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Kapittel 1 

Innledning 

1.1 Mandatet


Regjeringen ønsker å videreutvikle og styrke 
studieforbundenes rolle som opplæringsaktører 
og bidragsytere i det frivillige Norge. På denne 
bakgrunnen oppnevnte kunnskapsministeren i 
oktober 2006 et utvalg med følgende mandat: 

«Utvalget skal beskrive: 
–	 studieforbundenes historikk, med vekt på 

den senere tid og i lys av samfunnsutviklin
gen bl.a. innenfor teknologi og endring og 
vekst i opplærings- og utdanningsaktiviteten 

–	 studieforbundenes organisering og virk
somhet i dag 

–	 en sammenligning av den norske modellen 
for studieforbund med modellene  i de andre 
nordiske landene 

–	 studieforbundenes samlede finansiering, 
herunder statens styring og finansiering 

–	 studieforbundenes rolle for den enkelte, for 
arbeidslivet og for samfunnet i et bredt per
spektiv knyttet til kultur, folkeopplysning, li
keverd, deltagelse og demokrati, integre
ring og inkludering. 
Utvalget skal vurdere og komme med anbe

falinger angående: 
–	 studieforbundenes oppgaver og rolle for den 

enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet i et 
bredt perspektiv knyttet til kultur, folkeopp
lysning, likeverd, deltagelse og demokrati, 
integrering og inkludering, herunder studie
forbundenes oppgaver og rolle i forhold til 
offentlige og andre utdanningstilbud 

–	 den samlede finansiering av studieforbunde
ne, herunder den statlige tilskuddsordnin
gen og dens innretning 

–	 eventuelle strukturelle endringer i styring 
og organisering i tilknytning til studiefor
bundenes virksomhet, herunder om det er 
hensiktsmessig å overføre tilskuddsforvalt
ningen for voksenopplæringen fra statlig til 
regionalt nivå, jf. at dette har blitt foreslått av 
det såkalte fylkesordfører/-rådslederkolle
giet ifm. forvaltningsreformen 

–	 behov for endret statistikkgrunnlag for be
dre innsyn i bruken av de ulike tilbudene, og 
som kan inngå i den målvurderingen og kon

trollen som staten som tilskuddsforvalter er 
forpliktet i forhold til. 
Utvalget skal se arbeidet i sammenheng 

med andre relevante reform- og utredningsar
beider. Utvalget skal vurdere økonomiske og 
administrative konsekvenser av sine anbefalin
ger. Minst ett forslag skal være basert på uen
dret ressursbruk. Utvalget skal legge fram sin 
rapport til Kunnskapsdepartementet innen 1. 
september 2007». Fristen ble senere endret til 
12. september 2007. 

Det er besluttet at utvalgets arbeid skal legges 
fram i form av en Norsk Offentlig Utredning 
(NOU). 

1.2	 Bakgrunnen for utrednings
arbeidet 

Regjeringen ønsker en offentlig utredning om stu
dieforbundenes rolle og oppgaver for derved å få et 
bedre grunnlag for å nå viktige politiske mål innen
for kompetansepolitikken og tilgrensende politikk
områder som arbeids-, velferds-, kultur- og frivillig
hetspolitikken. Studieforbundene er fleksible opp
læringsaktører. I St.prp. nr. 1 (2006–2007) s. 87 
heter det: 

«Regjeringa legg eit breitt syn på kunnskap til 
grunn for arbeidet sitt med å vidareutvikle kom
petansepolitikken. Kunnskap og kompetanse 
blir tileigna på fleire vis, og er eit resultat av 
røynsle og læring både innanfor og utanfor det 
formelle utdanningssystemet, på arbeidsplas
sen og i kultur- og organisasjonslivet. Regje
ringa vil medverke til læring på alle desse arena
ene. Det vil bli sett ned eit offentleg utval som 
skal vurdere studieforbunda si rolle. 

Gode høve for livslang læring er eit gode i 
seg sjølv. Samstundes er arbeidskrafta den vikti
gaste ressursen Noreg har. For å forvalte denne 
ressursen best mogleg er det naudsynt å leggje 
til rette for ein velfungerande kompetansemark
nad med godt samspel mellom utdanning og 
arbeidsliv, og gjere god nytte av kompetansen til 
den einskilde. Samstundes må arbeidslivet sjølv 
bli meir læringsorientert, investere i kunnskap, 
utvikle lærande organisasjonar og arbeide for 
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auka flyt av kompetanse mellom arbeidsplassar, 
sektorar og land. 

