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Vedtatt av Representantskapets årsmøte 26. mai 2021

SAMFUNNSOPPDRAG
Samfunnsoppdraget vårt er å:
•
•
•

Være interesseorganisasjonen for studieforbundene, nasjonalt og regionalt.
Ivareta fellesoppgaver for studieforbundene og bistå studieforbundene overfor offentlige
myndigheter og andre.
Fremme voksnes læring ved å bidra til mangfold, utvikling og ny kunnskap og være et felles
forum for voksnes læring i demokratiske og ideelle organisasjoner.

Disse oppgavene er overordnet og ligger til grunn for hele strategien og virksomheten vår.

VERDIGRUNNLAG
Våre verdier – ÅPEN, LÆRENDE, INKLUDERENDE OG MODIG – danner en felles plattform for alle våre
handlinger og beslutninger. De veileder oss i hvordan vi arbeider og samarbeider internt og eksternt.
ÅPEN
Vofo skal være imøtekommende, transparent og tilpasningsdyktig.
LÆRENDE
Vofo skal være i utvikling, søke ny kunnskap og være åpne for nye ideer.
INKLUDERENDE
Vofo skal være en åpen arena for likeverdig fellesskap, samarbeid og kompetansedeling.
MODIG
Vofo skal være tydelig, proaktiv og utfordrende.

I PERIODEN 2021-2025 SKAL VOFO PRIORITERE FØLGENDE OMRÅDER:

Interessepolitikk
Kultur- og
frivillighetspolitikk

Kompetansepolitikk

Organisasjon
Kunnskapsutvikling
og livslang læring

Organisasjonsutvikling

INTERESSEPOLITIKK
STATUS
Vofos interessepolitiske arbeid bygger på en bred plattform som omfatter nettverksbygging,
synliggjøring, politisk posisjonering, anerkjennelse, dokumentasjon og etterrettelighet. Vi går foran i
arbeidet for at studieforbundenes virksomhet skal ha en anerkjent standard, i tråd med tiden og med
best mulig rammevilkår.
Studieforbundenes rolle som utdanningsinstitutt for kultur og frivillig sektor, og som
ideell utdanningsaktør i det norske utdanningssystemet, spiller en unik rolle i å tilrettelegge, fremme
og kvalitetssikre et løpende opplæringsbehov i tett samarbeid med samfunns- og arbeidslivet. Denne
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rollen er anerkjent av mange politikere og politiske partier, men følges for sjelden opp med konkrete
tiltak og ambisjoner når reell politikk utformes. Vofos rolle som faglig rådgiver gir oss mulighet til å
påvirke rammene for studieforbundenes opplærings- og utdanningstilbud. Dette krever god oversikt
over studieforbundenes virksomhet, utfordringer og muligheter, slik at vi kan forstå og fremme deres
interesser.
Deling av tilskuddsordningen til studieforbundene mellom to departementer kan styrke
studieforbundenes rolle og identitet som virkemidler i henholdsvis kultur- og frivillighetspolitikken og
kompetansepolitikken. Det vil være enklere å synliggjøre den unike betydningen opplæring i regi av
studieforbundene har for å oppnå politiske målsettinger og ambisjoner. Det innebærer at Vofo må
styrke vår kompetanse på flere politikkområder, og bli bedre til å se og formidle sammenhengen
mellom opplæring i frivillig og ideell sektor og øvrige sektorpolitiske målsettinger.
Den nye regionale organiseringen av Vofo og arbeidet med å etablere samarbeidsavtaler med
fylkeskommunene gir nye muligheter for å posisjonere Vofo og studieforbundene som regionale
samarbeidspartnere i fylkeskommunenes politikkutvikling. Vofo må styrke det politiske
påvirkningsarbeidet regionalt og etablere gode rutiner for samspill, samarbeid og informasjonsflyt
mellom fylkesutvalgene og administrasjonen, og internt i administrasjonen.
POSISJON
Vofo skal være en tydelig og proaktiv interesseorganisasjon, og en naturlig og sentral
samarbeidspartner for regionale og nasjonale myndigheter i utviklingen av kultur-, frivillighets- og
kompetansepolitikken.

