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Følgende studieforbund hadde medlemsorganisasjoner som rapporterte kurs i 

Innlandet i 2018:   
Kristelig Studieforbund, Studieforbundet Folkeuniversitetet, Studieforbundet kultur og 

tradisjon, Studieforbundet Funkis, Musikkens studieforbund, Studieforbundet Natur og 

miljø, Studieforbundet AOF Norge, Studieforbundet næring og samfunn, Idrettens 

Studieforbund, Studieforbundet solidaritet, Venstres Opplysning- og Studieforbund, 

Akademisk Studieforbund, Senterpartiets Studieforbund og Samisk Studieforbund. 

 

Foredrag i regi av Studieforbundet kultur og tradisjon. Foto: Brita Rusten Åmot 

 

Kursaktiviteten i Innlandet  

Tall for 2018 foreligger ikke ennå når årsmeldingen skrives, men tall fra 2017 viser at 

Oppland og Hedmark er de fremste kursfylkene i Norge. I 2017 arrangerte studieforbundene 

til sammen i Innlandet 4951 kurs for 48978 kursdeltakere i 2017, og det utgjør 13,6 kurs per 

1000 innbyggere i Oppland og 12,1 kurs pr 1000 innbygger i Hedmark, dette er en positiv 

utvikling. 



 

 

 

 

Dette ligger godt foran den nest beste regionen, og godt over landsgjennomsnittet med 8,5 

kurs per 1 000 innbyggere. 

Nesten 50.000 kursdeltakere deltok på kurs og opplæring hos studieforbundenes mange 

medlemsorganisasjoner i 2017. 

 

 

 

Fylke Kurs Deltakere Kurstimer Antall kurs per 1 000 
innbyggere 

Oppland 2583 26258 67231 13,6 

Hedmark 2368 22720 71877 12,1 

Nord-Trøndelag  1652 17363 58999 12,0 

Nordland 2524 25588 75510 10,4 

Telemark 1655 16062 51055 9,5 

Finnmark  722 7559 23760 9,5 

Troms  1553 17367 50115 9,4 

Sogn og Fjordane 975 11588 26559 8,8 

Møre og Romsdal 2314 27792 63933 8,7 

Hordaland 4508 50947 142419 8,7 

Vest-Agder 1562 14939 45931 8,5 

Totalt/gjennomsnitt 44547 522458 1398638 8,5 

Sør-Trøndelag  2572 36776 93046 8,1 

Buskerud 2198 25720 71774 7,9 

Vestfold 1939 24967 67836 7,8 

Akershus 4441 53746 135095 7,3 

Oslo 4888 75147 154542 7,3 

Aust-Agder 813 9498 24979 7,0 

Rogaland 3289 35893 101717 7,0 

Østfold 1963 22121 71457 6,7 

 



 

 

 

Tabell over 15 frivillige organisasjonene som rapporterte om flest kursdeltakere er 

 

 

OPPLAND HEDMARK 
Studieforbund Kurs Deltakere Studieforbund Kurs Deltakere 

Akademisk 
Studieforbund 

17 713 Akademisk 
Studieforbund 

47 975 

Idrettens studieforbund 97 2569 Idrettens studieforbund 69 1861 

Kristelig Studieforbund 
(K-stud) 

610 3758 Kristelig Studieforbund 
(K-stud) 

171 1121 

Musikkens studieforbund 130 1447 Musikkens studieforbund 112 1460 

Senterpartiets 
Studieforbund 

31 145 Samisk studieforbund 2 9 

Studieforbundet AOF 
Norge 

53 936 Senterpartiets 
Studieforbund 

39 167 

Studieforbundet 
Folkeuniversitetet 

374 5288 Studieforbundet AOF 
Norge 

62 933 

Studieforbundet Funkis 373 2687 Studieforbundet 
Folkeuniversitetet 

330 4696 

Studieforbundet KOR 124 2341 Studieforbundet Funkis 709 3205 

Studieforbundet kultur 
og tradisjon 

368 2903 Studieforbundet KOR 170 3128 

Studieforbundet natur og 
miljø 

243 2106 Studieforbundet kultur 
og tradisjon 

355 2491 

Studieforbundet næring 
og samfunn 

108 1165 Studieforbundet natur og 
miljø 

199 1785 

Studieforbundet 
Solidaritet 

50 181 Studieforbundet næring 
og samfunn 

52 439 

Venstres Opplysnings- og 
Studieforbund 

5 19 Studieforbundet 
Solidaritet 

38 381 

Totalsum 2583 26258 Venstres Opplysnings- og 
Studieforbund 

13 69 

 
Totalsum 2368 22720 

 