I tillegg til arbeidslivsretta kompetanse vil 
Regjeringa òg leggje til rette for utvikling av kul
turell og demokratisk kompetanse.» 

I St.meld. nr. 12 (2006–2007) Regionale fortrinn 
– regional framtid s. 42 fastslås: 

«Det er nedsatt et utvalg som skal vurdere stu
dieforbundenes oppgaver og rolle for den 
enkelte, for arbeidslivet og for samfunnet i et 
bredt perspektiv knyttet til kultur, folkeopplys
ning, likeverd, deltakelse og demokrati, integre
ring og inkludering, herunder studieforbunde
nes oppgaver og rolle i forhold til offentlige og 
andre utdanningstilbud. Det tas stilling til hvil
ket forvaltningsnivå som skal ha ansvar for til
skuddsforvaltning for voksenopplæring etter at 
utvalget har presentert sin tilrådning høsten 
2007». 

1.3	 Utvalgets sammensetning og 
arbeid 

Disse har deltatt i utvalget: 
–	 Audun Tron (leder), fylkesordfører i Oppland 

fylkeskommune, Lillehammer 
–	 Sturla Bjerkaker, generalsekretær i Voksen

opplæringsforbundet, Oslo 
–	 Morten Edvardsen, student og styremedlem i 

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsor
ganisasjoner, Alta 

–	 Torill Eskeland, utdanningsdirektør, Fylkes
mannen i Telemark, Nome 

–	 Rigmor Fardal, Site Director, Rolls-Royce Mari
ne AS, Foundry, Bergen 

–	 Sigmund Fosse, daglig leder AOF Haugaland, 
Haugesund 

–	 Kjærsti Evjen Gangsø, daglig leder i Folkekul
turforbundet, Vågå 

–	 Anna Hagen, forsker ved Fafo, Oslo 
–	 Rita Kumar, leder for Kontaktutvalget mellom 

innvandrerbefolkningen og myndighetene og 
rådgiver ved Internasjonal seksjon, NTNU, 
Trondheim 

–	 Jan Olav Olsen, rektor Sunde ungdomsskole og 
styreleder i Aftenskolen Høyres Studieforbund, 
Gjerstad 

Utvalget har hatt 17 møter, inkludert møter i forbin
delse med reiser til Sverige, Sarpsborg, Lilleham
mer, Alta og Kautokeino. Utvalget har fått faglige 
innspill fra studieforbundene samt offentlige og pri
vate aktører med grenseflater mot studieforbunde
nes arbeid. Utvalget har i utvalgsperioden hatt 
møter med eller innspill  på sine møter fra blant 
andre: 

–	 Folkehøgskolerådet 
–	 Høyskolen i Finnmark 
–	 NAV-Buskerud, -Telemark og -Vestfold 
–	 Norgesuniversitetet 
–	 Oppland fylkeskommune 
–	 Politisk ledelse i Arbeids- og inkluderingsdepar

tementet (AID), Kultur- og kirkedepartementet 
(KKD), Kommunal- og regionaldepartementet 
(KRD) og Barne- og likestillingsdepartementet 
(BLD) og fått informasjon om pågående politis
ke prosesser i disse departementene. 

–	 Sametingets utdanningsavdeling 
–	 Sigvart Tøsse – forsker NTNU 
–	 Stjernøutvalget 
–	 Studieforbundene (også innspill fra ledersam

ling i regi av Voksenopplæringsforbundets (VO-
FOs) kvalitetsutvalg. Utvalget hadde et eget 
møte med de små politiske studieforbundene, 
og de to samiske studieforbundene. 

–	 Vox – Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet 

Utvalget har hatt fagdag med inviterte innledere til 
å belyse studieforbundenes interaksjon med 
omverdenen. Representanter for Kommunenes 
Sentralforbund (KS), Landsorganisasjonen i 
Norge (LO), Stjernøutvalget, Norsk forbund for 
fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF), 
Rådet for frittstående folkehøgskoler, Norsk Folke
høgskolelag, ABM utvikling og representanter for 
forskning deltok. Kulturrådet var invitert, men 
meldte avbud. Alle studieforbundene var invitert 
som observatører på fagdagen og de fleste deltok. 

