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Kommunal- og distriktsdepartementet  

v/politisk ledelse 

 

Oslo, 5. oktober 2022 

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

2024. Ved å legge til rette for at voksne får tilgang til fleksibel og brukertilpasset opplæring over hele 

landet, bidrar studieforbund til levende lokalsamfunn, styrker demokratiet og legger grunnlag for 

bærekraftig utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. 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. Studieforbundene har om lag 500 

medlemsorganisasjoner og tilbyr årlig om lag 45 000 kurs over hele landet. 

Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen vil styrke det kommunale selvstyret og fylkeskommunens 

rolle som samfunnsutvikler. Regjeringen vil gjennomgå virkemiddelapparatet og fylkeskommunenes 

rolle i distrikts- og regionalpolitikken. 

Vofo ber om følgende prioriteringer i departementets budsjettforslag for 2024:   

• Fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler styrkes ved å inkludere frivillig sektor i 

planlegging 

• Mål og virkemidler for et universelt utformet Norge styrkes 

Fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler styrkes ved å inkludere 

frivillig sektor i planlegging 
Kommunene og fylkeskommunene spiller en viktig rolle som samfunnsutviklere ved å legge til rette 

for bærekraftig utvikling i levende lokalsamfunn. Dette forutsetter et systematisk samspill mellom 

myndighetene, næringslivet og befolkningen i hver kommune og hvert fylke. En levende og 

kompetent frivillig sektor er en viktig partner i dette arbeidet, fordi lag og foreninger representerer 

et mangfold av ulike grupper og interesser i lokalbefolkningen. 

Vofo ber regjeringen styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler ved å inkludere frivillig 

sektor i planlegging. Regjeringen bør vurdere om nasjonale veiledere for strategi- og planarbeid kan 

tydeliggjøre en forventning om at frivillig sektor skal involveres, også i faste råd og utvalg (f.eks. 

regionalt kompetanseforum). Det viktig at fylkeskommunene har økonomisk handlingsrom til å 

prioritere driftsstøtte til fylkesledd og regionale paraplyorganisasjoner, slik at disse organisasjonene 

kan fungere som talerør for den lokale frivilligheten og gode rådgivere for myndighetene. 

Mål og virkemidler for et universelt utformet Norge styrkes  
Det er et uttalt mål fra regjeringen å styrke den universelle utformingen av samfunnet. Dette 

innebærer at vi må bygge ned samfunnsskapte barrierer som er til hinder for at alle kan delta i 

samfunnet. Både offentlig og privat sektor må sette av midler til de store utfordringene innen 

universell utforming av bygg, transport, uteområder, teknologi og IKT. 
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Studieforbund og frivillige organisasjoner bruker både offentlige undervisningslokaler, andre 

kommunale eiendommer og ulike samfunnshus mv. til aktiviteten vår. Mange av disse bygningene 

har en beliggenhet eller utforming som gjør det vanskelig for alle å delta i opplæring og aktiviteter. 

Vofo ber regjeringen styrke tiltakene for å nå målet om et universelt utformet Norge: 

• FNs konvensjon for rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) 

inkorporeres i norsk lov 

• «Veikart for universelt utformet nærskole» gjennomføres innen 2030 

Vi understreker at frivillige organisasjoner og andre som bruker offentlige bygg må involveres i 

prosesser rundt tilgjengeliggjøring av eksisterende bygg og universell utforming av nybygg. Dette skal 

bidra til at tiltak kan planlegges og gjennomføres på en måte som maksimerer tilgang og effektiv bruk 

av offentlige lokaler. 

 

Med hilsen 

Voksenopplæringsforbundet 

 

Hege Irene Fossum 

leder 

Mats Grimsgaard 

konstituert generalsekretær 
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