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Innspill til statsbudsjettet for 2024
Voksenopplæringsforbundet (Vofo) vil med dette gi innspill til departementets budsjettforslag for
2024. Studieforbund legger til rette for at voksne kan få tilgang til fleksibel og brukertilpasset
opplæring ved siden av det formelle utdanningssystemet. Innspillet skal vise hvilke prioriteringer som
kan gjøre oss i best mulig stand til å møte forventningene til vårt arbeid.
Vofo er studieforbundenes interesseorganisasjon. Vårt hovedmål er å styrke studieforbundenes
rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter. Studieforbund arrangerer årlig om lag
45 000 kurs med til sammen en halv million deltakere over hele landet. Fleksibel og brukertilpasset
opplæring der folk bor er et viktig virkemiddel som bidrar til omstilling, inkludering og motvirker
utenforskap i samfunns- og arbeidsliv.
I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast behovet for å styrke frivillige organisasjoners rolle i
integreringsarbeidet, som viktige arenaer for læring og inkludering i levende lokalsamfunn. Et annet
viktig satsingsområde er å styrke tilbudet om kortere og fleksibel opplæring, som inkluderer flere i
arbeidslivet og gir folk nødvendig kompetansepåfyll slik at samfunnet kan ta i bruk hele den norske
arbeidsreserven. Det skal bli lettere for flere å delta i opplæring og kompetanseheving. Spesielt viktig
er det å få unge mennesker som i dag mottar passive trygdeytelser, over i aktivitet.
Vofo ber om følgende prioriteringer i departementets budsjettforslag for 2024:
•
•
•

Kap. 291 post 71 (Tilskot til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og frivillige
organisasjonar) videreføres og styrkes.
Kap. 621 post 80 (Frivillig arbeid) tilskuddsordningen til aktivisering og arbeidstrening
videreføres og styrkes.
Tilrettelegging for at også mindre tiltaksarrangører kan levere aktivitets- og opplæringstilbud
til NAV.

Kap. 291 post 71 (Tilskot til integreringsarbeid i regi av sivilsamfunn og
frivillige organisasjonar) videreføres og styrkes
Bevilgningen er sammensatt av tre tilskuddsordninger. Våre innspill retter seg mot tilskudd til
integreringsarbeid og tilskudd til norskopplæringsordning (tidl. klippekortordningen).

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner
Frivillige organisasjoner får gjennom ordningen støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som
bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Studieforbund og
andre frivillige organisasjoner bruker tilskuddsordningen til ulike tiltak som skal styrke innvandreres
deltakelse i opplæring, samfunns- og arbeidsliv. Tilskuddsordningen gjør det mulig å finansiere tiltak
som krever mer ressurser enn ordinære kurs og aktiviteter ut over organisert opplæring for voksne.
Ordningen har et tydelig fokus på læring som et nødvendig virkemiddel for å bidra til inkludering og
likestilling. Det er viktig at innvandrere og deres barn får nødvendig kunnskap om det norske
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samfunnet, språkkunnskaper og kvalifiseres for arbeid og utdanning. Men det er også nødvendig å
bygge likeverdige fellesskap og levende lokalsamfunn for hele befolkningen. Frivillige organisasjoner
er en viktig møteplass og læringsarena.
Vofo ber om at tilskuddsordningen videreføres og styrkes slik at flere tiltak kan få støtte og at
organisasjoner som har blitt kjent med tilskuddsordningen kan planlegge prosjekter med finansiering
fra tilskuddsordningen.

Tilskudd til norskopplæringsordning (tidl. klippekortordningen)
Formålet med tilskuddsordningen er å gi et målrettet og fleksibelt tilbud til innvandrere som har
behov å styrke sine norskferdigheter, ved at disse gis tilbud om et begrenset antall timer lærerstyrt
norskopplæring. Målsetningen er på sikt å få deltakerne opp på nivå B1 eller høyere i muntlig
og/eller skriftlig norsk. Ordningen skal bidra til innovasjon i metoder for norskopplæring, hvor
frivillige organisasjoner og offentlige og private aktører samarbeider.
Flere studieforbund benytter tilskuddsordningen for å tilby fleksibel språkopplæring til voksne. Vofo
ber om at tilskuddsordningen videreføres som en øremerket bevilgning.

Kap. 621 post 80 (Frivillig arbeid) tilskuddsordningen til aktivisering og
arbeidstrening videreføres og styrkes
Frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd til tiltak rettet mot personer som står svært langt fra
arbeidsmarkedet, og som i mange tilfeller er sosialt ekskludert. Dette kan for eksempel være
enkeltpersoner som er langtidsmottakere av sosialhjelp, innvandrere og flyktninger, ungdom i
risikosonen, enslige forsørgere, bostedsløse, personer med rusproblemer og tidligere rusavhengige,
personer med psykiske problemer eller personer som har vært i fengsel. Personer med rusproblemer
og tidligere rusavhengige er en særlig prioritert målgruppe.
Flere studieforbund benytter tilskuddsordningen for å tilby ulike tiltak som bidrar til arbeidstrening
og læring for voksne i utenforskap. Vofo ber om at tilskuddsordningen videreføres.

Tilrettelegging for at også mindre tiltaksarrangører kan levere aktivitets- og
opplæringstilbud til NAV
Studieforbund og frivillige organisasjoner er til stede i alle norske kommuner og kan i større grad enn
i dag levere aktivitets- og opplæringstilbud til NAV. Dette forutsetter at NAV som oppdragsgiver
kjenner til ulike konkurransefortrinn knyttet til offentlig godkjente studieforbund og andre ideelle
organisasjoner og blir bedre til å utforme oppdrag som mindre og ideelle aktører kan levere på og.
Vofo ber regjerningen sørge for at de lokale NAV-kontorene får nødvendig kompetanse og rammer
som gjør det lettere å samarbeide med mindre tiltaksarrangører. Det er også viktig å fjerne hindre for
deltakelse i opplæring (f.eks. mulighet til å motta dagpenger i kombinasjon med opplæring).
Mer informasjon om studieforbundenes kursvirksomhet finner dere på https://statistikk.vofo.no/.
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