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Høringsvar fra
Voksenopplæringsforbundet
- Forskrift om nasjonale tilretteleggingsmidler til næringsutvikling
og kompetanseheving i landbruket
Voksenopplæringsforbundet (Vofo) vil med dette gi høringssvar til forskrift om nasjonale
tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket. Vofo er
interesseorganisasjonen til de 14 offentlig godkjente studieforbundene i Norge. Vofos formål er å
fremme voksnes læring ved å bidra til mangfold, utvikling og ny kunnskap og være et felles forum for
voksnes læring i frivillige og ideelle organisasjoner. Vofo mener studieforbund bør stå som mottaker
av tilskuddet, og foreslår følgende:
§ 2 Tilskuddsmottaker
Tilskudd kan gis til organisasjoner, studieforbund, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og
foretak registrert i Enhetsregisteret, samt fylkeskommuner og kommuner.
Bakgrunnen for at vi mener studieforbund bør stå som tilskuddsmottaker er at studieforbund er
offentlig godkjent etter voksenopplæringsloven. Det er økt politisk oppslutning om at studieforbund
er verktøy i både nasjonal og regional kompetansepolitikk. Vofo, som organiserer studieforbundene
har vært med som part i utviklingen av Nasjonal kompetansepolitisk strategi og sitter i
Kompetansepolitisk råd sammen med partene i arbeidslivet og regjeringen.
Stortinget har nylig vedtatt ny voksenopplæringslov og deling av tilskuddsordningen til studieforbund
mellom Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Begrunnelsen for todelingen er at
regjeringen ønsker én ordning som et kompetansepolitisk virkemiddel for arbeidslivet, og én ordning
for mer generell kursaktivitet i frivillig sektor innenfor kultur, demokratiopplæring, tradisjoner og
frivillig organisasjonsliv.
Studieforbundene er verktøy for å ivareta opplæring og deltakelse i frivillige organisasjoner, bidra til
å bevare et mangfoldig kulturliv, og ta vare på kulturarven gjennom læring på den ene siden, og til å
bidra med kompetanseutvikling for arbeidslivet og integrering på den andre siden.
Flere av medlemmene til studieforbundet Næring og samfunn har medlemmer med tilknytning til
landbruket. Også studieforbundet Natur og Miljø har landbruksorganisasjoner som medlemmer.
Vofo skulle gjerne sett at studieforbund kunne få annerkjennelse som virkemidler innenfor
kompetanseutvikling i landbruket ved at de eksplisitt blir nevnt som tilskuddsmottaker av
tilretteleggingsmidler til næringsutvikling og kompetanseheving i landbruket.
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Vofo registrerer at tilskudd til kursvirksomhet for avløsere og landbruksvikarer ikke blir videreført i ny
forskrift. Landbruksdirektoratet har i rapport 16/2020 anbefalt at tilskudd til kursvirksomhet for
avløsere lyses ut blant alle studieforbund. Alternativt at tilskuddet øremerkes Studieforbundet
næring og samfunn.
Hvert år blir det arrangert både nybegynnerkurs for avløsere og etterutdanningskurs for avløsere og
landbruksvikarer i regi av avløserlagene rundt i Norge. Dette er viktige kurs for å sikre tilgang til
kvalifiserte avløsere. Vofo erfarer at tilskudd til dette formålet både bidrar til at det blir arrangert
flere kurs enn det ville blitt gjort uten økonomisk støtte, og at det bidrar til kompetanseutvikling.
Vofo støtter Landbrukets anbefaling om at tilskudd til kursvirksomhet for avløsere lyses ut blant alle
studieforbund. Medlemmer i studieforbundet Næring og Samfunn og studieforbundet Natur og Miljø
arrangerer kurs for avløsere. Studieforbund har allerede gode systemer for å håndtere
tilskuddsmidler. De er godkjent etter voksenopplæringsloven og er rigget for å løse oppgaver for det
offentlige.
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