Utvalget har hatt et sekretariat hvor to perso
ner har arbeidet på full tid. I tillegg har faste del
tidsansatte fra Kunnskapsdepartementet, Arbeids
og velferdsetaten, Vox – Nasjonalt senter for læring 
i arbeidslivet og Oppland fylkeskommune bidratt i 
sekretariatet. Sekretariatet har bestått av senior
rådgiver Astri Hildrum (sekretariatsleder, med 
svangerskapspermisjon fra juni 2007), seniorrådgi
ver Else Staven (tiltrådte sekretariatet i juni 2007 
som sekretariatsleder), seniorrådgiver Kari-Anne 
Magler Wiggen (full tid til juni 2007), seniorrådgi
ver Sigrun Røstad (full tid fra august 2007), rådgi
ver Svein Thore Jensen, seniorrådgiver Anne 
Skomedal, seniorrådgiver Roger Spidsberg, og før
stekonsulent Bente Jørgensen. 

Underdirektør Vigdis Haugerud har koordi
nert bidrag fra Vox. Sekretariatet har også fått 
bidrag fra medarbeidere i Kunnskapsdepartemen
tet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Kul
tur- og kirkedepartementet, Barne- og likestillings
departementet og Kommunal- og regionaldeparte
mentet. 
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1.4 Presisering av mandatet og kunn
skapsgrunnlaget 

Utvalget har lagt vekt på å samle og systematisere 
tidligere dokumentasjon om studieforbundene i 
Norge og Norden før øvrig, og med spesiell vekt på 
Sverige som nylig har gjennomført en omfattende 
reform på området. Utvalget har vurdert manda
tets ordlyd som dekkende for det utredningsarbei
det som skulle foretas. Følgende konkrete presise
ringer til mandatet er imidlertid gjort: 
–	 Punktet i mandatet om statistikk og innsyn etc. 

forstås som følger: Utvalget skal vurdere og 
komme med anbefalinger om eventuelt behov 
for endret statistikkgrunnlag for bedre innsyn i 
bruken av de ulike tilbudene, og som kan inngå 
i den målvurderingen og kontrollen som staten 
som tilskuddsforvalter og eventuell annen fram
tidig tilskuddsforvalter er forpliktet til. 

–	 Utvalget står fritt til å belyse problematikken 
som framgår av mandatet fra de perspektivene 
utvalget finner relevante, herunder det interna
sjonale perspektivet. 

–	 Det er relevant å trekke inn forholdet til andre 
opplæringsaktører. 

På enkelte områder har kunnskapsgrunnlaget 
vært svakt. Det har vært nødvendig å gjennomføre 
kartlegginger og undersøkelser for å kunne foreta 
kvalifiserte vurderinger. Følgende undersøkelser 
er utført av eksterne forskningsmiljøer på oppdrag 
fra utvalget: 
–	 kartlegging av studieforbundenes samlede fi

nansiering (ECON utredning og analyse) 
–	 undersøkelse av styring og organisering av stu

dieforbundene (NIFU STEP) 
–	 undersøkelse av kursholdere og deltakere i 

kurs i regi av studieforbund (Rambøll Manage
ment) 

Undersøkelsen om studieforbundenes økonomi 
avdekket at studieforbundene sentralt ikke har full
stendig oversikt over inntekter og utgifter ved 
kursvirksomheten lokalt og i medlemsorganisasjo
nene. Det har derfor ikke vært mulig å sammen
stille den informasjonen det er bedt om i mandatet 
på en enkel måte. Dette innebærer at det er 
begrenset hva utvalget faktisk kan si om studiefor
bundenes samlede økonomi. Resultatene fra 
ECON-undersøkelsen brukes så langt det lar seg 
gjøre. 

1.5 Bruk av sentrale begreper


Innenfor utdannings- og kompetansefeltet anven
des mange begreper som kan gi ulik meningsfor
ståelse. Dette gjelder ikke minst når man snakker 
om voksne, livslang læring og aktiviteter utenfor 
det formelle utdanningssystemet. Utvalget har lagt 
vekt på å avgrense begrepsbruken for å tydelig
gjøre meningsinnholdet i sine vurderinger og for-
slag. Samtidig er det tatt hensyn til at begrepsbru
ken skal reflektere så vel nasjonale som internasjo
nale diskusjoner på feltet. Nedenfor presenteres 
utvalgets forståelse av noen begreper som er 
benyttet gjennomgående i dette dokumentet. 