 

 

 

 

Kurs i treskjæring. Foto: Brita Rusten Åmot 

 
 

Styret og administrasjon 
Disse utgjorde styret i VOFO Innlandet 2018:  

1) Irene Inman Tjørve, Studieforbundet Folkeuniversitetet – styreleder   

2) Svein Olav Lium, Akademisk Studieforbund – nestleder 

3) Brita Rusten Åmot, Studieforbund kultur og tradisjon – styremedlem 

4) Inger Hermansen, Studieforbundet Folkeuniversitetet – styremedlem 

5) Ada Bredalen, Studieforbundet Natur og Miljø – styremedlem 

6) Helge Tryggeseth, Musikkens studieforbund – styremedlem 

7) Reidun S. Brustuen, Studieforbundet Funkis – 1. vara 

8) Trond Eklund Johansen, Musikkens studieforbund – 2. Vara 

 

TREseminaret på Dovre skal være et 

arrangement med et høyt faglig 

innhold for å utvikle regional og 

nasjonal kompetanse innen 

restaurering, trebygging og håndverks-

tradisjoner relatert til bruk av tre og 

skog. Arrangementet skal ha fokus på 

ressurs, produktutvikling og 

materialbruk. 



 

 

 

 

Styreleder Irene Inman Tjørve, styremedlemmer Helge Tryggeseth, Brita Rusten Åmot, Ada Bredalen, 
varamedlem Reidun S. Brustuen og styremedlem Inger Hermansen. Nestleder Svein Olav Lium var ikke tilstede. 
Foto: VOFO Innlandet. 

 

Styrearbeid  
Det har vært avholdt 2 styremøter i VOFO Innlandet i 2018. På styremøtet 22. august ble det 

bestemt at styret og administrasjon skal avholde styremøter hos de ulike studieforbundene 

eller deres medlemsorganisasjoner, for slik å bli bedre kjent med hverandre. Neste 

styremøtet ble da holdt på Fakkelgården på Lillehammer, hvor styret besøkte Norges 

Musikkorps Forbund. Daglig leder Botolv Gjeldaker introduserte styret i VOFO Innlandet for 

NMFs arbeidsoppgaver og utfordringer. Det var både lærerikt og inspirerende. Dette er noe 

styret kommer til å fortsette med i årene som kommer. 

 

 



 

 

 

Før sammenslåingen til VOFO Innlandet hadde VOFO Oppland og VOFO Hedmark tre 

styremøter hver, hvor sammenslåing til VOFO Innlandet preget møtene.

 
VOFO Hedmarks styre frem til 18.04.18:  

Inger Hermansen (leder), Studieforbundet 
Folkeuniversitetet 
Tone Vold (nestleder), Musikkens 
studieforbund 
Svein Olav Lium, LO Hedmark 
Maria Sundal, Studieforbundet Kultur og 
tradisjon 
Ada Bredalen, Studieforbundet Natur og Miljø 
Else Børke (vara), Senterpartiets 
studieforbund 
Per Halvorsen (vara), Akademisk 
studieforbund 

 

VOFO Opplands styre frem til 18.04.18 

Irene Inman Tjørve (leder), Studieforbundet 
Folkeuniversitetet   
Brita Rusten Åmot, Studieforbundet kultur og 
tradisjon   
Åse Mari Kessel, Kristelig studieforbund   
Helge Tryggeseth, Musikkens studieforbund   
Reidun Synnøve Brustuen, Studieforbundet 
FUNKIS  
Nils Michael Nilsson Ramsøy (vara), 
Senterpartiets studieforbund 
 

 
 
 

