Protokoll fra møte i fylkesutvalget i Viken 11.02.21, kl. 17.00-kl.19.00.
Møtet ble avholdt på Teams.
Tilstede:
Christian Skyum, AOF, leder
Rita Vistad, studieforbund kultur og tradisjon, nestleder
Tonje Gravingsmyhr, musikkens studieforbund
Bjørg Lundeby, studieforbund kultur og tradisjon
Tove Næss Lien, Folkeuniversitetet
Hanne-Kristin Kvarme, Østfold idrettsrettsråd (vara for Frode Jensen)
Bjarne Granli, FUNKIS
Per Halvorsen, Akademisk studieforbund
Ingvar Lyche, K-stud
Ellers møtte:
Mats Grimsgaard – observatør Vofo sentralt
Trine Aass regionkonsulent
Eva Enkerud regionkonsulent

Leder for fylkesutvalget, Christian Skyum ønsket velkommen og ledet møtet.
Saksliste:
Sak: 01/2021 Godkjenne innkalling og saksliste
Innkallingen og sakslisten er sendt ut pr. e-post til utvalgsmedlemmene 25/1-2021.
Sakspapirer er sendt ut 9/2-2021.
Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Vedtak:
a) Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak: 02/2021 Mandat for fylkesutvalget – arbeidsmål og rolleavklaring
Leder gikk igjennom mandatet som ble vedtatt av styret i Voksenopplæringsforbundet den
24. juni 2020 med hjemmel i Vofos vedtekter i §5-1 sjette ledd, og inviterte til diskusjon rundt
følgende saker:
Noen diskusjonspunkter:
1. Skal vi ha dedikerte for fagområder som går på kultur og kompetanse? Og hvor disse
deltar i ulike forum/råd/utredinger i regionen?
2. Skal vi et eget fagutvalg som arbeider med eksempelvis;
a) Samarbeid mellom studieforbundene
b) Innovasjon, utvikling og teknologi
c) Studieturer
d) Fellesskolering/Kompetanseheving
e) Andre områder?

Innspill i punkt 1 medtas i vedtak, og hvor den kommende varslede frivillighetsmeldingen er
et område som må legges vekt på. Sakene i punkt 2 behandles videre når budsjett skal
vedtas, samt at disse punktene også ligger i intensjonen for utkast til ny strategiplan.
Forslag til vedtak:

Tas til orientering.

Vedtak:
a) Saken tas til orientering.
b) Det foretas en kartlegging innen fagområdene kultur og kompetanse og eventuelt hvor
disse fagpersonene deltar i ulike forum/råd/utredninger i regionen.

Sak: 03/2021 Innspill Strategiplan 2021-2025 for Voksenopplæringsforbundet
Utkast til strategiplanen ble sendt ut sammen med innkallingen til møtet, med svarfrist 5/22021. Det er ikke innkommet innspill.
Leder foretok en overordnet gjennomgang av utkast til strategiplan for 2021-2025 i møtet.
Leders uttalelse:
Utkast til strategiplanen for perioden 2021-2025 dekker de strategiske mål for perioden på et
overordnet nivå og innenfor vårt samfunnsoppdrag. Det er samtidig en forventning om at
de strategiske målene operasjonaliseres gjennom årlige tiltaksplaner og aktiviteter, og hvor
man avstemmer disse mot fremdriften og måloppnåelse underveis i strategiperioden.
I diskusjonen som fulgte var det ingen innsigelser til mål og retning i strategiplanen, og at
denne dekket viktige områder. Samtidig var den omfattende, og at man ønsket å se konkrete
handlinger som støtter oppunder de signaliserte mål i planen.
Forslag til vedtak:

Utkast til strategiplanen tas til orientering, og hvor leders uttalelse
sendes Vofo.

Vedtak:
a) Utkast til strategiplan tas til orientering.
b) Når ny strategiplan er vedtatt ønsker fylkesutvalget en konkret handlings- og
tiltaksplan for perioden.

Sak: 04/2021 Kommende frivillighetsmelding
Leder redegjorde for saken, og signalene som er gitt i nasjonale og regionale organer.
Den 19. oktober ble den første frivillighetskonferansen i Viken arrangert, og hvor fylkesråd
for mangfold og integrering, Tonje Kristensen, utalte:
«Frivilligheten er viktig som samfunnsutvikler, for fellesskapet vårt og for mangfoldet»
«Frivillighet er en av grunnpilarene i velferdssamfunnet og demokratiet»
«Frivillig arbeid er også en viktig kilde til god livskvalitet og folkehelse – for ikke å snakke om
gode opplevelser innen kultur, idrett og friluftsliv»

