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Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er studiefor-
bundenes interesseorganisasjon. Vårt hovedmål 
er å styrke studieforbundenes rammevilkår i 
arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter.
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Regjeringens forslag kom på 
bordet. Det kom til å prege 
mye av Vofos arbeid i 2018. 
Evalueringsoppdraget til 

Kompetanse Norge ble ferdigstilt og 
oversendt Kunnskapsdepartementet. 
Basert på deres anbefalinger kom for-
slag om å endre innretning på tilskudds-
ordningen og å dele den mellom Kunn-
skaps- og Kulturdepartementet, samt 
vurdere å overføre deler av ordningen 
til fylkeskommunene. Hagen-utvalgets 
anbefalinger ble til Stortingsmelding 6 
«Oppgaver til nye regioner». I tillegg kom 
to nye regjeringsplattformer og på tam-
pen av året ny frivillighetsmelding og ny 
kulturmelding. 

Regjeringen foreslo å utrede 

• muligheten for å dele eller flytte   
 tilskuddsordningen til Kunnskaps- og  
 Kulturdepartementet,

• muligheten for å overføre deler av   
 ordningen til de nye fylkeskommunene.

Vi har vært tett på i alle prosesser og del-
tatt i innspillmøter med departementene 
om innretning på ordningen. Forslagene 
fra departementene var hverken utredet 

eller konsekvensanalysert.  Vi har dis-
kutert muligheter, trusler, utfordringer, 
løsningsforslag, prosesser og mulige stra-
tegier både internt i styret og med stu-
dieforbundene. Høringssvar og skriftlige 
innspill har blitt utarbeidet, vi har deltatt 
på dialogmøter, høringer i Stortinget og 
jobbet bredt for at Vofos stemme på 
vegne av sektoren skulle være så sterk og 
tydelig som mulig. 

Har vi så lyktes med det? Vofos stand-
punkt til regjeringens forslag var og er nei 
til regionalisering av tilskuddsordningen, 
ja til fortsatt lov om Voksenopplæring og 
ja til at nasjonale studieforbund må ha 
statlig finansiering. Vi har oppnådd støtte 
fra en samlet opposisjon, fra flere av ar-
beidslivets parter, frivilligheten og ulike 
kulturallianser.

Studieforbundene har i hele denne 
prosessen støttet opp om Vofo som sin 
interessepolitiske stemme både nasjonalt 
og regionalt. Det danner et godt funda-
ment for det videre arbeidet. De ende-
lige beslutningene er fortsatt ikke tatt i 
regjeringen.

Regionalt var 2018 et spennende år. 
Vofo Trøndelag og Vofo Innlandet ble 

etablert, pilotregionen i Sør ble evaluert 
og regionene i Viken etablerte en felles 
arbeidsgruppe. Styret besluttet å endre 
regionprosessen noe for å tilpasse Vofo 
til den offentlige inndelingen. Vofo Øst-
fold og Vofo Innlandet er begge invitert 
inn i regionale kompetansefora i regi av 
fylkeskommunene.

I 2018 kom kommunikasjonskonsep-
tet: Vofo – Næring til et levende lokalsam-
funn – Gjennom opplæring og utvikling 
sprer vi muligheter og kunnskap over hele 
landet og får lokalsamfunn til å spire og gro. 

Læring gir næring til mestring, inklu-
dering, fellesskap, kunnskap, ferdigheter, 
nye muligheter, arbeidsliv, levende lokal-
samfunn.  Et konsept for å tydeliggjøre 
verdien av læringen i og gjennom studie-
forbundene. 

Hvilken rolle har studieforbundene 
som læringskatalysatorer? Det har vi en-
gasjert Fafo til å undersøke, og resultatet 
kommer i 2019.

Tusen takk for jobben som gjøres i alle 
ledd, takk til samarbeidspartnere for viktig 
støtte! 

Inge Carlén, Styreleder
Gro Holstad, Generalsekretær

 

VED STYRELEDER OG GENERALSEKRETÆR  

Innledning

I årsberetningen for 2017 sto det i styrets etterord at 2018 var året da «alt skulle skje» .  
Vi skulle få vite hvilken retning regjeringen staket ut for studieforbundenes fremtid både  

nasjonalt og regionalt, og studieforbundenes fremtid og plass i opplæringen skulle bli avklart . 
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KOMPETANSEPOLITIKK

Voksenopplæring for politikere 
I februar arrangerte vi seminar for medlemmer og rådgivere i 
Stortingets nye utdannings- og forskningskomité. Målet var å 
presentere bredden i voksenopplæringa som drives under stu-
dieforbundene. Fem studieforbund ga politikerne et solid, tydelig 
og levende bilde av læring i ideell og frivillig sektor.  

Statsbudsjettet   

Regjeringen la 8. oktober fram forslag til statsbudsjett for 2019. 
Tilskuddet til studieforbund ble videreført på samme nivå som 
i 2018, men justert for prisstigning. Det utgjorde 214 524 000 
kroner. Vi stilte godt forberedt til høring i Utdannings- og 
forskningskomitéens behandling av statsbudsjettet for 2019.  

Tildeling til Vofo fra Kompetanse Norge for 2018  
I tildelingsbrevet fra Kompetanse Norge ble tilskuddet til Vofo 
detaljstyrt og redusert, noe Vofo formelt klaget på. Kunnskapsde-
partementet opprettholdt størrelsen på tilskuddet, men ga Vofo 
medhold i det urimelige i detaljstyring av virksomheten. Senter- 
partiets stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand stilte 
Kunnskapsministeren skriftlig spørsmål om kunnskapsministeren 
mente tildelingen var i tråd med Stortingets intensjon og vedtak.  

Regionalisering og utredning av studieforbundene 
Ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskom-
munene overleverte i 1. februar 2018 sin rapport. Utvalget 
foreslo blant annet at fylkeskommunene skulle overta forvalt-

Vofo har hatt ett begivenhetsrikt og utfordrende år på den politiske arena . Det følgende 
interessepolitiske arbeidet har gitt flere positive resultater og videreføres i 2019 . 
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Seminar for stortingspolitikere.

Interesse- og 

http://www.vofo.no/om-Vofo/nyheter/voksenopplaering-for-politikerne
http://www.vofo.no/om-Vofo/nyheter/voksenopplaering-for-politikerne
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=71626
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=71626
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ningen av tilskudd til studieforbund, 
kompetansepluss og tiltak innenfor 
livslang læring. I vårt høringssvar fra-
rådet vi regjeringen å vedta regio- 
nalisering, og en rekke arbeidstakerorga-
nisasjoner, arbeidsgiverorganisasjoner, 
frivillige og ideelle organisasjoner gjorde 
det samme. 

Evaluering av studieforbundene   
Kompetanse Norge oversendte 1. mai sine 
anbefalinger om videreutvikling av tilskud-
det til studieforbund til kunnskapsdepar-
tementet. Kompetanse Norge anbefaler 
å dele i en kultur og frivillighetsordning, 
og en ordning hvor tilskudd til organisert 
opplæring samles. Videre anbefaler de en 
rekke endringer som omhandler studie-
forbundenes administrative kostnader og 
detaljstyring av kursvirksomheten.

Regionalisering
19. oktober la regjeringen fram Meld. St. 6  
(2018–2019) Oppgaver til nye regioner. 
Kunnskapsdepartementet skriver i mel-
dingen at de utreder ordningen med sikte 
på endringer som muliggjør at relevante 
deler av ordningen kan overføres til fylkes-
kommunene og vurderer å dele ordningen 
mellom Kunnskapsdepartementet og Kul-
turdepartementet. Vofo var tilstede på hø-
ringen i Kommunal og forvaltningskomite-
en. En samlet opposisjon i komiteen støttet 
Vofos syn i saken om regionalisering. 

Voksenopplæringsforbundet har del-
tatt på 2 innspillmøter i Kunnskapsde-
partementet. Vi har i møter med depar-
tementet, politikere og alliansepartnere 
gitt sterkt utrykk for at vi ikke støtter en 
regionalisering av tilskuddet til studiefor-
bund. Vofo har understreket at tilskud-

STATISTIKK 2018

 478 548 deltakere

43 338 kurs

12% tilrettelagte kurs

1 389 842 kurstimer
Klar for møte i Kompetansepolitisk råd. 

det til studieforbund må opprettholdes 
som en nasjonal tilskuddsordning og 
være forankret i voksenopplæringsloven.  

Vofos Veiledningstjeneste  
Vofo er medlem i Nasjonalt forum for karrie- 
reveiledning. Studieforbund, regioner og 
medlemsorganisasjoner bruker Vofo som 
veileder og drøftingspartner i saker som om-
handler politiske prosesser, tolkning av lov- 
og regelverk og andre saker som trenger av-
klaringer fra forvaltningen og myndigheter.    

