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Nye retningslinjer for fordeling av tilskudd til studieforbundene i
Finnmark – høringssvar fra VOFO Troms og Finnmark
Viser til mottatt brev datert 8.3.2022 vedrørende høring av forslag til nye retningslinjer for
fordeling av tilskudd til studieforbundene i Finnmark. Voksenopplæringsforbundet- VOFO
Troms og Finnmark oversender med dette våre synspunkter på forslaget til nye retningslinjer.

14 studieforbund – 500 medlemsorganisasjoner
Voksenopplæringsforbundet - VOFO representerer 14 studieforbund:
• Akademisk Studieforbund
• Studieforbundet AOF Norge
• Studieforbundet FUNKIS
• Idrettens Studieforbund
• Kristelig studieforbund
• Musikkens studieforbund
• Samisk studieforbund
• Senterpartiets Studieforbund
• Studieforbundet Solidaritet
• Studieforbundet Livslang Læring
• Studieforbundet kultur og tradisjon
• Studieforbundet natur og miljø
• Studieforbundet næring og samfunn
• Venstres Studieforbund
Disse studieforbundene har igjen om lag 500 frivillige medlemsorganisasjoner i Norge.
Studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner kan være ulikt organisert på regionalt
nivå, noen av dem dekker ett fylke og noen også flere fylker. VOFO Troms og Finnmark
representerer studieforbundene i nåværende Troms og Finnmark fylke.
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Fjerning av driftstilskuddet til VOFO Troms og Finnmark medfører dårligere
bistand til studieforbund og de frivillige medlemsorganisasjonene
Vi er skuffet over at Troms og Finnmark fylkeskommune har kuttet hele driftstilskuddet til
VOFO Troms og Finnmark fra 2022. Tilskuddet har vært viktig for å kunne gi studieforbundene
den service og støtte de har behov for i sitt arbeid.
Det er uheldig at fylkeskommunen har valgt å frata Vofo oppgaven med å fordele tilskudd til
studieforbundene. Tiltaket vil øke fylkeskommunens egne administrative kostnader og svekke
studieforbundenes mulighet til å påvirke tilskuddsordningen. Bortfall av driftstilskudd og
oppgaver reduserer Vofos rolle som samarbeidsorgan for studieforbundene, myndigheter og
andre aktører i fylket. Ifølge regional planstrategi skal vi styrke og mobilisere ressursene
internt i fylket gjennom samarbeid. Studieforbundene i Troms og Finnmark ber derfor
fylkeskommunen om å gjeninnføre driftstilskuddet til Vofo og gi Vofo tilbake oppgaven med å
fordele tilskudd til studieforbund så snart som mulig.
Uten driftstilskudd og samarbeidsavtale med fylkeskommunen vil vi ikke kunne gi så god
bistand og oppfølging til studieforbundene som vi ønsker og det er bekymringsfullt – særlig
når vi er inne i Frivillighetens år 2022 og studieforbundene med deres frivillige
medlemsorganisasjoner i disse dager legger planer for å kunne bistå med sin omfattende
kunnskap om opplæring og integrering blant de nye gruppene med flyktninger som forventes å
komme.

Ulike tilskuddsvilkår til studieforbundene i Troms og i Finnmark
Selv om voksenopplæringstilskuddet til studieforbundene i Finnmark er redusert de siste
årene, er vi tilfreds med at det samlede tilskuddet fortsatt er på kr. 643 000 i 2022.
Vi ber fylkeskommunen å bringe voksenopplæringstilskuddet i Troms opp på forholdsmessig
tilsvarende nivå fra 2023.

Forslaget til nye retningslinjer for tilskudd til studieforbund i Finnmark
- kommentarer fra VOFO Troms og Finnmark
Troms og Finnmark fylkeskommune tildeler tilskudd til studieforbund i Finnmark. Tildelingen er
begrunnet i Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven). Loven med forskrifter trådte i
kraft 1. januar 2010.
Kommentar fra VOFO Troms og Finnmark: Støttes, ingen endringsforslag.

Troms og Finnmark fylkeskommune gir tilskudd til drifts- og aktivitetstilskudd og
tilretteleggingstilskudd for studieforbund i Finnmark.
Kommentar fra VOFO Troms og Finnmark: Forslaget støttes. Det tidligere grunntilskuddet
innarbeides i Drifts- og aktivitetstilskuddet og fordeles til studieforbundenes
medlemsorganisasjoner dersom de ønsker det.
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Tilskudd til studieforbund i Finnmark
• Tildeles studieforbund som er godkjent etter§ 5 i Lov om voksenopplæring.
Kommentar fra VOFO Troms og Finnmark: Støttes.

• Drifts- og aktivitetstilskudd tildeles etter antall godkjente studietimer fra foregående år
* Basert på innrapportert kurstimer til SSB
Kommentar fra VOFO Troms og Finnmark: Støttes. Tilskuddet settes til 85 % av samlet
budsjettpost.

• Tilretteleggingstilskudd tildeles etter søknad med tiltak for grupper med behov for spesiell
tilrettelegging og tiltak som fremmer sosial og kulturell integrering.
• Tildeles studieforbund etter handlingsplan for aktivitet kommende år
Kommentar fra VOFO Troms og Finnmark: Støttes. Tilskuddet settes til 15 % av samlet
budsjettpost.

• Tildeles etter søknad. Det søkes om begge tilskuddene i samme søknad. Søknad sendes
postmottak@ttfk.no innen 1.mai 2022.
Kommentar fra VOFO Troms og Finnmark: Støttes, men vi viser til våre bemerkninger om
driftstilskuddet til Vofo og ber fylkeskommunen om å gjeninnføre driftstilskuddet til Vofo og gi
Vofo tilbake oppgaven med å fordele tilskudd til studieforbund fra 2023.

• Søknadsfrist årlig fra 2023: 15. januar. Tilskuddene utbetales innen l. mai.
• Det skal leveres årsmelding og regnskap. *Basert på innrapportert kurstimer til SSB
Kommentar fra VOFO Troms og Finnmark: Forslaget til søknadsfrist fra 2023 støttes ikke.
Dersom det er årsmelding, regnskap og kurstimer fra SSB fra foregående år som ønskes lagt
til grunn, må søknadsfristen settes tidligst til 1. mai med tilsagn/utbetaling i juni/juli.
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