Utdanning knyttes oftest til det formelle utdan
ningssystemet (offentlig og privat). 

Opplæring knyttes til organiserte læringsaktivi
teter både i og utenfor det formelle utdanningssys
temet. 

Kompetanse defineres som en kombinasjon av 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger tilpasset et 
aktuelt område (realkompetanse). 

Læring er en prosess der det utvikles kompe
tanse. 

Formell utdanning henviser til offentlig og pri
vat utdanning som gir en definert og godkjent slutt
kompetanse (formell kompetanse som gir rett til 
vitnemål, fagbrev eller annet offentlig dokument). 

Begrepene ikke-formell og uformell læring/ 
kompetanse er uttrykk for ulike læringsarenaer 
når man snakker om realkompetanse. Ikke-formell 
benyttes om organisert læring utenom utdannings
systemet, mens uformell knyttes til kompetanse 
ervervet fra ikke-organisert læring. Studieforbun
denes hovedaktivitet er organisert opplæring som 
ikke er knyttet til offentlige læreplaner og formell 
kompetanse. For utvalget er hovedformålet å 
beskrive denne aktiviteten i forhold til formell 
utdanning. Utvalget har derfor valgt å bruke begre
pet ikke-formell opplæring i beskrivelsen av studiefor
bundenes hovedaktivitet. 

Frivillig sektor er brukt som betegnelse for 
virke utenfor offentlig sektor. (I andre sammen
henger brukes blant annet benevnelsene tredje 
sektor eller sivil sektor og i internasjonal sammen
heng Non Governmental Organisations (NGO)). I 
St.meld. nr. 39 (2006–2007) Frivillighet for alle er 
frivillig sektor definert ved følgende fem kriterier: 
Organisert aktivitet, privat, viderefordeler ikke for
tjeneste, selvstyrt og frivillig, se også kapittel 5.2. 
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Kapittel 2 

Sammendrag 

Studieforbundene har lange tradisjoner som tilby
dere av opplæring for voksne i Norge. Utvalget 
registrerte imidlertid tidlig i sitt arbeid at kunn
skapsgrunnlaget om deres virksomhet var svakt, 
og initierte derfor egne undersøkelser. Beskrivel
sen i kapittel 3 søker å få fram studieforbundenes 
mangfold. Dette kapittelet har derfor relativt stor 
plass i sammendraget. Kapittel 7 omhandler utval
gets vurderinger og forslag og har også stor plass 
her. 

2.1 Kapittel 3 Situasjonsbeskrivelse 

Læring tilegnes på ulike arenaer gjennom hele 
livet. Endringer i det offentlige utdanningssyste
met har bidratt til at vilkårene for voksne som 
ønsker opplæring, har blitt bedre. Koblingen av 
begrepet livslang læring til sysselsetting og verdi
skaping mv. har ført til økt oppmerksomhet om 
opplæring på andre arenaer enn det formelle, 
offentlige utdanningssystemet. Det er en betydelig 
gruppe voksne som i begrenset grad deltar i kom
petanseutviklingen. Spørsmålet om hvilken rolle 
studieforbundene skal, kan og vil ha i framtiden, 
må stilles i lys av dette. 

Framveksten av studieforbundene ses i sam
menheng med de store og landsomfattende folke
lige bevegelsene som vokste fram på slutten av 
1800-tallet. Det var den danske presten Grundtvig, 
med sin omfattende virksomhet som historiker, 
pedagog, filosof og politiker, som ga den nordiske 
folkeopplysningen dens særlige karakter. For 
Grundtvig handlet ikke opplysning om noe som 
skulle overføres fra eliten til et uopplyst folk. Opp
lysningen skulle komme innenfra eller nedenfra, 
fra folket selv. Nordisk folkeopplysning ble knyttet 
til framveksten av det nordiske demokratiet. 

I 1950-årene ble begrepet voksenopplæring tatt i 
bruk. Ved at man ga den enkelte nye muligheter til 
utdanning, ble voksenopplæringen i 1960- og 70
årene benyttet som virkemiddel i sosial utjevning. 
Det ble lagt til rette for at opplæring for voksne 
kunne øke tilgangen på kvalifiserte medarbeidere 
og lette omstillinger i arbeidslivet. Voksenopplæ

ring ble et viktig ledd i arbeidet med å bedre 
arbeidskraftens geografiske mobilitet. 