Høyere yrkesfaglig utdanning  

Stortinget vedtok ny fagskolelov i mai. 
Her fikk vi gjennomslag for flere av våre 
innspill.  Det viktigste var at studieforbun-
dene AOF og Folkeuniversitetet fortsatt 
skal kunne drive fagskoler i egenskap av å 
være studieforbund.  

http://vofo.no/vaart-arbeid/politisk-arbeid/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20182019/id2616180/sec1
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VOFO UTAD

K urstilbudet i studieforbundene gir grobunn 
for personlig vekst og skaper aktive lokal-
samfunn. Fire av fem nordmenn mener 
 opplæring i frivillige organisasjoner er  

viktig for levende lokalsamfunn. Det framkommer av 
en undersøkelse Vofo og Studieforbundet Funkis gjen-
nomførte som del av Frivillighetsbarometeret 2018.  

Målet for Vofos kommunikasjonsarbeid har vært å 
synliggjøre verdien, kraften og mangfoldet gjennom et 
felles uttrykk for sektoren. I juni ble vårt nye kommuni-
kasjonskonsept presentert for styret.   

Vofo – Næring til et levende lokalsamfunn. Gjennom opp-
læring og utvikling sprer vi muligheter og kunnskap over 
hele landet og får lokalsamfunn til å spire og gro.  

Vi mener konseptet har potensial til å skape kommuni-
kasjon som ligger over daglige prosesser og enkeltsaker, 
og som representerer bredden og mangfoldet av aktivi-
teter i sektoren og på den politiske arenaen.  Vi har truk-
ket fram ni verdibudskap knyttet til Læring, Inkludering, 
Nye muligheter, Arbeidsliv, Kunnskap, Ferdigheter, 
Mestring, Fellesskap, Levende lokalsamfunn. 

Om læring: Bred og langsiktig læring utvider 
menneskelige og faglige perspektiver og sosiale rela- 

sjoner. Det gir næring til nysgjerrigheten, læringslysten 
og rom for å utforske mangfoldet av interesser som gjør 
at vi kan utvikle oss som hele mennesker. 

Erna Solberg sier at ingen må gå ut på dato. Plan-
tefrø har en begrenset holdbarhetstid – det har også 
kunnskap og kompetanse. Hva var mer naturlig enn 
å bruke frøposer som medium for å fortelle hvordan 
regelmessig påfyll fra det brede tilbudet om læring i 
ideelle og frivillige organisasjoner bidrar til personlig 
vekst og blomstrende lokalsamfunn over hele Norge?   

Tross et frodig og fargerikt konsept, var kommuni-
kasjonsarbeidet preget av krevende interessepolitiske 
prosesser som følge av ulike forslag fra regjeringen om 
endringer i tilskuddsordningen, deling mellom depar-
tementer og regionalisering.  

Vofos kommunikasjonsarbeid foregår i samarbeid 
med regioner og studieforbund. Våre primære kana-
ler er egne nettsider, sosiale medier, nyhetsbrev og 
møteplasser. GDPR-tilpasning som krever aktivt sam-
tykke har redusert rekkevidden på nyhetsbrevet selv 
om svært mange fornyet sitt abonnement som svar 
på GDPR-meldingen vår og stadig nye abonnenter 
melder seg på. 

Studieforbundene bygger bro mellom kompetansepolitikken og  
samfunnspolitikken . Vi representerer et sterkt, ubyråkratisk og  

enkelt tilgjengelig system for læring der folk bor . 
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ARENDALSUKA 

Den 7. Arendalsuka gikk av stabelen 13. –18. august med 
75 000 besøkende, 204 stands og 1101 debatter og  
arrangementer.

Målet vårt var nettverksbygging med politikere og 
mellom representanter for studieforbundene og deres 
medlemmer. I tillegg var Arendalsuka arena for lanse-
ring av kommunikasjonskonseptet.  

Vofo-seminaret Fremtidens folkeopplysning – den 
myke kompetanserevolusjonen? tok utgangspunkt i 
hvordan automatisering og kunstig intelligens endrer 
arbeidslivet. Vi inviterte til panelsamtale rundt spørs-
målene om hva vi må lære når maskiner kan mer enn 
oss. I panelet satt Jesper Werdelin Simonsen fra Norges 
Forskningsråd, Mathilde Tybring-Gjedde, H og Martin 
Henriksen, Ap fra Stortingets utdanningskomité, Tor-
mod Skjerve fra Virke, Julie Lødrup fra LO og Kjærsti 
Gangsø fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Ge-
neralsekretær Gro Holstad i Vofo ledet diskusjonen.  

Vofos team deltok på en rekke arrangementer og 
uformelle møter i regi av aktører vi ønsker å styrke sam-
arbeid med i interessepolitikken. Også dette året tilbød 
vi en sosial arena på Mør Biffhus der tjue representan-
ter fra studieforbundene møttes til livlig bordfellesskap 
og erfaringsutveksling.  

Foto: Anne-Marte Før
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Vofo 
LÆRING OG KOMPETANSE

U nder dette programmet tilbyr Vofo seminarer, 
konferanser og møter om aktuelle emner, etter 
ønsker og behov fra våre brukere.   

Stammen i konseptet er månedlige dags-
seminarer som i regelen holdes i Litteraturhuset i Oslo. 
Seminarene skal bygge kompetanse, være møteplasser og 
skape nye nettverk og videre samarbeid om temaene som tas 
opp. Vofo Læring og kompetanse skal motivere og inspirere 
deltakerne i deres arbeid med å utvikle interessen for voksnes 
læring og læring i frivillig sektor i Norge.  

Temaene velges etter behovsundersøkelse i studieforbun-
dene. Alle kurs i 2018 var fulltegnet. Kommunikasjonskurset 
– lær å lage video ble satt opp 4 ganger grunnet stor pågang 
og lange ventelister.   Evalueringene er gjennomgående me-
get positive og gir oss nyttige innspill til videre planlegging 
og utvikling av Vofo læring og kompetanse. 

I 2018 gjennomførte vi følgende  
10 seminarer med rundt 180 deltakere: 

februar: 
Fleksibel læring

mars:   
Kommunikasjon – lær å lage video 

april:    
Studieplan og dokumentasjon av læringseffekt 

mai:    
Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere- del 1 

mai:    
Kommunikasjon – lær å lage video 

juni:    
Voksenpedagogikk – Engasjerende kursdesign 

august:   
Kommunikasjon – lær å lage video 

august:    
Kommunikasjon – lær å lage video 

september:  
Lobbyarbeid – grunnkurs 

november:  
Frivillige organisasjoner som arbeidsgivere – del 2 

desember:  
Voksenpedagogikk – Engasjerende kursdesign

Vofo Læring og kompetanse er vår egen arena for læring og  
kompetanseutvikling i og for studieforbund, frivillige organisasjoner  

og andre som arbeider med voksnes læring . 

Læ
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ng
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Nye verktøy

Nytt av året var videokurs rettet mot med-
arbeidere og tillitsvalgte i studieforbund 
og medlemsorganisasjoner som jobber 
med rekruttering, påvirkning og infor-
masjon. De ble svært godt mottatt. Vi 
gjennomførte fire kurs gjennom året for 
å imøtekomme en lang venteliste.

 Noen tilbakemeldinger fra deltakerne:
Veldig viktig at vi så kjapt fikk prøve ting 

selv. Likte kurset veldig godt – og fint at vi 
ikke var flere deltakere.

Engasjerende foredragsholder, spen-
nende tema, perfekt kombinasjon av  
teori og praksis. Rett og slett et helt perfekt  
videokurs!

Et av de aller morsomste kursene jeg 
noen gang har deltatt på!

Godt tilfreds med alt! Ett uforutsett pluss 
var medelevene. Godt motivert og arbeids-
om gjeng. Samt at vår ulikhet i arbeidsfelt 
og erfaring skapte en positiv læringsramme.
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Arrangementene omfattet 
utstillinger, informasjons-
møter, minikurs og konfe-
ranser flere steder i landet i 

regi av Vofo Oslo, Vofo Akershus, Vofo 
Buskerud, Vofo Østfold, Vofo Innland 
(Hedmark og Oppland) og Vofo Møre 
og Romsdal. 

Et høydepunkt på Læringsdagene er 
kåring av læringshelter og utdeling av læ-
ringspriser. Priser går til organisasjoner 
og enkeltdeltakere. Læringsheltprisen 
tildeles deltakere som har gjort en spesi-
ell læringsinnsats for å utvikle seg og sin 
fremtid. Mange personlige læringshisto-
rier gjør stort inntrykk, og arrangementene 

får som regel god dekning i lokale medi-
er. Læringspriser til organisasjoner gikk 
i 2018 til lag og organisasjoner som har 
jobbet godt med inkludering, rekruttering 
og organisasjonsutvikling.  

Vofo Akershus ga Læringsprisen 2018 til 
Eidsvoll Musikkråd.  

Vofo Østfold har etablert «Kunnskapens 
tre»  som i 2018 ble tildelt fagforeningen 
i Nettbuss. 

Vofo Møre og Romsdal ga Læringsprisen 
2018 til Røde Kors-prosjektet Habil. 

Vofo Oslo delte ut to læringspriser. Yolan-
de Mafo ble kåret til årets Læringshelt og 
Østre Aker Husflidslag ble tildelt organi-
sasjonsprisen. 

