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Innspill til Frivillighetsstrategi for Agder 2022 - 2030
Voksenopplæringsforbundet (Vofo) viser til høringen på «Frivillighetsstrategi for Agder 2022 - 2030»
og vil med dette gi innspill til høringsutkastet. Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er
interesseorganisasjon for studieforbundene i Norge og deres nesten 500 medlemsorganisasjoner fra
frivillig og ideell sektor. I 2020 arrangerte studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner over
2000 kurs for over 20 000 kursdeltakere i alle av Agders kommuner. Voksenopplæringsforbundet har
derfor en spesiell interesse for den læringen og kunnskapsoverføringen som foregår i frivilligheten.
Voksenopplæringsforbundet har etablert et fylkesutvalg i Agder bestående av de regionale
representantene fra studieforbundene. Formålet er å fungere som et bindeledd mellom regionale
myndigheter og studieforbund i fylket. Fylkesutvalget skal være med på å synliggjøre det totale
opplæringstilbudet i fylket, og være med på å sikre et godt samspill mellom de ulike aktørene
innenfor områdene kompetanse, frivillighet og kultur. Vofo ønsker bedre dialog og samarbeid med
Agder fylkeskommune og vil ta initiativ en samarbeidsavtale mellom Vofo og fylkeskommunen.
Vofo kan som kompetansepartner for fylkeskommunen bidra med innspill knyttet til hvordan
studieforbundene kan bidra til å oppfylle regionale frivillighets, kultur- og kompetansepolitiske mål.
Vofo kan med sin tilstedeværelse i hele Norge også trekke veksler på et utall eksempler og erfaringer
som Agder kan benytte for å utforme politikk på flere samfunnsområder.
Vofo mener utkastet til frivillighetsstrategi er godt, og at hovedutfordringene som skisseres
samstemmer med den virkeligheten som beskrives av våre medlemsorganisasjoner.
Vofo har følgende innspill til strategien:
Kommunal frivillighetspolitikk: Tilrettelegging og samspill
Vofo støtter forslagene som kommer frem av høringsutkastet. Vofo og studieforbundene ønsker å
være en konstruktiv bidragsyter i dette arbeidet.
Økonomi: Forenkling og frihet
Voksenopplæringsforbundet støtter intensjonene i høringsutkastet om å gjøre det enklere å søke, ta
imot og rapportere på offentlig støtte. Vofo ønsker å være en konstruktiv samarbeidspart til
fylkeskommunenes arbeid med å revidere egne støtteordninger og bidra til bedre informasjon om
andre støtteordninger.
Agder fylkene ga tidligere tilskudd til studieforbund, og gir i dag et lite tilskudd til
Voksenopplæringsforbundet. Studieforbundene forvalter allerede statlige tilskuddsordninger som er
innrettet for å skape aktivitet i frivilligheten. Voksenopplæringsmidler er en kjent, forutsigbar og
enkel ordning som frivilligheten og idretten kjenner, og som kan og bør brukes for å skape økt
aktivitet i frivilligheten. Vofo forvalter i dag tilskudd fra mange fylkeskommuner til studieforbund og
frivillighetsorganisasjoner regionalt. Vi ber om at Agder fylkeskommune etablerer tilskudd til
studieforbund og øker driftstilskuddet til Vofo.
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Rekruttering og deltakelse: Kompetanseløft og synlighet
Vofo er glad for at Agder fylkeskommune anerkjenner at kompetanseløft er viktig for frivilligheten.
Vofo mener at det er viktig å se kompetanseutviklingen som skjer i sektoren som et viktig
virkemiddel for å oppnå målene. Opplæring og kunnskapsdeling er en forutsetning for en
velfungerende frivillighet og kulturliv. Organisert opplæring sikrer nødvendig kompetanse til å drive
og utvikle organisasjoner, det bidrar til rekruttering og deltagelse i frivillige organisasjoner og
samfunnsliv, og det setter frivilligheten i stand til å være en kompetent samarbeidspart med det
offentlige. For å jobbe langsiktig og aktivt med å styrke opplæring og deltakelse i frivilligheten, bør
Agder fylkeskommune bruke studieforbundene som virkemiddel.
Lokaler: Tilgjengelighet og forutsigbarhet
Vofo setter pris på at Agder fylkeskommune har gode ambisjoner om at frivilligheten på Agder skal
oppleve det som enkelt å finne tilgjengelige lokaler til sine aktiviteter. Studieforbund og
medlemsorganisasjoner, som driver opplæring etter voksenopplæringsloven, har lovfestet rett til
gratis bruk av offentlige undervisningslokaler. Men det er varierende hvordan denne rettigheten
praktiseres når ansvaret er flyttet til ned virksomhetsnivå.
Møteplasser: Dialog, informasjon og koordinering
Vofo støtter forslagene som kommer frem i utkastet. Det er behov for bedre strukturer og rutiner for
dialog med lokal frivillighet, kommuner og fylkeskommuner.
Frivilligheten og fylkeskommunen har ofte felles målsetninger for samfunnet. Derfor bør
fylkeskommune og organisasjoner sammen finne ut hvilke saker man kan og vil samarbeide om, og
finne en form på samarbeidet som sikrer at man når målet. Vofo mener det best oppnås med
formaliserte samarbeidsstrukturer mellom det offentlige og frivilligheten. Vofo er enige i at
fylkeskommunen skal være en viktig tilrettelegger for samhandling og samarbeid.
Vofo har tilstedeværelse i Agder og representerer bredden av frivillig sektor. Ved å dra nytte av Vofos
samlede kompetanse og nettverk i Agder ønsker vi å bidra til bedre samhandling. Vi ønsker derfor å
delta i forum for frivilligheten i Agder, og være bidragsytere til at Agder blir ledende på samhandling
og samarbeid mellom og på tvers av frivillig og offentlig sektor.
•

Samarbeidsavtale med Vofo

Vofo mener at samarbeidet mellom Agder fylkeskommune og frivilligheten bør forankres i
samarbeidsavtaler der roller, ansvar og forventninger avklares. Vofo har samarbeidsavtaler med flere
fylkeskommuner og ønsker å inngå samarbeidsavtale med Agder fylkeskommune. Vofo har positive
erfaringer med samarbeidsavtaler med Innlandet fylkeskommune, Møre og Romsdal, Viken og
Trøndelag.
Avtalene samordner innsatsen fra partene, og bidrar til økt samarbeid om et bedre opplæringstilbud
til fylkets innbyggere, i tråd med voksenopplæringslovens formål. Samarbeidet skal understøtte mål
som ligger i fylkeskommunenes planstrategi, nasjonale føringer innenfor opplæring, kompetanse,
kultur og frivillighet.
Med hilsen
Voksenopplæringsforbundet
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