Lov av 28. mai 1976 nr. 35 om voksenopplæring 
(voksenopplæringsloven) ble vedtatt i 1976, og 
trådte i kraft 1. august 1977. Loven var den første i 
verden i sitt slag, og innebar en oppgradering av 
opplysningsorganisasjonenes rolle. Proposisjonen 
framhevet blant annet at voksenopplæringsloven, 
sammen med andre tiltak, skulle være et redskap 
for økt likestilling mellom individer, grupper og 
distrikter. Under stortingsbehandlingen uttalte 
komitéflertallet at det var behov for å få en egen lov 
om voksenopplæring for å fremme likestilling mel
lom førstegangsutdanning og voksenopplæring. 
Studieorganisasjonenes arbeid skulle være av 
utfyllende karakter til utdanningssystemet. 

Det er 20 offentlige godkjente studieforbund. 
Disse har mer enn 400 medlemsorganisasjoner 
som omfatter de politiske partiene, de fleste 
arbeidstakerorganisasjonene og ulike livssyns- og 
interesseorganisasjoner. Hovedoppgaven til studi
eforbundene er å tilby ulike former for voksenopp
læring. Opplæringen er som regel i form av studie
ringer og kurs av kortere varighet, ubundet av 
bestemte pensa og eksamener. Etter lov om vok
senopplæring § 10 og forskriftene til denne, legges 
følgende kriterier til grunn for godkjenning: 
–	 Studieforbundene skal ha en demokratisk orga

nisering med et valgt styre og minimum to 
medlemsorganisasjoner. 

–	 De skal ha aktiviteter i minst ti fylker og mini
mum 20 000 rapporterte kurstimer i året. 

Studieforbundene er svært ulike, både i profil, stør
relse, organisering og arbeidsform. Mens enkelte 
forbund har stor opplæringsvirksomhet i egen 
regi, skjer opplæringen i andre forbund i hovedsak 
i medlemsorganisasjonens regi. Studieforbundene 
er godt representert i spredt befolkede regioner. 
Det er flest kvinner (57 prosent) som deltar. Emne
preferansene er tydelig kjønnsdelt, slik som i 
utdanningssystemet for øvrig. I likhet med det 
øvrige utdanningssystemet har også studieforbun
dene utfordringer med å nå personer med lav kom
petanse og svak motivasjon for opplæring. 
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Studieforbundene er sentrale leverandører av 
kulturrelatert opplæring og kurs, særlig på 
musikkområdet. I arbeidslivet står studieforbun
dene for rundt ti prosent av kursvirksomheten. Det 
er spesielt stor aktivitet rettet mot primærnærin
gene. Det er betydelig aktivitet innenfor organisa
sjonskunnskap og andre emner som kvalifiserer til 
deltakelse i politikk og organisasjonsliv. 

Aktiviteten i studieforbundene har sunket 
siden begynnelsen av 1980-årene. Fra 1981 til 2001 
mistet studieforbundene mer enn 300 000 delta
kere, det vil si mer enn en tredjedel, og de arran
gerte 37 prosent færre kurs. Siden 1995 er antall 
kurs nær halvert, mens antall deltakere og antall 
timer er redusert med 30 prosent. 

Mulige årsaker til nedgangen er belyst av 
Tøsse (2004:272). Statistisk henger budsjettsitua
sjonen og deltakelsen sammen. Det er likevel ikke 
noen entydig sammenheng i nedgangen i statstil
skudd og nedgangen i aktivitet i perioden. Nedgan
gen for enkelte fag og temaer kan også skyldes 
endrede preferanser blant deltakere og økt kon
kurranse fra andre tilbydere etc. Fastsettelsen av 
ansvaret for rettighetsbasert opplæring for voksne 
til det offentlige kan også ha hatt betydning. 

2.2	 Kapittel 4 Internasjonale relasjoner 

I dette kapittelet omtales studieforbundenes kon
takter, både til nordiske søsterorganisasjoner og 
internasjonale organisasjoner. Deretter beskrives 
relasjoner til UNESCO, EU og Nordisk Minister
råd. 