Vofo Buskerud delte også ut to lærings-
priser. I kategorien ”Enkeltperson” gikk 
prisen til ekteparet Simona Balcaitienè og 
Ignas Balcaitis mens organisasjonsprisen 
gikk til foreningen Slekt og Data Buskerud. 

Vofo Innland,  Oppland Fylkeskommune 
og Karriere Oppland sto sammen om å 
dele ut voksenopplæringsprisen i Opp-
land for 2018 til Reidun Synnøve Brustu-
en, i studieforbundet Funkis. 

LÆRINGSDAGER OG -PRISER
Seks av Vofos regioner søkte om midler til å arrangere 

Læringsdager og -festivaler i 2018 .

N
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http://www.vofo.no/om-Vofo/nyheter/laeringspris-til-eidsvoll-musikkraad
http://www.vofo.no/om-Vofo/nyheter/laeringspris-til-eidsvoll-musikkraad
http://www.vofo.no/om-Vofo/nyheter/laeringspris-til-bussansatte
http://www.vofo.no/om-Vofo/nyheter/laeringspris-til-bussansatte
http://www.vofo.no/om-Vofo/nyheter/laeringspris-til-bussansatte
http://www.vofo.no/om-Vofo/nyheter/inkludering-bak-rattet
http://www.vofo.no/om-Vofo/nyheter/inkludering-bak-rattet
http://vofo.no/om-Vofo/nyheter/laeringspriser-i-oslo
http://vofo.no/om-Vofo/nyheter/laeringspriser-i-oslo
http://vofo.no/om-Vofo/nyheter/laeringspriser-i-oslo
http://vofo.no/om-Vofo/nyheter/laeringspriser-i-oslo
http://www.vofo.no/om-Vofo/nyheter/laeringspriser-i-buskerud
http://www.vofo.no/om-Vofo/nyheter/laeringspriser-i-buskerud
http://www.vofo.no/om-Vofo/nyheter/laeringspriser-i-buskerud
http://www.vofo.no/om-Vofo/nyheter/laeringspriser-i-buskerud
http://www.vofo.no/om-Vofo/nyheter/laeringspriser-i-buskerud
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Utlysning skjer hver høst når Statsbud-
sjettet er på plass. Formålet er å bidra 
til kompetanseheving, motivasjon og 
idéutvikling i opplæringsarbeidet i stu-

dieforbund og deres medlemsorganisasjoner.  
 I 2018 mottok vi 77 søknader fra 9 studieforbund. 

Totalt ble det tildelt 35 stipender på til sammen kr.  
250 000 til 24 kvinnelige og 11 mannlige stipendiater. 
Se tabell. 

Alle stipendmottakere leverer en kort rapport om 
læringsutbyttet fra sine reiser. Les om studiereisen 
som gikk til Japan for å kvesse tenner.  

REISESTIPEND  
Voksenopplæringsforbundet deler ut reisestipend til faglig utvikling for  

kurslærere, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og  
deres medlemsorganisasjoner .

Danmark og Sverige                                 
 kr. 5.000 

Finland, Barentsregionen og Baltikum  
kr. 6.000 

Europa for øvrig                                       
kr. 7.000 

Andre verdensdeler                                  
kr. 9.000

Det deles ut stipender  
etter fire satser avhengig av  
ønsket reisemål. 

Danmark og Sverige

Finland, Barents- 
regionen og Baltikum

Europa for øvrig

Andre verdensdeler  

Antall prioriterte søknader fra Studieforbund 

REISEMÅL

Antall stipender  

9
26 

1
8

12
18 

13
25

http://vofo.no/om-Vofo/nyheter/reisestipend-til-japan-for-aa-kvesse-tenner
http://vofo.no/om-Vofo/nyheter/reisestipend-til-japan-for-aa-kvesse-tenner


12

INKLUDERENDE KURS
Prosjektet har som mål å styrke studieforbundenes kurs som arena for inklu-
dering, ved å spre informasjon og inspirasjon rettet mot lokale kursarrangører. 
Vi har samlet eksempler på god praksis, og utarbeidet et seminaropplegg for 
målgruppen. Nettsiden inkluderendekurs.no og materiell til seminarene, bl.a. 
ferdig trykte diskusjonskort, er klart til bruk. 

Prosjektet startet arbeidet høsten 2017, og skal avsluttes i løpet av 2019. 
Opprinnelig var det planlagt å avslutte prosjektet i 2018, men arbeidet med å 
innhente og bearbeide informasjon tok lengre tid enn forventet. 

Vofo mottok etter søknad 450 000 kr i tilskudd til prosjektet fra Kunn-
skapsdepartementet i 2017. I tillegg bevilget Kompetanse Norge kr. 375 000 
i 2018. Deler av dette tilskuddet har vært benyttet til kostnader med bearbei-
ding og produksjon av informasjonsmateriell, resten vil brukes til kostnader 
for regionale seminarer. 

PROSJEKTER

DATABASE  
OVER FORSKERE  
I NORDEN
Vofo er partner i et Nordpluss-prosjekt initi-
ert av Dansk Folkeoplysings Samråd der Stu-
dieförbunden i Sverige og Bildningsalliansen i 
Finland også er med. Vofo  har vært prosjekt-
partner med professor Jorun M. Stenøien ved 
Institutt for pedagogikk og livslang læring på 
NTNU som ekspertpartner. Mapping Nordic 
research in fields related to ”folkbildning” har 
som mål å skape en samlet oversikt over for-
skere på feltet og bidra til å styrke forsknings-
miljøet.  

Vi har kartlagt forskere og kontaktet forske-
re som var aktuelle å registrere i en ny databa-
se. DFS står for teknisk utvikling og vedlikehold 
av databasen. 

STUDIEFORBUNDENE  
SOM LÆRINGSKATALYSATOR
Vi har engasjert Fafo til å gjennomføre et forskningsprosjekt på studiefor-
bundene. Fafo analyserer bredden i studieforbundenes arbeid og studerer 
studieforbundene som læringskatalysatorer på forskjellige samfunnsområder. 
En større spørreundersøkelse rettet mot kursdeltakere og -instruktører inngår 
i prosjektet. Forskningsrapporten legges fram i mai 2019.

Resultatet vil  
foreligge i mai 2019. 

http://inkluderendekurs.no
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Fellestjenester 
FOR STUDIEFORBUNDENE

Felles datasystem 

Vofo forvalter datasystemet KursAdmin 
(felles kurs- og administrasjonssystem), 
som er primært datasystem hos fem stu-
dieforbund, og som er delvis i bruk hos 
ytterligere tre studieforbund. Vi samar-
beider tett med AOF og Folkeuniversite-
tet, som forvalter sine egne versjoner av 
det samme systemet. 

Systemet har vært i drift siden 2012, 
og de opprinnelige utviklingskostnadene 
er ferdig finansiert i løpet av 2019. Dette 
åpner opp for nye muligheter. I 2018 har 
vi jobbet sammen med flere av studiefor-
bundene for å utforske andre løsninger 
og nye måter å jobbe på. Dette arbeidet 
fortsetter til neste år. 

Samordnet rapportering 

Sammen med etableringen av et felles 
datasystem i 2012 ble den årlige rappor-
teringen til Statistisk sentralbyrå (SSB) 
samordnet gjennom Vofo. Dette er et til-
tak som har bidratt til å øke kvaliteten på 

alle studieforbundenes data og redusert 
produksjonstiden for studieforbundssta-
tistikken. Statistikken for 2018 blir publi-
sert 4. april 2019. 

Vi bør vurdere en tilsvarende sam-
ordning av studieforbundenes øvrige 
rapporteringsoppgaver til departementet 
og Kompetanse Norge. Det er i dag en 
stor grad av overlapp mellom opplysnin-
gene som etterspørres i ulike oppgaver. 
En standardisering og samordning av alle 
oppgavene til studieforbundene som har 
frist 1. mars vil trolig heve kvaliteten og 
spare ressurser, både for studieforbun-
dene og det offentlige. 

Ny personvernlov 

Arbeidet med ny personvernlov og EUs 
personvernforordning (GDPR) har vært 
en utfordring for Vofo, studieforbundene 
og deres medlemmer, først og fremst for-
di oppmerksomheten rundt personvern 
har vært høy både hos organisasjoner, 
virksomheter og i befolkningen generelt. 

Både før og etter at loven tredde i kraft 
har vi samarbeidet med bl.a. Datatilsy-
net og Frivillighet Norge for å forberede 
studieforbundene på de nye kravene og 
styrke kompetansen på feltet. Vofo har 
innhentet juridisk bistand for å avklare 
noen konkrete problemstillinger for stu-
dieforbundene og utarbeidet avtaler som 
oppfyller de nye kravene. 

Fellesavtale med Kopinor 

Vofo har en felles avtale med Kopinor 
som gir tilsluttede studieforbund og de-
res medlemmer rett til å kopiere beskyttet 
materiale til bruk i tilskuddsberettiget kur-
svirksomhet. I 2018 var 6 studieforbund 
tilsluttet avtalen: Idrettens studieforbund, 
Kristelig studieforbund, Samisk studie-
forbund, Studieforbundet AOF Norge, 
Studieforbundet Folkeuniversitetet og 
Studieforbundet kultur og tradisjon. 

