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Innspill til regjeringens distriktsmelding
Voksenopplæringsforbundet (Vofo) viser til invitasjonen til medlemmene i Nasjonalt
kompetansepolitisk råd om å gi innspill til regjeringens distriktsmelding.
Vofo er studieforbundenes interesseorganisasjon. Vi representerer studieforbund og frivillig sektor i
Nasjonalt kompetansepolitisk råd og i flere regionale kompetansefora. Vårt hovedmål er å styrke
studieforbundenes rammevilkår i arbeidet med å gi voksne læringsmuligheter.
Studieforbund legger til rette for at voksne får tilgang til fleksibel og brukertilpasset opplæring ved
siden av det formelle utdanningssystemet. Hvert år arrangerer studieforbundene 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.
Når distriktspolitikken skal forsterkes og fornyes, er det viktig å anerkjenne de viktigste drivkreftene
som skaper levende lokalsamfunn i distriktene. Tidligere distriktsmeldinger har i for liten grad omtalt
frivillighetens rolle som læringsarena. For å mobilisere arbeidskraftreservene i distriktene må vi sørge
for at flere får oppleve mestring og får positive erfaringer med læring. Meldingen kan bidra til at
kommuner og fylkeskommuner blir mer oppmerksom på studieforbundene og frivilligheten i sitt
distrikt, slik at vi kan samarbeide om en positiv samfunnsutvikling.
Departementet peker på behovet for desentraliserte utdanningstilbud. For å være effektivt bør
utdanningstilbudene suppleres med korte, fleksible opplæringstilbud der folk bor. Omstilling og
videreutvikling av næringslivet krever relevant opplæring og utdanning på riktig nivå. Studieforbund
tilbyr opplæring tilpasset arbeidslivets behov, ofte med bedriften som læringsarena.
Forslag til tiltak:
•
•

Bidra til at flere i distriktene får styrket sin læringsevne og motivasjon gjennom opplæring i
frivillige organisasjoner.
Styrke studieforbundenes rolle som supplement til desentraliserte utdanningstilbud.
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