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Protokoll styremøte, møte nr.1-22/23 

Tidspunkt: Onsdag 22 juni 2022, kl. 10:00 – 13.00  

Sted: Teams 

Til stede: Hege Irene Fossum, Ludvig Claeson, Marit Knutsdatter Strand, Marit Jacobsen, Roger 

Håkon Skår,  John Harald Skum, Tina Skare, Andrès Lòpez Aliciasson 

Forfall: Geir Barvik 

Admin: Stian Juell,  
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Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Saksopplysning: 

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling. 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 1   Godkjenning av protokoll fra styremøte nr.8-21/22 
Saksopplysning: 

Det er fast sak på styremøtene å godkjenne saksliste og innkalling. 

Vedtak: 

 Protokollen bekreftes godkjent. 
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Enstemmig vedtatt  

Sak 2 Styreinstruks 
Saksopplysning  

Styret hadde en gjennomgang av Voksenopplæringsforbundets styreinstruks.   

Vedtak: 

Styret tar styreinstruksen for Voksenopplæringsforbundet til orientering og signerer 
taushetserklæringen på første fysiske styremøte.   

Enstemmig vedtatt  

Sak 3 Møteplan 
Saksopplysning  

Styret hadde en gjennomgang av forslag til møteplan for perioden. Administrasjonen sender ut 

kalenderinnkalling til styremøtene med oppdaterte datoer.  

Vedtak: 

Forslag til møteplan for 2022-2023 godkjennes.  

Enstemmig vedtatt  

 

Sak 4 Strategi  
Saksopplysning  

Styret drøftet behovet for en ny strategi og administrasjonens forslag til prosess og fremdriftsplan for 

en ny strategi. Styret ba administrasjonen involvere studieforbundene pararellt med fylkesutvalgene 

i den foreslåtte fremdriftsplanen.  

Vedtak: 

Styret ber administrasjonen utarbeide et forslag til ny strategi for Voksenopplæringsforbundet for 
perioden 2023-2030.Strategien skal være enkel, tydelig og godt forankret i organisasjonen nasjonalt 
og regionalt. Enstemmig vedtatt  

 

Sak 5 Organisasjonsutvalget  
Saksopplysning  

Administrasjonen orienterte om organiasjonsutvalgets arbeid og videre arbeid. Generalsekretær skal 

ut i foreldrepermisjon og det er derfor behov for å gjøre endringer i hvem som leder utvalget.  

Vedtak: 

Styret tar saken til orientering. Roger Håkon Skår oppnevnes som leder av organisasjonsutvalget.  
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Enstemmig vedtatt  

 

Sak 6 Statsbudsjett 
Saksopplysning:  

Administrasjonen drøftet forslag til prosess for innspill til statsbudsjettet 2024. Styret foreslår at Vofo 

i 2022 gir innspill til Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Arbeid-og 

sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og eventuelt andre departementet som 

studieforbundene ønsker.  Administrasjonen sender ut forslag til innspill til studieforbundene i juni 

og styret behandler endelig forslag i august.  

Vedtak: 

Styret beslutter prosess som fremgår av saksfremstillingen.  

Enstemmig vedtatt  

Sak 7 Interessepolitikk 
Saksopplysning 

Administrasjonen orienterte om status i det interessepolitiske arbeidet.  

Vedtak 

Tas til orientering.  

Enstemmig vedtatt  

Sak 8 Regioner 
Saksopplysning 

Administrasjonen orienterte om status i det regionale arbeidet.  

Vedtak 

Tas til orientering. 

Enstemmig vedtatt  

 

Sak 9 Regnskap  
Administrasjonen orienterte om regnskapet 1. kvartal.  

Vedtak:  

Regnskapet for 1. kvartal 2022 tas til orientering.  

Enstemmig vedtatt  
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Sak 10 Utsynsmeldingen   
Saksopplysning 

Vofo skal gi innspill til regjeringens utsynsmelding. Meldingen har arbeidstittelen Utsynsmeldingen. 

Det overordnede målet for meldingen er å dekke arbeids- og samfunnslivets kompetansebehov 

fremover, og sørge for at innbyggerne i hele landet har tilgang til utdanning. Administrasjonen la 

fram et utkast til innspill til utsynsmeldingen.  

Styret ga innspill til argumentasjon og foreslo følgende rangering av punkter:  

1) Styrking av frivilligheten som læringsarena - Bygge levende og bærekraftige lokalsamfunn 

gjennom livslang læring 

2) Satsning på kompetanser for det 21. århundre og virkemidler for livslang læring  

3) Bruk opplæringsressursene som eksisterer utenfor det offentlige utdanningssystemet  

4) Godkjenningsordning for ikke-formell opplæring  

5) Styrk regionale myndigheters samfunnsutviklerrolle og legge til rette for samarbeid  

6) Arbeid og inkludering  

7) Tiltak for bevaring av kulturarv og tradisjonshåndverk 

8) Livslang læring for grønn omstilling 

Styret ga innspill til argumentasjon og foreslo om 

Vedtak: 

Administrasjonen tar med styrets innspill i utarbeidelsen av dokumentet.  

Enstemmig vedtatt  

mailto:vofo@vofo.no
http://www.vofo.no/

