
Mandat for utvalg for saker knyttet til Kunnskapsdepartementets 

politikkområde 
 

Formål: 

Formålet er å fungere som et rådgivende organ for Vofos styre og administrasjon. 

Utvalget skal bidra til at Vofo er en pådriver, rådgiver og konstruktiv bidragsyter i 

kompetansepolitikken. Utvalget skal arbeide for gode rammevilkår for 

studieforbundene slik at disse kan styrkes i sitt arbeid med voksnes læring. 

Utvalget drives etter Vofos vedtekter og strategiplan. 

Medlemmer:  
Utvalget skal bestå av inntil fem faste medlemmer fra studieforbundene. 
Medlemmene godkjennes av styret etter forslag fra studieforbundene. I tillegg 
skal utvalget bestå av en representant for Vofos styre, samt Vofos 
generalsekretær. 

Oppgaver: 
Utvalget skal jobbe med saker knyttet til Kunnskapsdepartementets 
politikkområde: 

• Være rådgiver for Vofo i kompetansepolitikken. 

• Gi råd til eventuelle endringer i Kunnskapsdepartementets forskrift om 

studieforbund. 

• Følge opp relevante punkter i kompetansepolitisk strategi og gi innspill til 

kompetansepolitisk råd. 

• Gi innspill til aktuelle høringer. 

• Være drøftingspartner for fylkesutvalgene om regional og nasjonal 

kompetansepolitikk. 

• Bidra til å styrke regionene i deres påvirkningsarbeid overfor 

fylkeskommunen. 

Funksjonsperiode: 

Utvalget nedsettes for ett år av gangen. 

Organisering:  

Utvalget ledes av Vofos generalsekretær med støtte fra Vofos administrasjon. Det 

avholdes inntil fire møter i året, og ellers ved behov. Deltagelse i utvalget er ikke 

honorert.  



Mandat for utvalg for saker knyttet til Kulturdepartementets 

politikkområde 
 

Formål: 

Formålet er å fungere som et rådgivende organ for Vofos styre og administrasjon. 

Utvalget skal bidra til at Vofo er en pådriver, rådgiver og konstruktiv bidragsyter i 

kompetanse-, kultur- og frivillighetspolitikken. Utvalget skal arbeide for gode 

rammevilkår for studieforbundene slik at disse kan styrkes i sitt arbeid med 

voksnes læring. Utvalget drives etter Vofos vedtekter og strategiplan. 

Medlemmer: 
Utvalget skal bestå av inntil seks faste medlemmer fra studieforbundene. 
Medlemmene godkjennes av styret etter forslag fra studieforbundene. I tillegg 
skal utvalget bestå av en representant for Vofos styre, samt Vofos 
generalsekretær. 

Oppgaver: 
Utvalget skal jobbe med saker knyttet til Kulturdepartementets politikkområde: 

• Være en rådgiver for Vofo i kompetanse-, kultur- og frivillighetspolitikken.  

• Gi råd til eventuelle endringer i Kulturdepartementets forskrift om 

studieforbund. 

• Følge opp relevante punkter i kompetansepolitisk strategi og gi innspill til 

kompetansepolitisk råd. 

• Gi innspill til aktuelle høringer. 

• Være drøftingspartner for fylkesutvalgene om regional og nasjonal 

kompetanse-, kultur- og frivillighetspolitikk. 

• Bidra til å styrke regionene i deres påvirkningsarbeid overfor 

fylkeskommunen. 

Funksjonsperiode: 

Utvalget nedsettes for ett år av gangen. 

Organisering: 

Utvalget ledes av Vofos generalsekretær med støtte fra Vofos administrasjon. Det 

avholdes inntil fire møter i året, og ellers ved behov. Deltagelse i utvalget er ikke 

honorert.  

 


