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Vofo Trøndelag

Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er
representert i alle regioner, med egne
rådgivere. Arne Jostein Vestnor var
rådgiver i Trøndelag fram til 1.12.2021, da
overtok Kristin Myrmel som
seniorrådgiver, i 50% stilling, med
kontorsted Steinkjer. De regionale
rådgivernes oppgaver er blant annet å
støtte de regionale studieforbundene og
deres medlemsorganisasjoner, og å
være et bindeledd mellom
fylkeskommune og studieforbund.
 

De fleste studieforbundene er representert
og har medlemsorganisasjoner i
Trøndelag. Det ble i 2021 gjennomført 3412
kurs i Trøndelag, med totalt 37.880
deltakere, og 102.770 kurstimer. Det var
totalt 154 frivillige og ideelle organisasjoner
i Trøndelag som sto som kursarrangører.
13% av kursene var spesielt tilrettelagt.

Det ble i 2021 gjennomført
kompetansehevende kurs i alle fylkets 38
kommuner. Trøndelag er på 4. plass
nasjonalt, når man ser på antall kurs pr.
1000 innbyggere. 
(Kilde: ssb.no)

Studieforbund i Trøndelag

Om Vofo

Kursvirksomhet

Voksenopplæringsforbundet Trøndelag
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Kurs pr kommune
Året 2021 var fortsatt preget av koronarestriksjoner, hvilket medførte
lavere kursvirksomhet enn "normalt".  Det ble allikevel gjennomført
en rekke voksenopplærings-kurs/kurstimer, i alle kommuner. 
(Kilde: ssb.no)
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Tilskudd fra 
Trøndelag Fylkeskommune

Trøndelag Fylkeskommune tildeler etter avtale et Voksenopplæringstilskudd på 
kr. 600.000,- pr år. Dette tilskuddet fordeles til de regionale studieforbundene og deres
medlemsorganisasjoner, på bakgrunn av gjennomførte kurstimer som er godkjent etter
Lov om voksenopplæring, se tabell nederst på siden: Fylkestilskudd for 2021.

I tillegg yter Trøndelag Fylkeskommune etter avtale et driftstilskudd til Vofo`s regionskontor
på kr. 200.000,- årlig, noe som bidrar til å opprettholde den desentraliserte aktiviteten i
Trøndelag. 

Vofo Trøndelag ble i 2021 partner i Trøndelag Kompetanseforum, og har også deltatt på
flere regionale møter (Vinter 21/22) hvor vi har hatt hovedfokus på å formidle fakta om
kompetanse/opplæringsvirksomhet som skjer i frivillige og ideelle organisasjoner, og den
samfunnsnytten dette har for å opprettholde levende lokalsamfunn i hele Trøndelag. I
tillegg har det vært gjennomført en rekke (digitale) møter med de regionale
studieforbundene.
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I 2021 besto fylkesutvalget av følgende representanter:

Leder: Line Thorsen Bratli, representant Musikkens studieforbund
Nestleder: Ann Tove Rønningen – Representant, Studieforbundet kultur og tradisjon
Svein Fossum – Representant, Musikkens studieforbund 
Einar Lund – Representant, Idrettens studieforbund
Nina Novik – Representant, Studieforbundet AOF Norge
Øyvind Tingstad – Vararepresentant, Studieforbundet AOF Norge
Andreas Ormevik – Representant, Studieforbundet Livslang Læring
Ole Jørgen Dekkerhus – Representant, Studieforbundet Funkis
Tove Solvang Rian – Vararepresentant, Studieforbundet kultur og tradisjon

Vofo`s fylkesutvalg 
i Trøndelag
Fylkesutvalget består av representanter fra de ulike studieforbundene, og  
disse jobber sammen med Vofo`s regionale rådgiver for økt samarbeid
om kompetanseutvikling, tilrettelegging for voksenopplæring og
kursvirksomhet, og bedre rammevilkår for studieforbundene i Trøndelag. 

Fylkesutvalget 2021

Kontaktinfo Vofo Trøndelag:

95987690

Øvre Elnanveg 2, 7724 Steinkjer

https://www.vofo.no/om-vofo/regioner/troendelag/

kristin.myrmel@vofo.no / trondelag@vofo.no

Seniorrådgiver Kristin Myrmel,
Vofo Trøndelag
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