Som fellesorgan utfører Vofo en rekke fellestjenester for studieforbundene . Samordning 
av kunnskap og ressurser bidrar til en mer effektiv og rasjonell virksomhet . 

Fe
lle
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ap
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Studieforbund 

I januar arrangerte vi et seminar for studieforbundene der Da-
tatilsynet redegjorde for de nye personvernreglene/GDPR, og 
hva som kreves for å oppfylle dem. I første halvår arrangerte vi 
også fire frokostmøter med studieforbundene med gjennom-
gang av evalueringsrapporten til Kompetanse Norge fra BDO, 
rapporten fra Hagen-utvalget og to møter om praksis og regel-
verk for tilretteleggingstilskudd. I andre halvår foregikk en rekke 
møter med studieforbundene for å diskutere regjeringens ulike 
endringsforslag.  

Vofo-regioner 

I 2018 arrangerte Vofo 2 konferanser for regionene. Den 8.–9. 
mars møttes styreledere og regionkonsulenter i Trondheim. Tema 
var Vofos og offentlige regionprosesser. Vi fikk påfyll på metoder 
for arbeid med samfunnskontakt og posisjonering, og diskuterte 
Nasjonal kompetansepolitisk strategi og regionale kompetanse-
politiske råd. 

 15.–16. november arrangerte vi samling for regionkonsu-
lentene som møttes i Oslo. Temaene var regionprosesser med 
erfaringsutveksling, intern kommunikasjon og regionale kom-
petanseråd. 

Formelle møter 

Årsmøtet ble arrangert i mai med Per Paludan Hansen som 
gjestetaler. Han var da president i EAEA og leder i vår danske 
søsterorganisasjon DFS. Leder i Stortingets utdanningskomité 
Roy Steffensen og statssekretær i Kunnskapsdepartementet Atle 
Simonsen hilste årsmøtet.  Totalt deltok 53 delegater. 

KONFERANSER OG MØTER

Gjennom året har vi møtt regionene og studieforbund på ulike møteplasser .  

Framtida til studieforbundene var tema på Vofos represen-
tantskapsmøte 15. november. Nina Sandberg som representerer 
Arbeidspartiet i Stortingets utdanningskomité innledet møtet. 
Vi stilte spørsmålene hvordan interne og eksterne parter ser på 
studieforbundenes rolle i samfunns- og kompetansepolitikken, 
og hva de tenker om regionalisering av tilskuddsordningen. Seni-
orrådgiver Tormod Skjerve i Virke og Trond Markussen, president 
i NITO innledet til diskusjon. Totalt deltok 46 delegater. 

STYRET 

Fram til årsmøtet i 2018, ble det avholdt fem 
styremøter der 47 saker ble behandlet. Fra års-
møtet og ut året, har det vært gjennomført seks 
styremøter der 44 saker ble behandlet.  

Styret var i september på studietur til Brussel. 
The European Association for the Education of 
Adults – EAEA var vertskap under oppholdet. 
De hadde satt sammen et variert, interessant og 
lærerikt program som ga et godt innblikk i den 
europeiske agendaen innenfor vårt område. 
Studieturen var i tillegg positivt for styret som 
kollegium med nye medlemmer. 

                Mer informasjon på s. 22

Fe
lle

sk
ap



Årsmelding 2018   15

Ulike møter innad og utad. Arbeidsmøte med studieforbundene etter møte i departementet om endringer i tilskuddsordningen,  
Frivillighetskonferanse i Akershus fylkeskommune om nye Viken, utdanningsmesse i Østfold og styrets studietur til Brüssel. 
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Kunnskapsdepartementet 
Det har vært gjennomført ett dialogmøte med Kunnskaps-
departementet i 2018 hvor temaene har vært inkludering, 
endring av studieforbundenes tilskuddsordning og generell 
utveksling av informasjon. Etter planen skulle det ha vært ett 
møte til i oktober, men dette ble avlyst som følge av endrings-
prosessen av tilskuddsordningen. I tillegg har det vært to 
innspillmøter med både Kunnskaps- og Kulturdepartementet 
høsten 2018, samt at Vofo har sendt inn skriftlige innspill på 
endringsforslagene. 

Kompetanse Norge  

Det har vært gjennomført to møter i forbindelse med evaluering 
av tilskuddsordningen, et oppdrag Kompetanse Norge har utført 
for Kunnskapsdepartementet. Vofo har gitt flere skriftlige innspill 
i evalueringsprosessen. I tillegg har det vært møter vedrørende 
tilskuddet til Vofo, og bruken av tilretteleggingstilskuddet hvor 
Kompetanse Norge også har innledet på et møte med studie-
forbundene. Vi har løpende kontakt om faglige saker med Kom-
petanse Norge. 

Kompetansepolitisk råd  

Vofo er part i kompetansepolitisk råd sammen med partene i 
arbeidslivet og regjeringen. Rådet ble nedsatt i 2017, og skal 
følge opp Nasjonal kompetansepolitisk strategi og videreføre 
samarbeidet mellom partene. I mandatet heter det at strategi-
partnerne har ulike roller og ansvar i oppfølgingen, og vil bidra med 
de virkemidlene de har til rådighet. Strategipartnerne vil rapportere 
om sin oppfølging i det kompetansepolitiske rådet. 

Vi har i 2018 løftet fram problemstillinger som er aktuelle 
for studieforbundene og gitt regjeringen råd og innspill i kom-
petansepolitikken. Vår rolle er å stimulere til at flere finner læ-
ringsmotivasjon og bygger sin læringsevne gjennom opplæring i 

frivillig sektor, stimulere til bruk av Kompetansepluss-ordningene, 
styrke regional tilstedeværelse og bidrag til regionale kompetan-
sesamarbeid, og bidra til å synliggjøre sektoren overfor regionale 
karriereveiledningssentre. 

Det har i 2018 vært avholdt 4 møter i rådet. I tillegg har 
det vært invitert til å gi skriftlige innspill om kompetansere-
formen. Vofos rapportering for 2018 finnes på regjeringens 
hjemmesider. 

Nasjonalt fagskoleråd 

For perioden 1. januar 2018 til 1. desember 2020 er det Flek-
sibel Utdanning Norge (FuN) som representerer vår sektor i 
Nasjonalt fagskoleråd. Vofo representerte begge organisasjoner 
i foregående toårs-periode. Gro Svenneby, nestleder i Vofos 
styre og politisk rådgiver i Vofo Stian Juell Sandvik er valgt som 
henholdsvis 1. vara og 2. vara i inneværende periode. Vi har 
etablert et løpende samarbeid med FuN og har i 2018 arbeidet 
med ny fagskolelov og spesielt løftet fram fagutdanning for 
voksne og utfordringer for ideelle fagskoler.  Det var en stor 
seier da ny fagskolelov ble vedtatt med dispensasjon for at 
studieforbund som allerede driver fagskoler fortsatt kan eie 
og drive fagskoler. 

Frivillighet Norge 

Vofo er medlem av Frivillighet Norge og samarbeider blant annet 
om politiske saker og statsbudsjett. I 2018 deltok vi på en rekke 
møter initiert av Frivillighet Norge, samt årsmøtet og toppleder-
konferansen. 

Frivillighet Norge var invitert til innspillsmøtene som Kunn-
skaps- og Kulturdepartementene arrangerte vedrørende 
endringer av tilskuddsordningen til studieforbundene. 

 

Forvaltning 
OG SAMARBEID

Vofo representerer i en rekke utvalg, referansegrupper og fora .  
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https://www.regjeringen.no/contentassets/25451edb88914ca4a5f9f861cd3730ce/vofo-rapportering-nkps-januar-2019.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/25451edb88914ca4a5f9f861cd3730ce/vofo-rapportering-nkps-januar-2019.pdf
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Nordisk nettverk  
for voksnes læring (NVL) 

Samarbeidet med NVL har antatt en an-
nen karakter etter at Kompetanse Norge 
overtok som nasjonal koordinator. Vofo 
har først og fremst fungert som kommu-
nikasjonskanal for NVLs ulike nyheter, 
rapporter og arrangementer. Etter søk-
nad fikk vi finansiell støtte til å arrangere 
kurset Levende kursdesign med Hróbjartúr 
Arnason fra Island. Kurset ble svært godt 
mottatt og samme avtale ble inngått for 
2019.  

Folkbildning Norden  
Folkbildning Norden er et samarbeidsfor-
um for paraplyorganisasjonene for studie- 
og opplysningsforbundene i Norden. For-

umet har også samarbeid med tilsvarende 
organisasjoner i Baltikum. Formålet er er-
faringsutveksling og nordisk samordning 
overfor EAEA og ICAE. I 2018 ble det ar-
rangert et møte hvor generalsekretær Gro 
Holstad og rådgiver Astrid Krohn deltok.  

