
 

 

 

 

 

 

Trøndelagsplanen 2018 - 2030 

 

 

 

Høringssvar fra Voksenopplæringsforbundet (Vofo) Trøndelag 

Frivillig sektor sitt arbeid er kjent og får ofte god anerkjennelse for sitt arbeid med å skape et 

samfunn der beboerne trives, utvikles og skaper verdier. Studieforbundene er organisasjonsleddet 

som har kompetanserollen innen frivillig sektor og representerer et bredt spekter av aktiviteter. I 

Trøndelag ble det i 2017 registret ca. 150 000 studietimer. Vofo er paraplyorganisasjonen for 

studieforbundene.  

Studieforbundene med sine 550 medlemsorganisasjoner har sammenfallende målsetninger innenfor 

de fleste av fylkeskommunene tjenester. I tillegg til den utadrettede kursvirksomheten er det også et 

kompetansebehov for de som utøver aktiviteten innen frivillig sektor. Det handler om kvaliteten vi 

ønsker å ha på samfunnets frivillighetstjenester.  

Vofo Trøndelag mener at Trøndelagsplanen er et godt overordnet dokument, som vil bidra til å sikre 

et godt samfunn for Trønderen fremover. Dokumentet skaper også en forventning til en fortsatt bred 

involvering når strategier og handlingsplaner skal utarbeides. Vofo Trøndelag vil gjerne bidra i videre 

arbeidet, for å sikre involvering fra kompetansesektoren innen frivilligheten.  

I Trøndelagsplanen er det tre overordnede innsatsområder. Det er viktig at de sees i sammenheng og 

er likeverdige. Uten et godt og aktivt samfunn å bo i er det vanskelig for bedriftene å etablere seg og 

skape verdiøkning. Studieforbundene med sin aktivitet er en viktig premissleverandør innen spesielt 

innsatsområdet «Bolyst og livskvalitet», men har også stor betydning for de to andre 

innsatsområdene.  

Livslang læring er et begrep som studieforbundene ofte bruker og har sin aktivitet rettet mot. I et 

samfunn og arbeidsliv som er i kontinuerlig endring, er det et behov for alle å ha et jevnlig påfyll av 

kompetanse. Det slutter heller ikke ved fylte 67 år. Livslang læring er også viktig i forbindelse med 

inkludering og integrering, men ikke minst for å forhindre ekskludering fra samfunn og arbeidsliv.  

 

 



Voksenopplæringsforbundet i Trøndelag vil komme med følgende to forslag som tillegg i 

Trøndelagsplanen:   

1. Livslang læring innføres som et eget kulepunkt under innsatsområde «Bolyst og 

livskvalitet»  

I 2030 skal god livskvalitet og mangfold kjennetegne Trøndelag 

Det betyr at:  

• samfunnet legger til rette for livslang læring for å fremme inkludering og motvirke 

ekskludering fra samfunn og arbeidsliv 

 

2. Livslang læring innføres som et eget kulepunkt under innsatsområde «Kompetanse, 

verdiskaping og naturressurser»   

I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv 

Det betyr at:  

• det legges til rette for livslang læring for å sikre den enkelte sine muligheter til omstilling og 

deltagelse i fremtidsrettet arbeidsliv 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Voksenopplæringsforbundet i Trøndelag 


