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Innlandet fylkeskommune 

 

Hamar, 28. januar 2022 

Svar på høring om eventuelt oppdeling av Innlandet 
fylkeskommune 
 
Viser til mottatt høringsbrev av 17.12.2021 vedr. høring om oppdeling av Innlandet 
fylkeskommune.  
Det har gått kort tid siden sammenslutningen av de tidligere fylkene til Innlandet 
fylkeskommune, og Vofos fylkesutvalg i Innlandet er av den oppfatning av at vi kan 
håndtere begge utfall av høringen gjennom etablerte strukturer, eierskap og regional 
forankring.  
 
Samtidig er det enkelte av våre medlemmer som fremdeles har en struktur hvor 
organisasjonsledd fremdeles er oppdelt etter gammel fylkesstruktur, og hvor disse 
kan ha ulike syn på denne høringen. Derfor mener fylkesutvalget at ved en oppdeling 
av Innlandet til gammel struktur, må det hensyntas at de etablerte rammevilkår for 
studieforbundene må videreføres og tilbakeføres til de ulike regionene slik de ble 
etablert. Dette for å sikre kontinuitet, regional drift og tilbudsstruktur.  
Vi vil samtidig vise til innsendt høring den 22. juni 2020 som svar til Innlandstrategi 
dokumentet. I denne trakk vi fram det vi ser som store styrker for strategien, men 
også punkter der vi ser muligheter for forbedringer. Alt i alt ser vi Innlandsstrategien 
som klok og fremtidsrettet, og vi tror den har i seg potensiale til å skape positive 
forbedringer for Innlandet i årene som kommer.  
Oppsummert kan vi uttales på følgende måte.   
 

1. Vi mener at det arbeidet som ligger til grunn i Innlandsstrategien er 
godt, og vil bidra til en god utvikling for fylkeskommunen.   
 
2. Vofo og Innlandet Fylkeskommune har en gjensidig og god dialog og et 
meget godt samarbeid. Plattformen for dette samspillet er nedfelt i en 
samarbeidsavtale mellom Vofo og Innlandet fylkeskommunen  
 
3. Vofo opplever et godt samarbeid med Innlandet fylkeskommune om 
kulturkortet for å få flere unge voksne til å delta i opplæring på kulturfeltet i 
regi av studieforbundene og dermed bidra direkte til trivsel, lærelyst, 
mestring, samarbeid og kreativitet. Viktige bestanddeler når de frivillige 
organisasjonene arrangerer kurs.  
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4. Vofo har anerkjent forslagene til planene som planlegges og stiller oss til 
disposisjon for disse, slik vi har gjort ved plan for kompetanse og strategi 
for kultur. Likevel vi mener fortsatt at Innlandsstrategien har for få 
ambisjoner for frivilligheten.   
 
5. Vi mener derfor og uavhengig av framtidig fylkesstruktur, at det bør 
utarbeides en egen strategi for frivillighet, og anmoder fylkeskommunen 
om å invitere frivilligheten aktivt med i en slik prosess.  
 
6. Vofo opplever Innlandet fylkeskommune som en styrket 
samarbeidspartner og bidragsyter i å løse felles problemstillinger innenfor 
livslang læring i samarbeid med studieforbundene.  
7. Siden 2021 har Vofo gjennomgått en organisering som er nå tilpasset 
de nye fylkene. En eventuell tilbakeføring til tidligere regioner i Innlandet vil 
kunne håndteres, men vil økt ressursbruk for Vofo.   
 
8. Hvis Vofo og studieforbundene igjen må tilpasses en ny fylkesstruktur, 
vil det innebære bruk av ressurser på interne prosesser som kan ha en 
negativ effekt på tilbudet til organisasjonene og innbyggerne i Innlandet og 
kan påvirke våre evner til å følge opp forpliktelser overfor viktige 
samarbeidspartnere og ikke minst det offentlige.    
 
9. Erfaringene så langt er at samarbeidet med Innlandet fylkeskommune 
og på tvers av de tidligere regionene har fungert godt. Uavhengig av 
hvordan det politiske utfallet om framtidig fylkesstruktur blir, ønsker vi at 
det legges til rette for at Vofo kan delta i relevante regionale utvalg for 
samhandling, herunder regionalt kompetanseforum og forum for frivillige 
paraplyorganisasjoner, og for aktiv deltakelse i utforming av regionale 
planer/strategier på kompetanse- frivillighets- og kulturområdet. Med de 
utfordringene vi har i Innlandet, mener vi det helt tydelig at 
studieforbundene kan og ønsker å bidra til:  
 

a. Å bygge en bred samarbeidsplattform for kompetansebygging for 
hele befolkningen på alle livets områder og innenfor både arbeids- 
og samfunnsliv.   
b. Og stimulere lokale læringsfellesskap som bidrar til økt 
læringslyst, demokratibygging, samfunnsdeltakelse og et mangfoldig 
frivillighets- og kulturliv.   
 

  
Med hilsen  
Voksenopplæringsforbundet  
 
 
  
Stian Juell  
konstituert generalsekretær  

Andres Lòpez Aliciasson  
regionkonsulent Innlandet  
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