Internasjonalt 

EAEA – The European Association for 
the Education of Adults er vår europeiske 
paraplyorganisasjon, en interessepolitisk 
organisasjon som jobber for å ivareta livs-
lang læring – og spesielt ikke-formell læring 
– overfor de ulike organene i EU. EAEA var 
vertskap for styrets studietur til Brussel i 
september. 

Vofo var tilstede på EAEAs generalfor-
samling og årskonferanse i 27. – 28. juni i 

Tallinn, og var representert ved nestleder 
Gro Svennebye og generalsekretær Gro 
Holstad. 

Vofo møter i Forum for Europeisk Ut-
danningspolitikk (FEU). Vofo har deltatt 
på ett møte i 2018.  

ICAE – The International Council for 
Adult Education er vår globale paraplyor-
ganisasjon. Organisasjonen har for tiden 
hovedkontor i Serbia, med Katarina Pop-
ovic som generalsekretær. ICAE arbeide 
for UNESCOs satsning på «Education for 
all», ved å fremme læring og utdanning 
for unge og voksne gjennom grasrotor-
ganisasjoner og nasjonale paraplyer i over 
hundre medlemsland. Det har ikke vært 
møter i 2018.

Samarbeid og interessepolitisk arbeid i 
ulike fora. Øverst fra konferanse om fag-
skolenes framtid med statsråd Jan Tore 
Sanner, møte i Kompetansepolitisk råd 
om fylkenes rolle i kompetansepolitikken 
og fra Vofos representantskapsmøte med 
NITOs president Trond Markussen, senior-
rådgiver Tormod Skjerve i Virke og Kjærsti 
Gangsø, Daglig leder i Studieforbundet 
kultur og tradisjon og styremedlem i Vofo. 
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Driftsinntekter og driftskostnader 2018 2017

Kontingenter 2 214 371 1 594 385

Kurs og konferanser 166 500 127 500

Offentlige ressurstilskudd 9 855 660 10 583 320

Andre inntekter 50 645 147 306

Prosjektinntekter 246 130 1 351 982

Sum driftsinntekter 12 533 307 13 804 493

Personalkostnader og honorarer -5 988 843 -5 442 342

Avskrivning på driftsmidler og  
immaterielle eiendeler

-522 560 -522 560

Overførte tilskudd -1 784 000 -1 809 000

Annen driftskostnad -5 351 987 -4 667 222

Sum driftskostnader -13 647 390 -12 441 124

Driftsresultat -1 114 083 1 363 370

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt 26 696 23 160

Annen finansinntekt 0 12 222

Sum finansinntekter 26 696 35 382

Annen rentekostnad -7 367 -31 646

Sum finanskostnader -7 367 -31 646

Sum av finansposter 19 329 3 736

Årsresultat -1 094 754 1 367 106

Årsresultatet disponeres:

Annen egenkapital -1 094 754 1 367 106

Sum -1 094 754 1 367 106

 

RESULTATREGNSKAP
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EIENDELER 2018 2017

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Kurs- og administrasjonssystem 522 519 1 045 079

Sum immaterielle eiendeler 522 519 1 045 079

Sum anleggsmidler 522 519 1 045 079

Omløpsmidler

Fordringer 171 309 26 369

Andre kortsiktige fordringer 24 815 10 461

Sum fordringer 196 124 36 830

Investeringer

Aksjer 33 000 33 000

Sum investeringer 33 000 33 000

Bankinnskudd 4 802 191 5 799 496

Sum bankinnskudd 4 802 191 5 799 496

Sum omløpsmidler 5 031 315 5 869 326

SUM EIENDELER 5 553 833 6 914 404

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Annen egenkapital 2 601 575 3 696 330

Sum egenkapital 2 601 575 3 696 330

Gjeld

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 0 33 353

Sum langsiktig gjeld 0 33 353

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 655 637 118 160

Annen kortsiktig gjeld 1 233 096 1 003 929

Ubenyttet offentlig tilskudd 1 063 525 2 062 632

Sum kortsiktig gjeld 2 952 258 3 184 721

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 5 553 833 6 914 404

BALANSE
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Generelt
Kontakten med regioner ble forsterket i 2018, både gjen-
nom en ekstra samling for regionkonsulentene, og etable-
ringen av månedlige nettmøter. I tillegg ble det opprettet 
en ny stilling som organisasjonsrådgiver høsten 2018 i 
administrasjonen. Stillingen innehar hovedansvaret for 
oppfølging av regionene, samt regionprosessen. Det ble 
ansatt en person fra 1. august, som dessverre sluttet ved 
årsskiftet. Det er igangsatt ny ansettelsesprosess.

Vofos regionprosess

Høsten 2017 ble et pilotprosjekt igangsatt for å teste ut an-
befalingene for en ny regionstruktur for Vofo. Region Sør, 
bestående av Vofo Agder og Vofo Vestfold/Telemark, ble 
opprettet i piloten og en ny regionkonsulent ble engasjert 
for ett år i 50 % stilling.  

Samtidig som piloten pågikk, ble Vofo Trøndelag og 
Vofo Innlandet etablert våren 2018. I begge regionene 
ble det etablert egne styrer, og i Vofo Innlandet ble det 
ansatt en ny regionkonsulent i 80 % stilling høsten 2018. 
Vedkommende er ansatt av Vofo nasjonalt, og finansier-
ingen kommer fra både Vofo nasjonalt og Vofo Innlandet. 
I Vofo Trøndelag fortsetter ordningen man har sammen 
med fylkeskommunen.

Regionene i Akershus, Østfold og Buskerud har etablert 
en egen arbeidsgruppe, som forbereder en fusjonering og 
opprettelse av Region Viken. 

Regionene i Troms og Finnmark startet innledende 
samtaler om fusjonering, men prosessen stoppet opp i 
påvente av den offentlige prosessen. Dette vil starte opp 
igjen i 2019.

Vofo Hordaland har startet forberedelsene til å bli Vofo 
Vestland i 2019, hvor Sogn og Fjordane er inkludert. Det 
er pt ingen Vofo region i Sogn og Fjordane.

VOFOS REGIONER 

M
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Piloten ble evaluert høsten 2018, og erfarin-
gene fra de ulike prosessene og evalueringen, 
viste at det var nødvendig med en justering av de 
opprinnelige anbefalingene, som styret vedtok 
høsten 2016.

Styret i Vofo vedtok i desember 2018 følgende 
justeringer:

1. Det legges til grunn at hvert fylke har et eget 
styre, og at en regionkonsulent kan ha ansvar 
for flere regioner der det er hensiktsmessig.

2. Antall stillinger finansiert med nasjonale 
midler med inntil 50 % stilling opprettholdes 
på 7.

3. Prosessen skal være ferdig innen utgangen 
av 2020.

4. Administrasjon er i dialog med regionene 
med tanke på ansattressurser framover. For å 
sikre tilstrekkelig kontinuitet og overlapping, 
kan det bli behov for å bruke ekstra ressurser i 
en overgangsfase. Administrasjonen vil ta en 
vurdering av dette før neste styremøte.  

Det vil bli utarbeidet stillingsinstrukser og  
styreinstrukser i løpet av prosessen.

Konsekvensene av dette, er at Vofo skal ha 
regioner som følger den offentlige regioninn-
delingen, d.v.s 11 regioner på landsbasis, mens 
støtte til administrative ressurser vil pr dags dato 
begrense seg til 7 stillinger. Prosessen videre må 
justeres som følge av dette. 
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Vofo Østfold 
Styreleder Bjørn Eriksen 
Studieforbundet AOF Norge 
Regionkonsulent Eva Enkerud 

Vofo Akershus 
Styreleder Jon G. Olsen 
Akershus musikkråd 
Regionkonsulent Marit Sørlie 
 
Vofo Oslo 
Styreleder Vidar Waaden 
Idrettens studieforbund 
Regionkonsulent Berit Mykland
 
Vofo Buskerud 
Styreleder Tove Næss Lien 
Studieforbundet Folkeuniversitetet 
Regionkonsulent Trine Aass 
 
Vofo Vestfold/Telemark (Region sør) 
Styreleder Sigfred Steinhaug 
Studieforbundet Funkis 
Kontaktperson Jan Dalen 

Vofo Agder (Region sør) 
Styreleder Gro Monsen Høiby 
Studieforbundet AOF Norge 
Kontaktperson Jan Dalen 
 
Vofo Rogaland 
Styreleder Kristian Reilstad 
Studieforbundet næring og samfunn 
Regionkonsulent Tarald Oma 
 

Vofo Innlandet 
Styreleder Ina Irene Inman Tjørve 
Studieforbundet Folkeuniversitetet 
Regionkonsulent Sara Hope Lygre 
 
Vofo Møre og Romsdal 
Styreleder Annlaug Stavik 
Studieforbundet Funkis 
Regionkonsulent Kolbjørn Aarstein 
 
Vofo Hordaland 
Styreleder Kjell Dyngeland 
Studieforbundet AOF Norge 
Regionkonsulent Torgeir Toppe 
 
Vofo Trøndelag 
Styreleder Svein Svensson  
Studieforbundet Funkis 
Regionkonsulent Arne Jostein Vestnor 

Vofo Nordland 
Styreleder Svenn Holdahl  
Studieforbundet kultur og tradisjon 
Daglig leder Jørn Helge Sørensen 
 