Da vi er underlagt parlamentarisme i forhold til den varslede frivillighetsmeldingen for Viken,
er det viktig at vi melder oss på i forhold til holde tak i fremdriften i dette arbeidet, samt
posisjonere oss for deltagelse. Slik vi vurderer det vil det både bli flere frivillighetskonferanser, og hvor vi vil søke kontakt med fylkesråden og fylkesadministrasjonen.
I regional planstrategi vedtatt 18/12-20 – Veien til et bærekraftig Viken, påpeker man det
gode arbeidet, og samarbeidet i forkant av den regionale planstrategien, og det er tydelig at
man fra Viken sin side forplikter seg til frivilligheten når man sier at frivillighetspolitikken er
et prioritert område i planperioden, i fremtidsbildet for 2030 uttaler en følgende:
«2030 lever alle mennesker i Viken verdige og meningsfylte liv. Vi har trygge arbeidsplasser
og tilgang til relevantutdanning. Fylket kjennetegnes av gode, varierte boområder med
levende møteplasser. Kulturlivet og foreningslivet er rikt, og vi kan dyrke natur- og
friluftsinteressene våre. Vikensamfunnet er åpent, mangfoldig og inkluderende.
…..Innbyggerne har fremtidstro og opplever høy grad av trygghet, livskvalitet, tilhørighet,
frihet og tillit…..
I 2030 har vi sterk kultur for samarbeid og kunnskapsdeling i Viken. Vi har sterke og
forpliktende partnerskap hvor offentlige aktører, næringsliv, frivillighet, forskning og
enkeltmennesker deltar. Samarbeidet foregår på tvers av geografi og forvaltningsnivåer.
Viken deltar aktivt i nasjonalt, grenseregionalt og internasjonalt arbeid. Det gir oss kunnskap,
kompetanse og gjennomslag til å nå målene vi har satt oss.»
Dette er også forankret i den statlige frivillighetspolitikken gjennom stortingsmelding
10 (2018–2019) Melding Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. VOFO Akershus har
også nylig gitt ut «Rapport om livslang læring, som vil være et godt underlag til det
kommende arbeidet.
For særskilt interesserte kan man også lese helsekapittelet i NAVs omverdensanalyse
2021 om folkehelseperspektiver og utviklingen i ulike befolkningssegmenter, og hvor viktig
dette arbeidet er i forhold til inkludering, mangfold, og for å motvirke utenforskap.
Det ble invitert til åpen diskusjon, og forslag til hvorledes vi bør går frem for å delta i og
påvirke arbeidet frem mot politisk behandling av kommende frivillighetsmelding. Av innspill
som kom, er disse medtatt i vedtak i saken.
Forslag til vedtak:

Det tas initiativ til et møte med fylkesråden og fylkesdirektøren for å
avdekke aktuelle planer og relevante områder vi kan samarbeide på
innenfor planperioden.

Vedtak:
a) Det tas initiativ til et møte med fylkesråden og fylkesdirektøren for å avdekke aktuelle
planer og relevante områder vi kan samarbeide på innenfor planperioden.
b) Vofo ber om at vi får ta del i utarbeidelsen av Frivillighetsmeldingen.

Sak: 05/2021 Status Viken fylkeskommune, herunder
Det har vært knyttet mye usikkerhet til disse områdene som følge av omorganisering av Vofo,
samt organisering av Viken fylkeskommune. At dette ville bli krevende har alle vært klar over, og
hvor Viken fylkeskommune videreførte gjeldende praksis fra 2019 til 2020, og hvor signalet er at
det samme vil skje fra 2020 til 2021. Det er samtidig noen endringer og avklaringer som må
foretas, slik at saken må følges videre av leder og regionskonsulentene. Om de ulike
samarbeidsområdene særskilt;