Sammenslåing: VOFO Oppland og VOFO Hedmark blir VOFO Innlandet 
I forbindelse med den varslede regionaliseringen av VOFO og oppfordringen fra VOFO 

sentralt om å melde seg som pilotregion, tok VOFO Oppland i 2017 initiativ overfor VOFO 

Hedmark om sammenslåing. VOFO Hedmark var interessert, og via forhandlinger med VOFO 

sentralt fikk vi grønt lys til å starte prosessen på nyåret i 2018. Dette ble sett i sammenheng 

med sammenslåingen av de to innlandsfylkene i 2020. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe 

med representanter fra VOFO i de to fylkene, som utredet konsekvensene av en fusjon 

mellom VOFO Oppland og VOFO Hedmark og hvordan man skulle gå fram. Arbeidsgruppa la 

fram fusjonsforslaget på årsmøtet i 2018, og det ble vedtatt i begge fylker med påfølgende 

stiftelsesmøte for det nye VOFO Innlandet. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Ny regionkonsulent 
3.september 2018 begynte Sara Hope Lygre som ny regionkonsulent i VOFO Innlandet. Hun 

overtar etter Solveig Rønningen (VOFO Hedmark) og Tommy Bull Henstein (VOFO Oppland). 

Sara er utdannet sosialantropolog og hadde godt med organisasjonserfaring bak seg før hun 

startet opp i VOFO Innlandet. Til daglig har regionkonsulenten kontor i kulturhuset på 

Hamar, men hun server hele innlandet i 80 % fast stilling. Vi ønsker Sara velkommen og 

takker Solveig og Tommy for følget. 

 

(Foto: Astrid Krohn) 

 

Deltakelse på Fylkeskulturkonferansen  
Fylkeskulturkonferansen i Oppland 2018 ble arrangert av Oppland fylkeskommune ved 

kulturavdelingen i samarbeid med Regionalenheten, Kulturarv og Fylkesbiblioteket. Konferansen 

gikk over to dager på Lillehammer, og målgruppe var kulturinstitusjoner, kulturorganisasjoner, 

kommuner og andre kulturaktører. Fylkeskulturkonferansen skal gi faglig påfyll og inspirasjon til alle 

som jobber med kunst og kultur i fylket. VOFO Innlandet deltok sammen med Innlandet Musikkråd 

og ved husflidskonsulent og styremedlem Brita Rusten Åmot. Takket være iherdig innstas fra spesielt 

Brita ble det i 2018 for første gang i historien tildelt fylkeskommunalt stipend til profesjonelle 

utøvere innen husflid og håndverk i Oppland. Formålet med stipendet er å gi profesjonelle utøvere 

mulighet til å arbeide med ny formgiving, produktutvikling eller -videreutvikling og styrking av en 

teknikk innen fagfeltet husflidshåndverk, folkekunst og kulturhandverk. Dette for å ta vare på og  

 



 

 

 

fornye de rike kulturskattene innen husflid og håndverk, og synliggjøre denne delen av kulturen. 

Stipendet deles ut til en tradisjonsbærer og nyskaper innen sitt fagfelt. I 2018 ble blyglasshåndverker 

Sigrid Blekastad og gullsmed Eli Fergestad tildelt stipend. Hvert stipend er på kr 50 000 kroner.  

 

Samarbeid med Hedmark og Oppland fylkeskommuner  

VOFO Innlandet har god dialog med fylkeskommunene både på politisk og på administrativt nivå. 

Samarbeidet er definert blant annet gjennom en egen partnerskapsavtale.  

Partnerskapsavtalen  

Oppland fylkeskommune og VOFO Oppland har hatt en partnerskapsavtale til og med 2017. I 2017 

ble VOFO Oppland og Fylkeskommunen i fellesskap enige om at denne avtalen forlenges som den er 

ut 2019. Vi er samtidig enige om at det må lages en ny avtale, senest innen høsten 2019, som tar 

opp i seg den nye situasjonen både med sammenslåing av Oppland og Hedmark fylke og 

sammenslåing av VOFO Oppland og VOFO Hedmark til VOFO Innlandet 

Partene er enige om å samarbeide på følgende områder:  

