har valgt flat struktur når det gjelder
styring. Forberedelse av saksdokumenter, møteledelse og skriving av referat går på
rundgang. I 2018 har Vofo Østfold og Vofo Buskerud hatt ansvar for hvert sitt møte,
for første møte i 2019 har Vofo Akershus ansvar.
Å snakke seg sammen og å finne en god samarbeidsform når tre kulturer skal finne en
felles vei framover tar tid. Konkret er det nedsatt en valgkomité for Vofo Viken der
Akershus har tre representanter, Østfold og Buskerud har to representanter hver.
Videre er det utarbeidet et sett Vedtekter og det er laget en tidsplan for oppretting
av et interimstyre og årsmøter for avvikling av de tre Vofo-regionene og opprettelse
av Vofo Viken.
Avslutning
Å avslutte denne årsmeldingen med å si at vi går ut av nok et travelt år, er bare deler
av sannheten. Forberedelser før Vofo Viken og oppfølging av arbeidet med
Kompetanseplan i Akershus er begge langvarige og tidkrevende oppgaver. Det
praktiske arbeidet rundt Læringsfestival og Medlemsseminar var også tidkrevende,
men ga gode resultater.
Året har vært i overkant travelt i forhold til våre ressurser, men vi føler at vi likevel
har kommet oss godt gjennom og har et svært intensivt år bak oss.

Kjeller, 31.desember 2018

………………………………………….
Jon G. Olsen (styreleder)

………………………………………………
Rune Engeseth (nestleder)

…………………………………………
Steinar B. Hansen (styremedlem)

……………………………………………….
Aksel Roksti (styremedlem)

…………………………………………..
Per Rune Stav (styremedlem)

…………………………………………..
Per Sigmund Bø (varamedlem)

………………………………………………….
Ellen Klynderud (varamedlem)
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VEDLEGG 1

RAPPORT FRA MOMENTUM ØST -

Momentum Øst – aktivitetsweekend på Hurdal syn og mestringssenter 31.08-02.09.18.
Det var 28 påmeldte til årets weekend som var lagt til Norges Blindeforbunds syn- og mestringssenter ved Hurdalsjøen. Anlegget var flott med tilrettelagt innendørs svømmebasseng og stor
treningssal med mange muligheter for aktiviteter så vel i finvær som i regn. Første kvelden gikk med
til å bli kjent med nye medlemmer og stedets fasiliteter.
Lørdag før frokost var det ut på tur i kano/kajakk for
morgenfuglene. Ble ledet av Johan Hilding.
Så fortsatte det med 3 timers innføringskurs i Mindfulness ved
Jessica Rein Halvorsen. Mindfulness kan forklares med " oppmerksomt
nærvær" og er en form for meditasjon man kan ha nytte av bl.a. i
smertelindring. Kurset ble tatt godt imot av deltakerne.
Resten av dagen gikk med til forskjellige aktiviteter som ble ledet av fysioterapeut Gitte Hilding og
Johan Hilding. Siden vi var så mange fikk deltakerne velge blant noen aktiviteter som bassengtrening,
kano/kajakk og generell egentrening. Ettermiddagen gikk med til 5-kamp (4 lag) hvor alle deltok og
stemningen og vinnerinstinktet var høyt. Kvelden gikk med til middag og hyggelig samvær med
premieutdeling.

Balansetrening

konsentrasjon og koordinasjon

stille morgenstund på Hurdalsjøen

Søndag var det igjen kano/kajakk for morgenfuglene. Etter frokost og utsjekk møttes vi i
treningssalen for div. trening og badminton med ballong som ball.
Ganske krevende☺
Så var tiden inne for evaluering – og vi endte opp med følgende: Vi kommer gjerne igjen til neste år
med noen justeringer, kanskje leie/låne grillhytta ved vannet og stå for middagene selv?

21

VEDLEGG 2
RAPPORT FRA FOLKEKADEMIET VIKEN

Oslo 21/11. 2018
Rapport - studieringen som pedagogisk verktøy i Folkeakademiet Viken
Folkeakademiet Viken vil takke VOFO Akershus for støtte vi fikk på kr 15.000 i støtte til kurs for studiering
som pedagogisk verktøy i Folkeakademiet Viken. Folkeakademiet Viken er en paraplyorganisasjon for de
lokale folkeakademiene i Oslo og Akershus. Gjennom Folkeakademiets Landsforbund er FA Viken medlem
I studieforbundet Kultur og tradisjon.
I Akershus representerer FA Viken de lokale folkeakademiene Sørum, Oppegård, Finstadtunet, Sandvika,
Enebakk, Skedsmo og Vestby. Disse akademiene har forskjellig målgruppe og styrke, og forskjellige temaer
og aktiviteter. Men alle akademiene har behov for gode metoder tilpasset aktuelle temaer og nye
målgrupper.
Hensikten med kurset om studieringen som pedagogisk verktøy var å gi akademiene et egnet verktøy for
inkludering i lokalmiljøet og samtidig inspirere akademiene til å tilby kurs under voksenopplæringsloven.
Kurset ble gjennomført med 3 kvelder á 3 timer i lokalene til VOFO i Oslo sentrum. Det var 10 påmeldte,
og 9 som gjennomførte kurset. 5 av kursdeltakerne var fra FA Vikens
akademier og 3 var eksterne. I tillegg var FA Viken’s daglig leder en av kursdeltakerne. I tillegg til
gjennomføringen av kurset stod instruktøren også for 9 timer forberedelse, og 15 timers arbeid med hefte
som også fungerer som del av rapport.
Kursinstruktør var Ellen Stavlund som har lang erfaring med studieringvirksomhet.
Kurset ble markedsført både gjennom nyhetsbrev, mail, spredning av facebookarrangement og direkte
kontakt med akademiene og organisasjoner som kunne ha aktuelle kursdeltakere. Invitasjonen ble også
sendt til VOFO Akershus.
Fem av deltakerne var fra Akershus, og det ble diskutert aktuelle tema for studieringvirksomhet i
Akershus. Bla. temaet bygdeutvikling, bygd-by-problematikk, å være innflytter/innvandrer i bygd og by,
kulturkollisjoner mm. Det ble også informert om hvordan Folkeakademiet Viken og hvordan man kan
opprette et akademi som driver studieringvirksomhet. Dette var først og fremst rettet mot de eksterne
deltakerne. Deltakerne lærte ellers hvordan de skal invitere til, starte opp og gjennomføre en studiering;
bla. hvordan vi møter hverandre, lytter, argumenterer og deler kunnskap. Alle slags temaer egner seg for
en studiering, men på kurset vi vil spesielt fokusere på inkludering.
Resultatet av kurset er at flere av våre akademier fikk en grunnleggende innsikt i studieringmetode og
hvordan studieringen kan fungere som et inkluderende verktøy i Folkeakademiet. Metodeheftet som ble
utviklet parallelt med kurset, ble et fint redskap og en oppskrift på hvordan de kan gå fram ved
studieringvirksomhet i sitt akademi. Ved å åpne opp kurset for eksterne deltakere fikk man også reklamert
for Folkeakademiet Viken.
Under høstsamlingen 2018 presenterte Folkeakademiet Sørum eksempler på aktivt arbeid for inkludering.
Folkeakademiet Viken har som mål i sin handlingsplan for 2019 å bidra til at akademiene arrangerer
studieringer; Valg 2019, målgruppe innvandrere.
Vedlagt hefte utviklet av prosjektet og deltakerliste
Med vennlig hilsen
Daglig leder i FA Viken
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VEDLEGG 3

RAPPORT FRA AKERSHUS BYGDEKVINNELAG
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