a) Driftstilskudd VOFO
Dette er det generelle tilskuddet til drift, samarbeid, formidling og utvikling av
studieforbundene i regionen, og har blitt håndtert noe ulikt i de tidligere regionene i Viken.
Det er tatt initiativ til en samarbeidsavtale sentralt mellom VOFO og Viken Fylkeskommune,
men hvor saken fremdeles ikke er avklart. I et brev fra Viken Fylkeskommune av 23/11-2020,
fremheves følgende:
De tre tidligere fylkeskommunene har hatt noe ulikt samarbeid med Vofo i eget fylke. I 2020
er samarbeidet og tilskuddet som de tre fylkeskommunene hadde til Vofo videreført. Det
legges opp til at avtalen Vofo Østfold har hatt med Østfold fylkeskommune prolongeres for
2021, og det foreslås adm. at tilskuddet for 2021 også videreføres på samme nivå som i 2020.
Her må vi imidlertid presisere at det er fylkestinget som vedtar endelig budsjett på sitt møte i
desember.
Videre på pekes det som varslet i sak 04/2021 at det i regional planstrategi for området
plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd, skal det utarbeides temastrategier som bygger
opp under de regionale planene. En temastrategi for frivillighet, en Frivillighetsmelding vil bli
utarbeidet. Viken vil i denne strategien trekke opp sin politikk på frivillighetsområdet.
Arbeidet igangsettes i løpet av vinter/tidlig vår, og her vil vi som tidligere meddelt bli trukket
inn i arbeidet, og hvor vi sees på som en viktig partner her. Når det gjelder det konkrete
tilskuddet og retningslinjer for dette, henvises det tilbudsjettprosessen, og hvor vi har
fremmet spørsmål om når dette kan forventes å bli avklart ovenfor Viken fylkeskommune.
Uttalelse fra fylkesutvalget:
Dette vil samtidig ha påvirkning på de rammer og budsjetter som VOFO legger for
regionen, samt for fylkesutvalgets arbeid, og det fra VOFOs side må følges opp i forhold til
å kvalitetssikre og følge opp de varslede bevilgningsbrev i sum utgjør det samme nivå som
for 2020.
b) Status eksisterende VOFO avtale rundt praksiskandidatordningen
Dette punktet har sin opprinnelse i den tidligere VOFO avtalen mellom VOFO Østfold og
Østfold fylkeskommune, hvor det er studieforbundene som skal stå for teoriforberedende
undervisning for innbyggere som ønsker å gå opp som privatist innunder praksiskandidatordningen.
Kontaktperson i saken fra Viken fylkeskommune er: Bjørn Magnus Johansen, seksjonsleder
i Seksjon for voksenopplæring og karriereveiledning - Rådsområde kompetanse og
utdanning.
Status i saken her er at avtalen for dette området i regionen Østfold/Follo prolongeres inntil
ny avtale er undertegnet i 2021. Det forberedes en sak denne våren om en ny avtale om
samarbeid. Innen dette området har det vært større ulikheter i hvordan de tidligere
regionene har håndtert dette, og hvor det derfor tar noe lengre tid å samordne dette.

Uttalelse fra fylkesutvalget:
Dette vil ha påvirkning for de studieforbund som leverer tjenester innenfor dette området,
og at fylkesutvalget følger denne saken videre, og at det arbeides for å bli invitert inn til
forarbeidet som skaper underlaget for en ny samarbeidsavtale.
c) Status tilretteleggingstilskudd
Dette er en ordning som også har vært håndtert ulikt i de ulike regionene, og for enkelte
studieforbund og medlemsorganisasjoner utgjør dette et vesentlig tilskudd til sørskilt utsatte
grupper.
Dette tilskuddsområdet er flyttet til rådsområde for frivillighet, friluftsliv, idrett og
integrering, og hvor avdelingsleder Rune Winum er kontaktperson.
Foreløpig tilbakemelding er følgende:
• Alle avtaler knyttet til støtte av frivillige prolongeres i 2021.
• Det utarbeides ingen nye avtaler knyttet til frivillighet for 2022- før det foreligger en
felles temastrategi for frivillighet. Dette innebærer at det fra vår side ikke vil bli
utarbeidet noen nye avtaler før høsten 2021.
Slik en kan forstå dette, er at gjeldende praksis er videreført for 2021, og at praksis for 2020
legges til grunn for utbetalinger i 2021 i forhold til denne ordningen.
Uttalelse fra fylkesutvalget:
•
Det betyr samtidig også hvor viktig det er for oss å delta i, og påvirke i forhold til
utvikling av frivillighetsmeldingen, og temastrategi for området. Viser her til
vedtatt planstrategi for perioden.
•
Leder av fylkesutvalget sammen med regionskonsulentene forbereder et underlag
for administrasjonen i fylkeskommunen som underlag for varslet utbetaling basert
på tilskuddsrammer fra 2020 til 2021.
d) Status og deltagelse i samarbeidsfora, utvalg og evalueringer
Viser til brev av 23/11-2020, samt de signaler som er gitt fra både politisk side og
administrasjonen gjennom den dialog som har vært, samt signaler i vedtatt planstrategi for
kommende periode.
Uttalelse fra fylkesutvalget:
•
Vofos representanter arbeider sammen med fylkesutvalget for å posisjonere oss
for deltagelse i de kommende samarbeidsfora, utvalg og evalueringer.
Forslag til vedtak: Tas til orientering
Vedtak:
Saken og uttalelsene tas til orientering med følgende tillegg:
a) Alle avtaler knyttet til støtte av frivillige prolongeres i 2021.
a. Vofo ber om å få delta i utarbeidelsen av felles temastrategi for frivillighet.
b. Det tas initiativ til at avtaler knyttet til rådsområde for frivillighet for 2022
utarbeides når det foreligger en felles temastrategi for frivillighet.
c. Vofo forbereder et underlag for utbetaling for 2021 til aktuelle studieforbund.
b) Vofo forbereder et underlag og retter en henvendelse til Viken fylke og ber om
avklaring på størrelsen på driftstilskuddet for 2021 og når dette kan forventes å bli
utbetalt, jmf. Brev av 23.11.20 fra Viken fylkeskommune.