1) Fremme allmenndannende tiltak i Oppland fylke og støtte frivillige organisasjoners tiltak 

på voksenopplæringsområdet  

2) Fremme bolyst, kulturliv, folkehelsearbeid og nærings utvikling  

 3) Fordele prosjektstøtte eller annen økonomisk støtte til studieforbundene og deres 

medlemsorganisasjoner i Oppland  

4) Arbeide for å opprettholde kursaktiviteten i fylket, videreutvikle de ulike kursarenaene i 

fylket og synliggjøre det totale læringslandskapet i Oppland  

5) Bidra til å aktivisere ungdom fra 14 til 19 år til å delta på kurs og i opplæring for å sikre 

bolyst, demokrati forståelse og lokalsamfunnsutvikling  

6) Arbeide for å promotere Kulturkortet og administrere deler av ordningen i samarbeid med 

Hedmark fylkeskommune 

7) Aktivitetsmidler og medarbeidertilskudd fra Hedmark fylkeskommune 

Samarbeidsavtalen beskriver også fylkeskommunens tilskudd til Voksenopplæringsforbundet. I 2018 

var tilskuddet på 265 000 kr fra Oppland, og dette årlige tilskuddet vil videreføres sammen med 

avtalen. VOFO Innlandet fikk 744 000 kroner i tilskudd fra Hedmark fylkeskommune. 

 



 

 

 

Ny Plan for kompetanse i Oppland og i Hedmark og ny nasjonal kompetansestrategi  

VOFO har en viktig rolle som flaggbærer for studieforbundene og de frivillige organisasjonenes kurs 

og opplæring. Derfor har VOFO Innlandet gjort innspill til Oppland og Hedmarks nye Plan for 

kompetanse både skriftlig og muntlig i møte. VOFO har deltatt videre i prosessen som høringsinstans 

og som forslagsstiller overfor fylkeskommunene.  

Oppland og Hedmarks Plan for kompetanse vil ha sammenheng med regjeringens Nasjonale 

kompetansepolitiske strategi (2017-2021). I den nasjonale strategien trekkes studieforbundene og 

VOFO frem som viktige aktører på flere satsingsområder:  

• Delmål 12: «Stimulere til bruk av Kompetansepluss-ordningene, inkludert prosjekter i samiske 

områder. Kompetansepluss Arbeid og Kompetansepluss Frivillighet videreutvikles i dialog med 

partene i arbeidslivet og med frivillig sektor, herunder VOFO. Det etableres forsøk der 

Kompetansepluss Arbeid kan kobles sammen med fagopplæring.»  

• Delmål 16: «Stimulere til at flere finner læringsmotivasjon og bygger sin læringsevne gjennom 

opplæring i frivillig sektor.»  

På nasjonalt nivå representerer Voksenopplæringsforbundet frivillig sektor i Kompetansepolitisk råd. 

Rådet består av regjeringen, partene i arbeidslivet og VOFO, og ble nedsatt i 2017.  

Formålet med rådet er å følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og videreføre samarbeidet 

mellom regjeringen, partene i arbeidslivet og VOFO. Rådets hovedoppgave er å være en pådriver for 

oppfølging av strategien, men også å diskutere ulike spørsmål som omhandler kompetansepolitikk 

og gi råd i kompetansepolitiske saker.   

VOFO har ytret ambisjoner om å være en aktiv samarbeidspartner også på regionalt nivå. 

Opplandsplanen ble lagt frem våren 2018, og der ble VOFO Innlandet invitert til en 

samhandlingsarena for oppfølging av de regionale planene. I Hedmark er VOFO Innlandet invitert inn 

som fast medlem av det kompetansepolitiske rådet, samt som aktør i forum for å samordne innsats 

og virkemidler når det gjelder utenforskap 

 

 

 



 

 

 

Voksenopplæringsprisen i Oppland 

Voksenopplæringsprisen ble opprettet i 2006 av Oppland fylkeskommune og VOFO Oppland. Prisen 

blir delt ut på siste fylkesting før nyttår, og det er Fylkesordføreren som står for overrekkelsen. 

Utlysningen og arbeidet med å finne kandidater starter opp i månedsskiftet september/oktober.   

VOFO Innlandet, ved regionkonsulent og styre, gjør det praktiske arbeidet rundt prisutdelingen. 