INTERESSEPOLITIKK
Strategiske mål
• Vofo skal styrke anerkjennelsen for opplæring i ideell og frivillig sektor, og tydeliggjøre
studieforbundenes rolle som utdanningspolitisk virkemiddel, i tråd med formålet i lov om
voksenopplæring.
• Vofo skal bidra til å oppfylle målene i Nasjonal kompetansepolitisk strategi (utarbeidet av
myndighetene og partene i arbeidslivet og Vofo), og synliggjøre hvilken betydning
læringsmulighetene i studieforbund har for den enkelte og samfunnet.
• Vofo skal styrke samarbeidet mellom frivillig og ideell sektor og universitets- og
høyskolesektoren, for å dekke kompetansebehovet i samfunns- og arbeidslivet.
• Vofo skal etablere samarbeidsavtaler med alle fylkeskommunene, og synliggjøre betydningen
av studieforbundenes virksomhet for regional samfunnsutvikling.
• Vofo skal styrke rammevilkårene for studieforbundene, herunder jobbe for å øke
finansieringen nasjonalt og regionalt.
• Vofo skal styrke egen finansiering nasjonalt og regionalt.
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KULTUR- OG FRIVILLIGHETSPOLITIKK
Strategiske mål
• Vofo skal posisjonere og synliggjøre studieforbundene som utdanningsinstituttet for kultur
og frivillig sektor.
• Vofo skal styrke forståelsen for at opplæring og kompetanse i frivilligheten er et sentralt
virkemiddel for å oppfylle kultur- og frivillighetspolitiske mål.
• Vofo skal bidra til å oppfylle målsetningene i stortingsmeldingen om frivilligheten (Meld. St.
10 (2018-2019)).
• Vofo skal få gjennomslag for at Kulturdepartementets tilskudd til studieforbund trappes opp
til 250 millioner kroner innen 2025.

KOMPETANSEPOLITIKK
Strategiske mål
• Vofo skal styrke studieforbundenes rolle som ideelle aktører i det norske
utdanningssystemet, og deres betydning for oppfylling av kompetansepolitiske mål.
• Vofo skal fremme studieforbundenes unike rolle som tilbyder av fleksibel og skreddersydd
etter- og videreutdanning for voksne i hele landet i tråd med arbeidslivets
kompetansebehov.
• Vofo skal synliggjøre studieforbundene som naturlig og foretrukne samarbeidspartnere for
stat, fylkeskommuner, kommuner og arbeidslivets parter innenfor livslang læring.

ORGANISASJON
STATUS
Vofo og studieforbundene må utvikle virksomheten i takt med endringer i samfunnets behov og
politiske føringer, samtidig som vi skal ivareta den tradisjonen studieforbundene står i knyttet til
folkeopplysning, allmenndannelse og demokratibygging. Det politiske landskapet vårt har endret seg
mye, både gjennom deling av tilskuddsordningen og den offentlige kompetanse- og regionreformen.
Vofos nye organisering med sentrale utvalg og fylkesutvalg krever at vi finner en rolle- og
oppgavefordeling som styrker samarbeid og informasjonsflyt mellom alle involverte parter.
Fellesorganet Vofo bidrar til at studieforbundene har en så effektiv hverdag som mulig. Dette gjør vi
gjennom ulike fellestjenester, møteplasser, samordning, forenkling og IT-løsninger for registrering,
kvalitetssikring og rapportering til myndighetene. Vi bidrar til at studieforbundenes rapportering
holder høy kvalitet og gir et riktig bilde av opplæringsvirksomheten.
Det finnes mye kunnskap i Vofo og studieforbundenes nettverk. En viktig oppgave er derfor å bidra til
deling, diskusjon og samarbeid, både nasjonalt og regionalt. Studieforbundene og deres medlemmer
kan oppnå store synergieffekter ved å samarbeide og lære av hverandres kunnskap og erfaringer.
Gode møteplasser for sektoren gjør det mulig for Vofo og studieforbundene å utfordre hverandre og
utvikle oss i fellesskap.
POSISJON
Vofo skal være en viktig arena for veiledning, kompetanse og debatt om livslang læring i frivillige og
ideelle organisasjoner, og den foretrukne rådgiver for sentrale og regionale myndigheter, politikere,
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studieforbund og allmennheten knyttet til temaer om livslang læring i frivillige og ideelle
organisasjoner.
ORGANISASJON
STRATEGISKE MÅL
• Vofo skal ivareta sentrale fellesoppgaver for studieforbundene.
• Vofo skal ivareta samordningsoppgaver sammen med studieforbundene og bistå med
oppgaver for departementene og fylkeskommunene.
• Vofo skal kunne bistå studieforbundene med tolkninger av lovverk og politiske føringer, og
evne til dialog med regionale og nasjonale myndigheter.

KUNNSKAPSUTVIKLING OG LIVSLANG LÆRING
STRATEGISKE MÅL
•
•
•
•

Vofo skal bidra til mer samarbeid og kunnskapsdeling blant aktørene innenfor livslang læring.
Vofo skal utvikle og formidle kunnskap om studieforbundenes opplæringsvirksomhet.
Vofo skal bidra til mer forskning på opplæring i frivillige og ideelle organisasjoner.
Vofo skal være en pådriver for å etablere et system for godkjenning og kvalitetssikring av
ikke-formell kompetanse.

ORGANISASJONSUTVIKLING
STRATEGISKE MÅL
• Vofo skal bli en mer synlig aktør som benytter relevante kommunikasjonskanaler.
• Vofo skal bidra til utvikling gjennom konstruktiv diskusjon, og åpen og effektiv
informasjonsflyt blant styrende organer, utvalg og studieforbund, sentralt og regionalt.
• Vofo skal styrke kompetansen til sine ansatte, og gjøre de ansatte i stand til å være sentrale
pådrivere i utviklingen av kultur-, frivillighets- og kompetansepolitikken i hele landet.
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