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Høringsprotokoll fra styremøte nr. 4 – 18/19 

Tidspunkt: fredag 9. november 2018, kl. 13:00-14.00Klikk eller trykk for å skrive inn en dato. 

Sted: Telefonmøte 

Tilstede: Gro Svenneby, Kjærsti Evjen Gangsø, Ingebjørg Gram, Kristin Berglann Tronrud, 

Trond Vegard Sagen Eriksen, Ludvig Claesson, Harald Skarsaune, Mats 

Grimsgaard 

Forfall: Inge Carlén (sykemeldt) 

Admin: Gro Holstad 
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Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste 

SAKSOPPLYSNING: 
Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling.  

VEDTAK 
Innkalling og saksliste godkjennes.  

Enstemmig vedtatt 

 

Sak 27 Høringsinnspill til KD/KUD om videreutvikling av 

tilskuddsordningen 

SAKSOPPLYSNING 
Til grunn for saken lå forslag til høringssvar fra Vofo til Kunnskapsdepartementet og 
Kulturdepartementet vedr forslag om videreutvikling av tilskuddsordningen. 
Fristen er 9. november 2018. 
 
Administrasjonen har på bakgrunn av møter med studieforbundene og tidligere vedtak i saken, utarbeidet 
forslag til høringssvar. Det har kommet flere tilbakemeldinger fra studieforbund og styrets medlemmer. 
En stor del av kommentarene og tilbakemeldingene er tatt til følge. 
 
Tilbakemeldingene synliggjør en uenighet knyttet opp til Vofos forslag under punkt 3.4 i dokumentet: 

mailto:vofo@vofo.no
http://www.vofo.no/
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VOFOS FORSLAG 1: 

• Grunntilskuddet fjernes. 

• Opplæringstilskuddet økes fra 75 % til 84 % av det samlede tilskuddet. Tilskuddet 

fordeles mellom studieforbundene på bakgrunn av gjennomførte kurstimer, pluss 

et konstantledd: 

o 200 000 kr for studieforbund med under 40 000 timer 

o 1 000 000 kr for studieforbund med 40 000 timer eller mer 

o Det forventes at disse verdiene justeres for pris- og lønnsvekst. 

• Departementet må tydeliggjøre at regelverket ikke oppstiller noen skranke mot at 

opplæringstilskuddet kan disponeres til administrasjon, pedagogisk 

utviklingsarbeid, medarbeideropplæring og fellestjenester som bidrar til å oppfylle 

lovens og tilskuddets formål. 

• Formuleringen om at studieforbundene har adgang til å benytte en «mindre del» av 

opplæringstilskuddet til administrasjon fjernes, under forutsetning om at forrige 

punkt i prinsippet åpner for at det kan benyttes en ubegrenset andel av 

opplæringstilskuddet til administrasjon. 

• Tilretteleggingstilskuddet økes fra 15 % til 16 % av tilskuddet. 

• Departementet må tydeliggjøre at regelverket ikke oppstiller noen skranke mot at 

tilretteleggingstilskuddet kan disponeres til administrasjon, pedagogisk 

utviklingsarbeid, medarbeideropplæring og fellestjenester som bidrar til å dekke 

eller redusere ekstra kostnader knyttet til kurset for deltakere som trenger særskilt 

hjelp og/eller tilrettelegging for å kunne delta. 

 

 

Styret ble bedt om å diskutere dette forslaget opp mot følgende alternativer: 

 

VOFOS FORSLAG 2: 

• Forslaget til Kompetanse Norge støttes ikke. 

• Det må utredes en alternativ tilskuddsmodell som tydeliggjør studieforbundets 

ansvar for å disponere eget tilskudd. Her bør det vurderes å reversere innføringen 

av grunntilskuddet fra 2010. 

• Det bør ikke innføres detaljerte føringer for bruk av tilskuddet, som kan være til 

hinder for studieforbundenes pedagogiske utviklingsarbeid, medarbeideropplæring 

eller evne til å finne gode og effektive fellesløsninger for sine medlemmer. 

• Tilretteleggingstilskuddet må ikke svekkes som følge av endringen, og det må tas 

høyde for at også denne komponenten medfører kostnader. 

 

 

 

VOFOS FORSLAG 3: 

• Detaljer om fordeling av tilskuddet kan ikke avgjøres før de ytre rammene for 

tilskuddsordningen er lagt. 
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• Vofo og studieforbundene må få mulighet til å uttale seg om dette og de 

påfølgende punktene på et senere tidspunkt. 

 

 

Styret er ikke fornøyd med hvordan de har blitt involvert i prosessen, og mener det er viktig at Vofo ikke 
forhaster seg på de områdene, hvor det råder uenighet. De etterlyser bedre grunnlagsdokumenter fra 
administrasjonen, slik at styret og studieforbundene får bedre innsyn i mulige konsekvenser av de forslag 
som presenteres. 
 
Administrasjonen beklager den mangelfulle prosessen overfor styret og at styret og studieforbundene ikke 
har fått gode nok grunnlagsdokumenter i saken. 
 
Styret ber om at forslagene det råder uenighet om, løftes opp til representantskapsmøtet 15. november, og 
at Vofos anbefalinger på disse ettersendes departementet. Høringssvaret justeres som følge av det. 
 
 
VEDTAK 
Vofos anbefalinger til forslagene 3.2,3.4,3.5 og 3.6 tas opp på representantskapsmøtet 15. november og ettersendes 
departementet. Høringssvaret justeres som følge av dette og oversendes departementet innen fristen 9. november. 
Styret ber administrasjonen forberede saksgrunnlaget for representantskapsmøtet og oversende dette til studieforbundene. 
Enstemmig vedtatt 