Vofo Troms  
Styreleder Anne Grete Seljebakk 
Musikkens studieforbund 
 
Vofo Finnmark 
Styreleder Sigmund Arne Hansen 
Studieforbundet natur og miljø 
Daglig leder Kirsten Ramberg 
 
  

PER  
DESEMBER 

2018
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Styret i Vofo fram til årsmøtet 2018 

Leder  Inge Carlén Studieforbundet næring og samfunn

Nestleder  Kjærsti Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon 

Styremedlem Trond Eklund Johansen Musikkens studieforbund 

Styremedlem  Gro Svennebye Studieforbundet AOF Norge 

Styremedlem  Trond Vegard Sagen Eriksen Akademisk Studieforbund 

Styremedlem  Ingebjørg Gram Studieforbundet Folkeuniversitetet 

Styremedlem Mats Grimsgaard Vofo 

1.varamedlem Kristin Berglann Tronrud Studieforbundet Funkis 

2.varamedlem Erlend Langeland Kristelig studieforbund 

Varamedlem for ansatte Astrid Krohn Vofo 

Styret i Vofo etter årsmøtet 2018 

Leder  Inge Carlén Studieforbundet næring og samfunn

Nestleder  Gro Svennebye Studieforbundet AOF Norge  

Styremedlem Kjærsti Gangsø Studieforbundet kultur og tradisjon  

Styremedlem  Ludvig Claesson Musikkens studieforbund 

Styremedlem  Kristin Berglann Tronrud  Studieforbundet Funkis 

Styremedlem  Ingebjørg Gram Studieforbundet Folkeuniversitetet 

Styremedlem Mats Grimsgaard Vofo 

1.varamedlem Trond Vegard Sagen Eriksen Akademisk Studieforbund  

2.varamedlem Harald Skarsaune Kristelig studieforbund 

Varamedlem for ansatte Astrid Krohn Vofo 

ANSATTE I 2018

Navn Stilling Stillingsstørrelse 

Gro Holstad Generalsekretær 100 % 

Cecilie Hänninen Rådgiver pedagogikk og kommunikasjon 100 % fra 01.06.2018 

Anne Berit Sveen Økonomikonsulent 100 % 

Astrid Krohn Kommunikasjonsrådgiver 100 %      

Mats Grimsgaard Rådgiver 100 % 

Xiaowei Aakervik Administrasjonssekretær Tilbake fra permisjon 09.04.2018 (100 %) 

Stian Juell Sandvik Politisk rådgiver 100 % (perm. fra 06.08.– 11.12.2018) 

Nils Michael Nilsson Ramsøy Organisasjonsrådgiver 100 % fra 01.08.– 20.12.2018 

Jan Dalen Regionkonsulent, Region Sør 50 %, engasjement til 31.01.2019     

Sara Hope Lygre Regionkonsulent, Region Innlandet 80 % fra 01.09.2018 

Astrid Thoner Seniorrådgiver Pensjonert fra 30.08.2018 

Maj-Britt Sæther Administrasjonskonsulent Pensjonert fra 30.04.2018 

STYRET I VOFO  



Årsmelding 2018   23

FREMTIDSUTSIKTER 

Det er vesentlig for den enkelte, 
arbeidslivet og samfunnet, og 
i dette arbeidet spiller studie-
forbundene en viktig rolle. 

Vofo har vært strategipartner i utviklingen 
av Nasjonal kompetansepolitisk strategi, 
er part i Kompetansepolitisk råd og har 
plass i Nasjonalt fagskoleråd. Vofo skal 
også fremover være en synlig aktør i kom-
petansepolitikken, men for å lykkes med 
kompetansereformen og intensjonene i 
kompetansepolitisk strategi, mener Vofo 
det bør legges opp til et bredt aktørbilde 
og et mangfold når det gjelder gjennomfø-
ringsløsninger. Vofo mener at regjeringens 
kompetansereform i tillegg må anlegge et 
bredere perspektiv på kompetanse og viser 
blant annet til arbeidslivets parter som også 
fremhever betydningen av læring utenfor 
arbeidslivet. De mener den bidrar til å utvi-
de perspektiver, ferdigheter og trygghetsa-
renaen vi tar med oss tilbake til jobben. 

Anerkjennelse av folkeopplysningen 
som gir gevinster for folkehelse, livskvali-
tet, kultur og demokratisk dannelse kom-
mer veldig i bakgrunnen for det nyttige og 
målbare i dagens klima. Reformen skal 
også favne mennesker som ikke kommer 
inn på arbeidsmarkedet og som skal kun-
ne leve anstendige og innholdsrike liv. Det 
handler også om sosial og kulturell kom-
petanse for et inkluderende, mangfoldig 
og demokratisk samfunn. 

Med dette som bakteppe vil Vofo 
fortsette arbeidet i 2019 med å sikre at til-
skuddsordningen til studieforbundene ikke 
blir fragmentert og svekket. Vårt første mål 
er å beholde ordningen som en nasjonal 
ordning forankret i Lov om Voksenopplæ-
ring. Forslaget om regionalisering støttes 
ikke. Vi mener det vil gi fylkeskommunene 
en svekket samarbeidsaktør fremfor en for-
overlent og sterk aktør som virker der hvor 
folk bor og jobber, som er der næringslivet 
og frivillig sektor befinner seg.

Forslaget vil skape større byråkrati med 
økte administrative kostnader og dermed 
færre ressurser til opplæring. Forslaget 
vil fragmentere eksisterende fagmiljøer 
som det ikke finnes ressurser til å bygge 
opp regionalt. Forslaget svekker mulig-
hetene for samvirke og stordriftsfordeler 
gjennom studieforbund- Det vil spesielt 
vil gå utover læringstilbudet i distriktene 
og i organisasjoner med få administrative 
ressurser. 

Gjennom regionalt samarbeid får vi 
stadig eksempler på hvordan studiefor-
bundenes lokale tilbud bidrar til å skape 
levende lokalsamfunn, sterke organisasjo-
ner og til at de som trenger det får mulig-
het til å ta fagbrev eller tilegne seg ønsket 
kompetansepåfyll. Studieforbundene 
snur seg raskt, tilpasser seg lokale behov 
og er en god samarbeidspartner for det 
offentlige og arbeidslivet.

Styret vil styrke innsatsen på regionalt 
nivå, både gjennom vår egen regionre-
form, samarbeid og kompetanseheving. 
Det handler om å få flere Vofo-regioner 
inn i fylkeskommunale kompetansefora 
i nye fylker, videreføre bevilgninger i 
fylkesbudsjetter og forankre studiefor-
bundenes rolle regionalt.  Vi vil forsterke 
regionalt samarbeid og skape møteplas-
ser for Vofos regioner og studieforbund 
der de kan dele erfaringer og lære av 
hverandre. 

Fafo legger fram sin utredning i lø-
pet av våren 2019. Vi forventer at den 
vil bekrefte og beskrive verdien av læring 
gjennom studieforbund for deltakere og 
lokalsamfunn over hele landet og vil sørge 
for at dette blir kommunisert til viktige 
målgrupper. 

Gjennom Vofos læring og kompetan-
se-kurs, vil vi tilby opplæring innen nye 
læringsformer, politisk påvirkningsarbeid, 
kommunikasjon og formidling.

Vi tror og håper at 2019 blir det året vi 
trodde 2018 skulle bli, og styret ser frem 
til nok et krevende år da store og viktige 
avklaringer skal komme. Fjoråret har gjort 
oss enda bedre rustet til den jobben som 
må gjøres for Vofo og studieforbundene. 
Sammen med administrasjonen skal sty-
ret gjøre sitt beste for studieforbundenes 
fremtid og rolle nasjonalt og regionalt. 

