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Helse- og omsorgsdepartementet 

v/politisk ledelse 

Oslo, 5. oktober 2022 

Innspill til statsbudsjettet for 2024 
Voksenopplæringsforbundet (Vofo) vil med dette gi innspill til departementets budsjettforslag for 

2024. Vofo er interesseorganisasjonen til studieforbundene i Norge. Studieforbundene har om lag 

500 medlemsorganisasjoner og tilbyr kurs over hele landet. Vofos hovedmål er å styrke 

studieforbundenes rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter. 

Vofo ber om følgende prioriteringer i departementets budsjettforslag for 2024:   

• Etablering av tilskuddsordning for frivillige og ideelle aktører som følger opp 

innsatsområdene i kvalitetsreformen «Leve hele livet» 

• Kap. 765 post 72 (Frivillig arbeid) styrkes 

Etablering av tilskuddsordning for frivillige og ideelle aktører som følger opp 

innsatsområdene i kvalitetsreformen «Leve hele livet» 
Vofo støtter ambisjonene i Meld. St. 15 (2017–2018) Leve hele livet. Det er viktig å legge til rette for 

at kommuner, helseforetak og andre aktører kan lære av hverandre og implementere gode løsninger 

innen reformens fem innsatsområder. Frivillige og ideelle aktører er nødvendig om vi skal nå målet 

om at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de 

grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp 

og sammenheng i tjenestene.  

Flere av studieforbundene og deres frivillige medlemsorganisasjoner er aktive og retter seg mot 

målgruppene og innsatsområdene i «Leve hele livet», med læring, deltakelse og mestring som 

hovedfokus. Vofo foreslår at det etableres en tilskuddsordning rettet mot frivillige og ideelle aktører 

som følger opp reformens innsatsområder. 

Kap. 765 post 72 (Frivillig arbeid) styrkes  
Vofo ber om at bevilgningen til frivillig arbeid styrkes i 2024. Musikkens studieforbund og flere 

frivillige organisasjoner jobber med aktivitetstilbud for personer med rusmiddelproblemer, psykiske 

helseproblemer og/eller erfaring fra salg og bytte av seksuelle tjenester. 

Aktiviteten i frivillige organisasjoner bidrar som en brobygger til normalsamfunnet og skaper arenaer 

for sosial kontakt utenfor isolasjon, kriminalitet og rusmiljø. Studieforbundene tilbyr en uformell 

tilnærming til læring i grupper som ikke er integrert i samfunns- eller arbeidsliv. Deltakerne blir 

bidragsytere i det ordinære kulturlivet. Aktiviteten fremmer læringslyst, ferdigheter, livsmestring, 

sosial trening og sosiale arenaer som er viktige faktorer for å fremme god helse og hindre tilbakefall 

til kriminalitet og/eller rus. 
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