Dette inkluderer utlysning, presentasjon av kandidatene, oppfølging av juryen og planlegging av 

selve utdelingen.  

Juryen for 2018 har bestått av:    

• Kjærsti Gangsø – daglig leder i Studieforbundet kultur og tradisjon  

• Liv Kari Ringen – leder for Karriere Oppland  

• Rigmor Aasrud – stortingsrepresentant fra Oppland  

• Anne-Marte Kolbjørnshus – leder for Komité for opplæring og kultur i Oppland 

fylkeskommune  

Formålet med prisen er å inspirere flere til læring i Oppland. Blant kriteriene for å vinne prisen finner 

vi at man skal ha «bidratt til å fremme kunnskapsglede og kunnskapsformidling» og «motivert flere 

voksne til å delta i opplæringsaktiviteter og heve sin egen kompetanse.»  

Vinneren i 2018 ble Reidun Synnøve Brustuen! Det å være frivillig gir kompetanse, erfaring, 

tilhørighet og mestring til enkeltmennesket. Årets vinner av voksenopplæringsprisen er med på å 

skape felleskap, og hun bidrar til en bedre hverdag for mange mennesker. Hun jobber for bedre 

livskvalitet gjennom læring og mestring for mennesker med funksjonsnedsettelse, kronisk syke samt 

deres pårørende. Et samfunn der alle kan delta betyr verdighet og mestring for den enkelte og god 

samfunnsøkonomi for regionen vår.  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Vinner av voksenopplæringsprisen i Oppland: Reidun Synnøve Brustuen, i midten. Fylkesordfører Even 

Aleksander Hagen til høyre og regionkonsulent i VOFO Innlandet Sara Hope Lygre til venstre. Foto: VOFO 

Innlandet) 

 

Voksenopplæringsprisen Hedmark 2018 
VOFO Innlandet, ved regionkonsulent og styre, gjør det praktiske arbeidet rundt 

prisutdelingen. Dette inkluderer utlysning, presentasjon av kandidatene, oppfølging av 

juryen og planlegging av selve utdelingen.  

Juryen for 2018 har bestått av styret i VOFO Innlandet.  

Formålet med prisen er å inspirere flere til læring i Hedmark. Blant kriteriene for å vinne 

prisen finner vi blant annet at man skal ha «bidratt til å fremme kunnskapsglede og 

kunnskapsformidling» og «motivert flere voksne til å delta i opplæringsaktiviteter og heve 

sin egen kompetanse.» 

Vinner av voksenopplæringsprisen i Hedmark ble Marie Kløvstad Øye. Hun har vært og er en 

viktig bidragsyter for Studieforbundet Folkeuniversitetet Innlandet i egenskap av å være 

kursholder på litteraturkurs som arrangeres i samarbeid med Pensjonistuniversitetet Hamar. 

Marie tar ikke bare for seg bøkene og forfatterne, men setter bøkene inn i en større 

sammenheng. Med sin gode formidlingsevne gir hun en omfattende beskrivelse og 

presentasjon av forfatteren og samtiden knyttet til den enkelte boka. Dette viser at hun er  



 

 

 

meget kunnskapsrik og samfunnsengasjert, og litteraturkursene hennes er «for alle som 

ønsker seg litt mer». Folkeuniversitetet Innlandet ser at veldig mange av deltagerne på 

litteraturkursene velger å komme tilbake år etter år, men også helt nye innflyttere bruker 

dette som en sosial inngangsport, kursene er med andre ord en viktig sosial arena og 

møteplass.   

Vinner av voksenopplæringsprisen i Hedmark 2018: Marie Øye (i midten). Til venstre Bjørghild 

Strømsøyen, studierådgiver fra Folkeuniversitetet Innlandet, og til høyre regionkonsulent Sara Hope 

Lygre fra VOFO Innlandet. (Foto: VOFO Innlandet) 

 

Ansatte i VOFO Innlandet 
VOFO Innlandet har en konsulent ansatt i 80 % fast stilling. Konsulenten er ansatt sentralt i 

VOFO. Tommy Bull Henstein var ansatt i 20 % stilling frem til 3. september 2018, og Solveig 

Rønning var ansatt i 30 % stilling frem til 1. mai 2018. 3. september 2018 tok Sara Hope 

Lygre over disse jobbene. Hun har fått kontorplass i kulturhuset på Hamar. 

