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Protokoll styremøte nr. 3-22/23 
Tidspunkt:  Torsdag 13. oktober 2022, kl. 10:00–14:00  

Sted:  Akersgata 41 

Til stede: Hege Irene Fossum, Ludvig Claeson, Marit Knutsdatter Strand (til stede på Teams under 

sak 19), Roger Håkon Skår, John Harald Skum, Tina Skare, Geir Barvik, Andrès Lòpez 

Aliciasson.  

Forfall:  Marit Jacobsen 

Admin:  Mats Grimsgaard  
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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 18 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2-22/23 

Saksopplysning: 
Det er fast sak på styremøtene å bekrefte godkjennelse av protokollen fra siste styremøte.  

Vedtak: 
Protokollen bekreftes godkjent. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 19 Retningslinjer for tillitsvalgte i fylkesutvalgene 

Saksopplysning: 
Administrasjonen foreslår å etablere felles retningslinjer for tillitsvalgte i fylkesutvalgene, etter 

innspill fra fylkesutvalgene. Felles retningslinjer kan ha en positiv effekt for rekruttering av 

tillitsvalgte, fylkesutvalgenes arbeidsinnsats og samarbeid ved at forventninger og rammer 
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tydeliggjøres. Formålet med retningslinjene skal være å legge til rette for bred rekruttering til 

tillitsverv i fylkesutvalgene gjennom ordninger som gjør det mulig for alle å inneha slike verv. 

For å styrke kompetansen i fylkesutvalgene vil administrasjonen utarbeide og tilby et felles program 

for opplæring av nye tillitsvalgte i Vofo. 

I tillegg foreslår administrasjonen at valgperioden for fylkesutvalg settes til 1. januar annethvert år, 

slik at valg av representanter og konstituering av nye fylkesutvalg skjer på samme tid over hele 

landet. 

Vedtak: 
Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til retningslinjer for tillitsvalgte i fylkesutvalgene, som 

kan gjelde fra 2023. Forslaget skal utarbeides i samråd med fylkesutvalgene. 

Mandat for Vofos fylkesutvalg endres slik at fylkesutvalgene nedsettes for to kalenderår av gangen 

med virkning fra 1. januar 2023. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 20 Vofos representant i Nasjonalt fagskoleråd 

Saksopplysning: 
Vofo og Fleksibel utdanning Norge (FuN) deler en plass i Nasjonalt fagskoleråd, hvor vi bytter på å ha 

representant og vararepresentant annenhver periode. Rådet er nedsatt av Kunnskapsdepartementet 

for 2022-2023 med følgende representanter: 

• Kari Olstad (FuN) 

• 1. vara: Marthe Dirdal (Vofo) 

• 2. vara: Rune Foshaug (Vofo) 

Administrasjonen foreslår å erstatte Vofos 2. vararepresentant med Heidi Munthe-Kaas, som er leder 

av Folkeuniversitetets fagskoler. 

Vedtak: 
Heidi Munthe-Kaas utnevnes som Vofos 2. vararepresentant til Nasjonalt fagskoleråd. 

Enstemmig vedtatt. 

Sak 21 Orientering om interessepolitisk arbeid og status 

Saksopplysning: 
Administrasjonen redegjorde for Vofos interessepolitiske arbeid knyttet til følgende tema: 

• Statsbudsjettet 2023, herunder planer for oppfølging av budsjettforslaget i Stortinget 

• Ny strategi for kulturfrivilligheten 

• Innspill til statsbudsjettet for 2024 

• Innspill til arbeidet med ny distriktsmelding 

• Innspill til prioriteringer i Utsynsmeldingen 

• Forskriftsendringer knyttet til krav om fysiske samlinger 

Styrets kommentarer: 
Styret gir administrasjonen honnør for det interessepolitiske arbeidet og stiller seg bak retningen 

som administrasjonen har lagt opp til. 
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Styret støtter behovet for å be om at grunntilskuddet til studieforbund styrkes. Styret påpeker at det 

også må arbeides for at statstilskuddet til Vofo prisjusteres og styrkes i oppfølging av statsbudsjettet. 

Styret påpeker behovet for bedre universell utforming av offentlige undervisningslokaler og andre 

bygninger som studieforbundene bruker som arena for sine kurs. 

Styret påpeker at utenlandsk arbeidskraft er nødvendig for å dekke kompetansebehovet i distriktene. 

God integrering og inkludering er nødvendig for at tilflyttere og midlertidige arbeidere kan delta i det 

norske samfunnet og gjøre en god jobb. Her spiller studieforbund en viktig distriktspolitisk rolle. 

Styret understreker at kursholder har best kompetanse til å vurdere hvilken undervisningsform som 

er egnet på det enkelte kurs, og at kravet om fysiske samlinger må fjernes. Styret viser til at digitale 

møteplasser kan fremme inkludering og likestilling. Erfaringer fra koronasituasjonen viser at 

hovedvekten av kursene blir gjennomført fysisk uten krav om fysiske samlinger. 

Administrasjonen tar med seg innspillene fra diskusjonen i styret i det videre arbeidet. 

Saken tas til orientering. 

Sak 22 Orientering om kvartalsregnskap og prognose for året 

Saksopplysning: 
Resultatregnskapet for 3. kvartal 2022 viser et foreløpig overskudd på om lag 650 000 kroner. Vofo 

har hatt besparelser på flere poster hittil i 2022, særlig på lønnskostnader og regional virksomhet. 

Lønnskostnader forventes å være lavere enn budsjettert i 2022 pga. refusjoner fra Nav. Kostnader til 

regional virksomhet forventes å øke i siste kvartal bl.a. fordi flere fylker planlegger 

attangementer/aktiviteter senere på høsten. 

Prognosen for året viser at årsoverskuddet trolig vil bli lavere enn ved utgangen av 3. kvartal, men at 

vi trolig ender med et positivt resultat ved utgangen av året. 

Styrets kommentarer: 
Styret tar regnskap for 3. kvartal og prognose for 2022 til orientering. 

Sak 23 Orientering om samarbeidsavtale med Senteret for et aldersvennlig 

Norge 

Saksopplysning: 

Senteret for et aldersvennlig Norge er et nasjonalt kompetansemiljø som arbeider for å fremme et 

aldersvennlig samfunn i et bærekraftperspektiv basert på bred innsats og i samarbeid med ulike 

aktører og samfunnssektorer. Senteret holder til i Ålesund og er en den del av Helsedirektoratet. 

Vofo har inngått en samarbeidsavtale med Senteret for et aldersvennlig Norge i ønske om å bidra til 

et mer bærekraftig og aldersvennlig Norge. Avtalen innebærer bl.a. at Vofo kan delta i samarbeid og 

nettverket knyttet til senteret. 

Styrets kommentarer: 
Styret viser til at Vofo skal synliggjøre avtalen og hvilke muligheter den kan gi studieforbundene og 

deres medlemmer. 

Styret påpeker at eldre er en viktig ressurs og målgruppe i frivilligheten. I Norge blir vi stadig flere 

eldre og aldersvennlighet i studieforbund vil derfor være et aktuelt og viktig tema framover. 

Saken tas til orientering. 
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