Inge Carlén Gro Svennebye Kjærsti Gangsø Ingebjørg Gram 
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Ludvig Claeson Kristin Berglann Tronhus Mats Grimsgaard Gro Holstad
Styremedlem Styremedlem Styremedlem Generalsekretær
  
   

Regjeringen har et mål for kompetansepolitikken om å få flere i arbeid .
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Akademisk Studieforbund  
Aftenskolen Agder  
Aftenskolen Rogaland  
Akademikerforbundet  
Arkitektenes Fagforbund 
Delta  
Den norske kirkes presteforening  
Den norske legeforening  
Den norske tannlegeforening  
Den norske veterinærforening  
Econa  
Fjellugla kompetanse  
Krigsskoleutdannede Offiserers 
 Landsforening  
Norges Farmaceutiske Forening  
Naturviterforbundet  
NITO – Norges Ingeniør- og 
 Teknologorganisasjon  
Norges Interne Revisorers Forening  
Norges Juristforbund  
Norges Kommunerevisorforbund 
Norsk forening for integrativ terapi  
Norsk forskerforbund  
Norsk Psykologforening  
Norsk Radiografforbund  
Norsk Sykepleierforbund  
Politiets Fellesforbund  
Samfunnsviternes fagforening  
Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig   
 forening  
Utdanningsforbundet  
 
Idrettens studieforbund   
Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund  
Norges Amerikanske idretters Forbund  
Norges Badminton Forbund  
Norges Bandyforbund  
Norges Basketballforbund  
Norges Bedriftsidrettsforbund  
Norges Biljardforbund  

Norges Bokseforbund  
Norges Bordtennisforbund  
Norges Bowlingforbund  
Norges Bryteforbund  
Norges Bueskytterforbund  
Norges Castingforbund  
Norges Cricketforbund  
Norges Curlingforbund  
Norges Cycleforbund  
Norges Danseforbund  
Norges Dykkeforbund  
Norges Fekteforbund  
Norges Fotballforbund  
Norges Fleridrettsforbund  
Norges Friidrettsforbund  
Norges Golfforbund  
Norges Gymnastikk- og Turnforbund  
Norges Hundekjørerforbund  
Norges Håndballforbund  
Norges Ishockeyforbund  
Norges Judoforbund  
Norges Kampsportforbund  
Norges Kickboxing Forbund 
Norges Klatreforbund  
Norges Luftsportsforbund  
Norges Motorsportsforbund  
Norges Orienteringsforbund  
Norges Padleforbund  
Norges Roforbund  
Norges Rugbyforbund  
Norges Rytterforbund  
Norges Seilforbund  
Norges Skiforbund  
Norges Skiskytterforbund  
Norges Skytterforbund  
Norges Skøyteforbund  
Norges Snowboardforbund  
Norges Softball og Baseball Forbund  
Norges Squashforbund  
Norges Studentidrettsforbund  

Norges Styrkeløftforbund  
Norges Svømmeforbund  
Norges Tennisforbund  
Norges Triathlonforbund  
Norges Vannskiforbund og  
 Wakeboard forbund  
Norges Vektløfterforbund  
Norges Volleyballforbund  
 
Kristelig Studieforbund  
Areopagos  
Blå Kors i Norge  
Caritas Norge 
Credokirken Studieråd  
De Frie Evangeliske Forsamlinger  
Den Eritreiske Evangelisk Lutherske  
 Kirke i Norge 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke  
Den Nordiske Katolske Kirke i Norge  
Den Norske Israelsmisjon  
Den norske kirkes menigheter   
Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn  
Det Norske Baptistsamfunn  
Det Norske Bibelselskap  
Det norske diakonforbund  
Det Norske Misjonsselskap  
DMI Norge  
Doxa Bibelsenter  
For bibel og bekjennelse  
Frelsesarmeens Studieråd 
Guds menighet Vegårdshei  
Haugeinstituttet  
Hekta – Trosopplæring for ungdom  
IKO – Kirkelig pedagogisk senter  
Indremisjonsforbundet  
Kirkelig arb.giverorganisasjon for  
 Kirkelige virksomheter  
KFUK-KFUM-speiderne 
Kingdom of God Light of Christ 
Kirkelig undervisningsforbund 

Vofo hadde 14 studieforbund som medlemmer per 31 .12 .2018 .  
De har til sammen 503 frivillige organisasjoner som medlemmer . 

Studieforbundenes 
MEDLEMMER
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Kirken av Guds Nåde Studieråd 
Kirken i Dalen 
Kirkens Bymisjon Trondheim 
Kirkens SOS i Norge 
Kristen Idrettskontakt 
Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte 
KRIMS Trondheim  
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) 
Levende Tro 
Lærerenes Misjonsforbund  
Maran Ata Norge  
Mercy House  
Metodistkirken i Norge 
Misjonskirken i Norge 
Mødre i Bønn – Moms in Prayer   
 International  
NaMu Norge  
Navigatørene  
Norges KFUK/KFUM  
Norges Kristelige Folkehøgskolelag  
Norges Kristelige Studentforbund  
Norges Kristelige Student- og 
 Skoleungdomslag  
Norges Kristne Råd  
Norges Unge Katolikker  
Norme, Norsk Råd for Misjon og   
 Evangelisering  
Normisjon  
Norsk Luthersk Misjonssamband  
Pinsebevegelsen  
Sandomstiftelsen 
Scandinavia Chinese Christian Church,   
 Oslo                                              
Sjømannskirken  
Skjærgårds Live  
Skjærgårdsgospel  
Stavanger International Church  
Stefanusalliansen  
Stiftelsen Ellel Ministries Norge 
Stiftelsen Kraft  
Stiftelsen Oase  
Syvendedags Adventkirken  
Tent AS  
Ungdom i Oppdrags Studieråd  
Vineyard Norge Support  
Ynglingeforeningen 
Y’Men region Norge  

Musikkens studieforbund   
AKKS  
BandORG  
De unges Orkesterforbund – UNOF  

Dissimilis Norge  
FolkOrg  
Foreningen norske kordirigenter  
Klassisk  
Korpsnett Norge  
Musikk fra livets begynnelse  
Musikk i Skolen  
Norges kirkesangforbund 
Norges Korforbund 
Norsk Countrymusikk Forbund  
Norsk Bluesunion  
Norsk Forening For Musikkterapi  
Norsk jazzforum  
Norsk Kammermusikkforbund  
Norsk Mandolin- og 
 Balalaikaorkesterforbund  
Norsk Munnspillforum  
Norsk Sangerforbund  
Norsk sangerforum 
Norsk Stemmepedagogisk Forum 
Norsk Suzukiforbund  
Norsk Viseforum  
Norske Konsertarrangører  
Norske Symfoniorkestres  
 Landsforbund –  NASOL  
Norske Trekkspilleres Landsforbund  
Pascal Norge  
Ung i Kor  
Ung kirkesang  
 
Samisk studieforbund 
(Sámi Oahppolihttu)  
Norske Samers Riksforbund  
 
Senterpartiets Studieforbund  
Senterkvinnene  
Senterpartiet  
Senterungdommen  
 
Studieforbundet AOF Norge  
Arbeiderbevegelsens Presseforbund 
AEF–Arbeiderbevegelsens   
 rus- og sosialpolitiske Forbund  
Arbeidernes Ungdomsfylking  
Arbeiderpartiet  
EL & IT Forbundet  
Fagforbundet  
Fellesforbundet  
Fellesorganisasjonen for barneverns- 
 pedagoger, sosionomer og  vernepleiere  
Forbundet for Ledelse og Teknikk  
Foreningen Norges Døvblinde  

Framfylkingen – LOs barne- og  
 familieorganisasjon  
Handel og Kontor i Norge  
Industri Energi  
Kristne Arbeidere  
Landsorganisasjonen i Norge  
LO Stat  
Musikernes fellesorganisasjon  
Norges Handikapforbund  
Norges Handikapforbunds Ungdom  
Norges Offisersforbund  
Norsk Arbeidsmandsforbund  
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund  
Norsk Folkehjelp  
Norsk Jernbaneforbund  
Norsk Lokomotivmannsforbund  
Norsk Manuellterapeutforening  
Norsk Nærings- og 
 Nytelsesmiddelarbeiderforbund  
Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund  
Norsk Sjømannsforbund  
Norsk Tjenestemannslag  
Norsk Transportarbeiderforbund  
Norske Idrettsutøveres  
 Sentralorganisasjon – NISO  
Skolenes landsforbund  
 
Studieforbundet Folkeuniversitetet  
Acem Studieorganisasjon  
ANSA – Association of Norwegian 
 Students Abroad  
Ensliges Landsforbund  
Ergoterapeutene  
Finansforbundet  
Human-Etisk Forbund  
Landslaget for 
Norskundervisning 
LIN-Likestilling, Inkludering og Nettverk 
Maskinentreprenørenes forbund  
Nasjonalforeningen for Folkehelsen  
Norges Helsedansforbund  
Norges Musikkorps Forbund  
Norges Røde Kors  
Norgesunionen av Soroptimister  
Norsk Filmklubbforbund  
Norsk Fysioterapeutforbund  
Norsk Radio Relæ Liga  
Norske Kunstforeninger  
Norske Kvinners Sanitetsforening  
Organisasjonen Voksne for Barn  
Parat  
Seniornett  
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Studieforbundet Funkis  
Achilles of Norway  
ADHD Norge  
Afasiforbundet i Norge, AFN 
Anridi Norge 
Autismeforeningen i Norge, AIN  
Barnekreftforeningen (tidligere SKB)  
Bipolarforeningen  
Blodkreftforeningen  
Blærekreftforeningen  
Carcinor  
Cerebral Parese Foreningen, CPF  
Diabetesforbundet, DF  
Dysleksi Norge, DIN  
Foreningen for Fragilt X-syndrom  
Foreningen for Hjertesyke Barn, FFHB  
Foreningen for Kroniske Smertepasienter,   
 FKS  
Foreningen for Muskelsyke, FFM  
Foreningen for Muskelsykes Ungdom 
Foreningen for Marfans Syndrom, FMS  
Foreningen for Søvnsykdommer, FFS  
Foreningen Rastløse Bein  
Gynkreftforeningen  
Hjernesvulstforeningen  
Hørselshemmedes Landsforbund, HLF  
HHT-Oslerforeningen Norge 
Hvite Ørn 
Foreningen for Bardet-Biedl Syndrom  
Landsforeningen We Shall Overcome,  
 WSO 
Landsforbundet for kombinert syns- og 
  hørselshemmede/døvblinde, LSHDB  
Landsforbundet for Utviklingshemmede  
 og Pårørende, LUPE  
LHS, Landsforeningen for 
 Huntingtons Sykdom
Landsforeningen for Hjerte-og  
 Lungesyke LNT
Landsforeningen for Nyrepasienter   
 og Transplanterte  
LFO, Landsforeningen for Overvektige  
LPP, Landsforeningen for Pårørende 
 innen Psykisk helse,  
Lymfekreftforeningen 
Lungekreftforeningen 
MH, Mental Helse  
Mental Helse Ungdom  
Momentum  
Morbus Addisons Forening, MAF  
MS-forbundet i Norge, MSF  
Munn- og halskreftforeningen  