Kontingent 

Vedtektene for VOFO Innlandet har ikke krav om betaling av kontingent for å være medlem.  

Etter §2 i vedtektene er studieforbund som har tilbudt og registrert opplæringsvirksomhet i  



 

 

 

fylket, medlem i VOFO.  Styret har med fullmakt fra årsmøtet vedtatt kontingentsatser for 

medlemmer i VOFO Innlandet. Vedtatt sats er et flatt beløp på 250 kr per studieforbund 

som har kursaktivitet i Innlandet.   

 

Økonomi  

VOFO Innlandet har inngått en avtale med VOFO sentralt om å føre regnskapet for VOFO 

Innlandet. Revisjonen utføres av A/S Revisjon, Pb 1637 Vika, 0119 Oslo. Revisjonshonoraret 

for 2017 var 10 000 kroner.   

I 2018 fikk VOFO et driftstilskudd fra Oppland fylkeskommune på 265 000 kroner. I samme 

periode var støtten fra Hedmark fylkeskommune 744 000 kr. Tilskudd sentralt fra Vofo var 

på 59.000 kr. 

Utgifter  

VOFO Innlandets vesentligste utgifter var i 2018 knyttet til aktivitetstilskudd til 

studieforbundene og lønn til regionkonsulent.  

Honorar til styremedlemmer  

På årsmøtet i VOFO Oppland i 2015 ble nytt honorar til styreleder og møtehonorar til 

styremedlemmene fastsatt. I henhold til dette ble det totalt utbetalt 15 504 kroner i 

styrehonorar for 2018.  

Irene Inman Tjørve: 3290 kr + 2000 kr = 5290 kr  

Helge Tryggeseth: 2757 kr  

Brita Rusten Åmot: 3290 kr  

Reidun Synnøve Brustuen: 2757 kr  

Nils Michael Nilsson Ramsøy: 940 kr  

Åse Mari Kessel: 470 kr 

 

 



 

 

 
 

Årsresultat 2018  

Resultat for 2018 er et overskudd på kr. 7684, 77 

VOFO Innlandet har likvide midler på bankkonto for drift og prosjekt i 2019. Styret mener at 

det er grunnlag for fortsatt drift.   

 

Deltagelse på møter og konferanser i 2018:  

• Årsmøte 2018 – VOFO Oppland/VOFO Hedmark. Hamar Kulturhus. 18. April. 

• Stiftelsesmøte VOFO Innlandet, Hamar Kulturhus, 18. April. 

• Årsmøte for VOFO nasjonalt. Oslo, 29.mai.  

• Deltagelse på Fellesnemda Innlandet, 24 okt. Scandic Ringsaker. 

• Komitémøte kompetanse og kultur, 4.nov. Hamar Fylkeshus. 

• Folkehelseseminar. 8. nov. Hamar Fylkeskommune 

• Representantskapsmøte i VOFO, 15.nov, Oslo. 

• Regionsamling VOFO, 15-16 nov. Oslo 

• Fylkeskulturkonferansen i Oppland. 21-22.nov. Lillehammer 

• Fylkesting 23. okt og 11. des Hamar Fylkeshus 

• Utdeling av voksenopplæringsprisen i Hedmark, 12. des. Hamar. 

• Utdeling av voksenopplæringsprisen i Oppland på Oppland fylkesting, 13. des      

Lillehammer. 

• Møte med fylkestingpolitikere i Hedmark 

• Møte med fylkestingpolitikere i Oppland 

 



 

 

 

Hamar, 19. mars 2019 

  

 

Irene Inman Tjørve         Svein Olav Lium        Inger Hermansen   

styreleder         nestleder                      styremedlem  

  

Brita Rusten Åmot    Helge Tryggeseth                          Ada Bredalen 

styremedlem                     styremedlem                     styremedlem 

 

Reidun Synnøve Brustuen                                                                     Trond Eklund Johansen 

varamedlem                                                              varamedlem 