Sak: 06/2021 Budsjett for Fylkesutvalget
Leder redegjorde for status i saken:
Budsjett for fylkesutvalgets arbeid er knyttet opp mot VOFO sentralt, samt de rammer som
fremkommer av endelig samarbeidsavtale mellom VOFO og Viken fylkeskommune, j.fr. sak 5
a). Det vil samtidig også ha en sammenheng med arbeidsfordelingen mellom de oppgaver
som vedtas i strategiplanen for VOFO sentralt og de oppgaver som tillegges fylkesutvalget.
Leder og regionskonsulentene redegjorde for de tidligere samlede rammene for VOFOs
arbeid i de tidligere regionene, og hvordan dette kan komme til utrykk i form av to fremlagte
budsjettskisser. Leder ba derfor representantene komme med innspill og ønsker til
prioriterte oppgaver i regi av VOFO og fylkesutvalget, slik at forslag til endelig budsjett kan
avstemmes når de endelige rammer er satt.
Forslag til vedtak: Tas til orientering
Vedtak:
Saken tas til orientering, samt:
a) Forslag til budsjett for 2021 legges fram på neste møte i fylkesutvalget.
b) Ber om innspill til ønsket aktivitet i budsjettforslaget.

Sak: 07/2021 Møteplan for Fylkesutvalget
Forslag fremmes i møtet!
Forslag til vedtak: Tas til orientering
Vedtak:
Neste møte i fylkesutvalget: Torsdag 22. april kl. 17.00.

Sak: 08/2021 Organisering av studieutvalgene i Viken – orientering
Viser til henvendelse fra regionskonsulent Eva Enkerud om tilbakemelding hvorledes de
enkelte studieforbundene har organisert seg i Viken. Svarfrist var satt til 8. februar 2021, og
saken ble orientert om i møtet.
Forslag til vedtak: Tas til orientering
Vedtak:
Saken tas til orientering, og oversikten er lagt ut på Teams.

Sak: 09/2021 Saker som ønskes tatt opp på neste møte i fylkesutvalget
De innspill og saker som tidligere er presentert følges opp.
Forslag til vedtak: Tas til orientering
Vedtak:
De tidligere innspill og uttalelser følges opp, samt forslag til budsjett for 2021 legges fram.

Eventuelt
a. Orientering om TEAMs for fylkesutvalget
Leder gikk igjennom samarbeidsplattformen TEAMS som VOFO har lagt til rette for
fylkesutvalget. Arbeidet med dette ble positivt mottatt.

b. Hvilke ressurser, materiell etc. er det behov for rundt om?
Det fremkom ingen konkrete innspill utover at en var opptatt av å får underlag og materiell
for å fremme VOFOs arbeide i egne organer, samt at saken ville bli ytterlige berørt ved
budsjettbehandlingen.

c. Høring ny fagskolestrategi
Vofo sentralt skal sende innspill til ny strategi for høyere yrkesfaglig utdanning og ber om
eventuelle innspill fra regionene. Frist til Vofo er fredag 19. februar.
Strategien er forankret i Meld. St. 14 (2019-2020) Kompetansereformen – Lære hele livet.
Sentrale tema vil være å svare på hvordan vi skal sikre kvalitet i utdanningene når antall
studieplasser skal økes og hvilken rolle høyere yrkesfaglig utdanning skal ha i
utdanningssystemet og i kompetansepolitikken i fremtiden.
1. Høyere yrkesfaglig utdanning: hvilken plass i utdanningssystemet og hvilken rolle i
kompetansepolitikken?
2. Fagskolenes autonomi: hvordan og hvem skal styre hva fagskolene skal tilby?
3. Høyere yrkesfaglig utdanning og regionalpolitikken: mellom statlige mål og regionale
behov?
4. Stortingets vedtak om en opptrappingsplan, bygger på en forventning om
fagskolenes betydning for kompetansepolitikken framover. Hvordan får vi til en vekst
som sikrer at kvaliteten også opprettholdes og utvikles?
5. Bør en strategi beskrive hvilken vekst det bør være for at arbeidslivet skal få den
kompetansen det er behov for, regionalt og nasjonalt?

Forslag til vedtak: Tas i møtet
Vedtak:
Det ble gitt følgende uttalelser:
a) Fylkesutvalget har behov for kunnskapsformidling og ferdig utarbeidede statistikker fra
sentralt hold.
b) Fagskole:
a. Det foretas en kartlegging av omfanget innen små og verneverdige yrker.
b. De studieforbund som har fagskolevirksomhet sender inn sine uttalelser til Vofo
sentralt.
c) Det ønskes innspill til Frivillighetens år 2022.

16.02.21 Eva Enkerud