Norges Astma- og Allergiforbundet,   
 NAAF  
Norges Blindeforbund, NBF  
Norges Blindeforbunds Ungdom, NBfU  
Norges Døveforbund, NDøF  
Norges Fibromyalgi Forbund, NFF  
Norges Myalgisk Encefalopati Forening,    
 NMEF  
Norges Parkinsonforbund, NPaF  
Norsk Cøliakiforenings Ungdom, NCFU  
Norsk Dystoniforening, NDyF  
Norsk Epilepsiforbund, NEF 
Norsk Forening for Albinisme  
Norsk Forening for Cystisk Fibrose  
Norsk Forening for Ehlers –  
 Danlos Syndrom, EDS  
Norsk forening for slagrammede, NFS 
Norsk Forbund for Svaksynte NFS  
Norsk Forening for 
 Nevrofibromatose, NFFNF  
Norsk Forening for Osteogenesis   
 Imperfecta, NFOI 
Norsk forening for stomi, reservoar 
 og mage- og tarmkreft, NORILCO  
Norsk Glaukomforening  
Norsk Interesseforening for Kortvokste NIK
Norsk Interesseforening for stamming 
 og løpsk tale 
Norsk lymfødem- og lipødemforbund  
Norsk Revmatikerforbund, NRF  
Norsk Tourette Forening, NTF  
Norske Synshemmedes Sjakkfor   
 bund, NSSF 
Norsk Dysmeliforening 
Norsk forening for Angelmans Syndrom 
PEF Ung  
Personskadeforbundet LTN  
Prostatakreftforeningen  
Psoriasis- og eksemforbundet, PEF  
Ryggforeningen i Norge, RIN  
Retinitis Pigmentosa-foreningen i Norge  
Ryggmargsbrokk – og  
 Hydrocephalusforeningen, RBHF  
Rådgivning om spiseforstyrrelser, ROS 
Ridderrennet 
Sarkomer  
Spandyloartrittforbundet Norge  
Stoffskifteforbundet Stofo  
Turnersyndromforeningen Norge  
Ung Kreft  
Unge Funksjonshemmede  
Voksne med medfødt hjertefeil, VMH  

Studieforbundet kultur og tradisjon  
Borre Vikinglag  
Båtlaget Braute  
Fagurmakerne i Norge  
Fantasiforbundet  
Folkeakademienes landsforbund  
Forbundet KYSTEN 
Foreningen for historiske festivaler  
Fortidsminneforeningen  
Frilynt Norge  
HATS (Kompetansesenter for revy  
 og teater)  
Knipleforeningen i Norge  
Landslaget for lokalhistorie  
Lofoten Vikinglag  
Memoar 
Møre frie vikingar  
Noregs Mållag  
Noregs Ungdomslag  
Norges Husflidslag  
Norges Linforening  
Norges Museumsforbund  
Norsk Amatørteaterforbund  
Norsk Folkedraktforum  
Norsk Forening for Fartøyvern  
Norsk Forening for Kulturhistorisk  
 Sverdfekting  
Norsk Kulturarv  
Norsk Målungdom  
Norsk Quilteforbund  
Norsk Selskap For Fotografi  
Organisasjon for Scenekjempere i Norge  
Organisasjonen Landsbyen 
Oseberg tekstilgruppe 
Oslo amatørbryggerlaug  
Ravn Formidling  
Seniordans Norge  
Slekt og data 
Trondheim Vikinglag  
Vestlandske Teatersenter  
Vestnorsk kulturakademi  
Håleyg vikingmarked 
Nettverk for regionale teaterråd 
Nordfjord Vikingelag 
Numedal Middelaldersenter 
 
Studieforbundet natur og miljø  
4H Norge  
Den Norske Turistforening  
Det norske hageselskap  
Hest og Helse  
Jakt- og Fiskesenteret  
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Natur og Ungdom  
Norges Birøkterlag  
Norges Fritids- og Småfiskerforbund  
Norges Jeger- og Fiskerforbund  
Norges Kaninavlsforbund  
Norges Naturvernforbund  
Norges sopp- og nyttevekstforbund  
Norges speiderforbund  
Norsk Bonde- og Småbrukarlag  
Norsk Botanisk Forening  
Norsk Kennel Klub  
Norsk Ornitologisk Forening 
Norske Redningshunder  
Sabima  
 
Studieforbundet næring og samfunn  
Atlantis Utveksling  
Attac Norge 
Bygdeservice Norge AS 
Bayan kunnskapssenter 
Børelv og omeng grunneierlag 
CISV – Internasjonale barneleire  
DNT – Edru Livsstil   
Esperantoforbundet 
Norsk Fagutdanning AS  
Forbundet mot rusgift  
Foreningen Arbeidshesten Norge 
Friskgården  
GENO  
Grønn Ungdom 
Hanen  
Hyperion  
Håndverkstedet for Barn og Unge  
IOGT   
Junior Chamber Interational Norge   
Landslaget for offentlige pensjonister   
Libra Helse- og Kostholdsorganisasjon  
MA Rusfri trafikk og livsstil  
Miljøpartiet De Grønne  
Nei til EU  
Norges Bondelag  
Norges Bygdekvinnelag  
Norges Bygdeungdomslag   
Norges Jegerforbund 
Norges kommunistiske parti  
Norges Kvinne- og Familieforbund  
Norges Pelsdyravlslag  
Norges Skogeierforbund 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede  
Norsk Fosterhjemsforening  
Norsk Landbruksrådgivning  
Norsk Landbrukssamvirke  

Norsk Sau og Geit  
Norske Landbrukstjenester  
Norsvin  
Nortura 
Operasjon Dagsverk 
Pensjonistforbundet  
Rusfri Oppvekst  
Rød Ungdom  
Raudt/Rødt/ Ruoksat  
Senter for Opplæring i Anleggsgartner  
 faget  
Spiseforstyrrelsesforeningen 
TINE Medlem og Rådgivning SA   
Ungdom mot EU  
Spire  
Wild X  
 
Studieforbundet Solidaritet  
Alta Sangvirkelag  
Art of Living  
Ang Passang  
Bevegelsen for Sosialisme  
Biologisk dynamisk forening  
Blandakoret Nordaførr  
Camphillbevegelsen  
Change the World  
Damini Hous og Cultur  
Foreningen for livsveiledning og  
 selvutvikling  
Fritt Helsevalg  
Forum ny skole  
Fosnafolk  
Fritt Norden Norge 
Folkets strålevern 
Friends For Understanding  
Gardsopplevelser  
Hadeland Interkommunale Korforening  
Helseforum for Kvinner  
Holistisk forbund  
Hypatia  
International Kvinneliga for Fred og Frihet 
Innvandrernes Landsorganisasjon  
Indian Rhyhms 
Koret Rause Røster  
Kunstskolen på Rotvoll  
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil 
 frigjøring  
Landsorganisasjonen for Romanifolket 
Mangfoldhuset  
Mixdur  
Nettverkskreditt BA  
NOAH-for dyrs rettigheter 

Nordisk Alba Norge  
Sosialterapautisk forbund 
Norsk gardsost  
Norsk Kvinnesaksforening  
Norsk Seterkultur  
Norske økossamfunns forening  
Om Så Kor  
OIKOS – Økologisk Landslag 
Oslo kompetanse og utdanningsforening  
Norsk Permakulturforening 
Prosilva – økologisk skogbruk  
Radio Nova  
RadiOrakel 
Raudt Kor på Stord 
Rettspolitisk forening 
Rødstrupen 
Senter for integrering og utvikling 
Samorganisasjonen for film og teater 
Sandnes og Jæren Sosialistiske Kor 
Sangkoret SJOKK 
Sangkoret Villvin 
Sareptas Krukke 
Sarp’azz 
Vannbevegelsen 
Vestbygda blandakor 
Vestkanten Sosialistiske Kor 
Vincent Lunges Institutt 
VSOB Lilleaker 
 
Venstres Studieforbund  
Norges Liberale Studentforbund 
Norges Unge Venstre 
Norges Venstrekvinnelag 
Venstres Hovedorganisasjon 
 



Inkludering
Mestring

Ferdigheter

Fellesskap

Læring

Arbeidsliv

Kunnskap
Nye muligheter

Levende lokalsamfunn
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