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Til Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet 

Oslo, 22. november 2018 

Oppfølging av Vofos innspill til forslag om videreutvikling av 

tilskuddsordningen til studieforbund 

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) viser til høringsuttalelse sendt 9. november 2018. 

I vårt innspill ba vi om tid til å diskutere noen bestemte problemstillinger med studieforbundene på 

Representantskapsmøtet som var planlagt 15. november. I dette brevet følger våre uttalelser i etterkant av 

denne diskusjonen. Uttalelsene bygger på vedtak forankret i representantskapet og Vofos styre. 

Forslagene vi har utsatt å fremme noen konkret anbefaling på er følgende: 

3.2 Deltakertimer som beregningsgrunnlag for tilskudd 

3.4 Øke og rendyrke grunntilskuddet som tilskudd til administrative kostnader 

3.5 Definere administrative kostnader 

3.6 Endre nivåinndelingen i trappetrinnmodellen for grunntilskudd 

Disse forslagene kan føre til store endringer i studieforbundenes virksomhet og organisering, og må sees 

opp mot de prinsipielle endringene som skal utredes. Studieforbund kan få store endringer i 

arbeidsoppgaver og en annen rolle i samfunnet dersom forslagene om regionalisering eller deling av 

tilskuddsordningen tas til følge. Dette vil påvirke hvordan de bør drive sin virksomhet, og dermed også 

kravene til rammebetingelser i tilskuddsordningen. De ytre rammene må på plass før vi kan gi konkrete og 

relevante råd om alle tekniske detaljer i tilskuddsordningen. 

Vofo har tidligere spilt inn at vi ikke støtter en regionalisering av tilskuddsordningen, og at vi ønsker å 

bevare en samlet tilskuddsordning under Kunnskapsdepartementet. Vi registrerer at flere studieforbund 

ytrer seg positivt om en deling eller overføring av tilskuddsordningen til Kulturdepartementet.  

Vi har allerede påpekt at kunnskapsgrunnlaget i denne saken er snevert og at flere av forslagene mangler 

klare formål og begrunnelser. Som fellesorgan for studieforbundene ønsker Vofo å delta i diskusjonen om 

eventuelle endringer i studieforbundenes rolle, som kan bidra til å styrke studieforbundenes og 

medlemsorganisasjonenes tilbud om opplæring til voksne. 

Inntil videre henviser vi til vår tidligere avgitte høringsuttalelse, som drøfter viktige problemstillinger 

knyttet til de aktuelle punktene. 

Vi ser fram til videre dialog og et konstruktivt samarbeid i den videre prosessen. 

 

Med vennlig hilsen 

Voksenopplæringsforbundet 

Gro Svennebye/s/ 

fungerende styreleder

Gro Holstad/s/ 

generalsekretær 
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