I samsvar med mandatet blir den norske studi
eforbundsmodellen sammenlignet med tilsva
rende modeller i Norden forøvrig. Med henblikk 
på å få fram likheter og ulikheter følger beskrivel
sene for Danmark, Finland og Sverige samme opp
bygning: 
– lovregulering, organisering og formål 
– aktivitetsformer og finansiering 
– rapportering, statistikk og kvalitetssikring 

I sine vurderinger (punkt 4.2.5) konstaterer utval
get at de øvrige nordiske landene har færre, men 
større studieforbund enn Norge. De andre nor
diske landene har også et mer rendyrket virksom
hetsområde for studieforbundene enn tilfellet er i 
Norge. Studieforbundenes aktivitet er i disse lan
dene avgrenset til ikke-formell opplæring, mens 
formell grunnopplæring for voksne ivaretas av det 
formelle utdanningssystemet. Utvalget har vært 
opptatt av årsakene til at det i Sverige er stor tverr
politisk enighet om at folkbildningen (studiefor

bund og folkehøyskoler) skal være et alternativ og 
supplement til det formelle utdanningssystemet. 
Styring og organisering, målstruktur, dokumenta
sjon og kvalitetsarbeid er noen av de faktorene 
utvalget her har hatt fokus på. Utvalget har også 
sett med interesse på den omfattende regionalre
formen som trådte i kraft i Danmark fra og med 
2007. Det gjelder spesielt konsekvensene av ned
leggingen av amtene og en omfattende kommune
sammenslåing. 

2.3	 Kapittel 5 Rolle for den enkelte, 
for arbeidslivet og for samfunnet 

I dette kapittelet ses studieforbundenes rolle i rela
sjon til mandatpunktene folkeopplysning, likeverd, 
deltakelse og demokrati, kultur, integrering og inklu
dering. Folkeopplysning drøftes i sammenheng 
med studieforbundenes forankring og rolle i frivil
lig sektor. Utvalget konstaterer at kunnskaps
grunnlaget om forholdet mellom overordnede 
samfunnsmål og studieforbundenes virksomhet er 
lite oppdatert. Derfor har utvalget innhentet rele
vante eksempler for å illustrere studieforbundenes 
funksjon innenfor ulike sektorer og samfunnsom
råder. Analysen av statistikken i kapittel 3 har også 
vært et viktig faktagrunnlag. 

Kapittelet oppsummeres med en sammenfat
tende drøfting av studieforbundenes mulige roller 
og oppgaver framover. Utvalget anser at realiserin
gen av disse vil kreve både en klargjøring av de 
økonomiske og de organisatoriske rammebetin
gelsene studieforbundene skal virke innenfor, og 
en aktiv reformvilje fra studieforbundene selv. 

Utvalget peker på at nedgangen i studieforbun
denes aktivitet skyldes sammensatte forhold. Etter 
utvalgets oppfatning er uklarhet om hensikt og mål 
med studieforbundenes virksomhet og deres rolle 
den mest grunnleggende årsaken til at bevilgnin
gene og aktiviteten over tid har gått ned. 

Utvalget oppfatter studieforbundene som sen
trale aktører i å gjøre frivillig sektor som læringsa
rena tilgjengelig for alle, og med det bidra til demo
krati og deltakelse. Videre ses frivillighet og lokalt 
kulturliv i nær sammenheng. En tydeliggjøring av 
studieforbundenes rolle for frivilligheten vil også 
ha positive virkninger for deres betydning for kul
turlivet. 

Utvalget mener at studieforbund er en av 
mange aktører som bidrar til å nå målsettinger i 
arbeids- og samfunnsliv sentralt, regionalt og 
lokalt. Deres viktigste fortrinn er å være en åpen 
og tilgjengelig arena for læring. Studieforbunde
nes mulighet til å spille en aktiv og synlig rolle på 
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flere samfunnsområder handler langt på vei om 
bedre samarbeid med offentlige aktører, både ved 
at de slippes til, og ved at de selv griper mulighe
tene. For at studieforbundene fortsatt skal kunne 
spille en viktig rolle tilpasset framtidens utfordrin
ger, mener utvalget det er nødvendig med nye 
vinklinger og grep for å tydeliggjøre oppgaver og 
ansvar. 

2.4	 Kapittel 6 Studieforbundenes opp
gaver og rolle i forhold til offent
lige og andre utdanningstilbud 

I dette kapittelet drøftes grenseflater mellom studi
eforbundene og andre aktører som tilbyr læring 
utenfor det formelle utdanningssystemet. Deretter 
diskuteres forholdet til det offentlige utdannings
systemet, med særlig vekt på studieforbundenes 
rolle ift. til formell grunnopplæring for voksne. 

Studieforbundene har berøringspunkter til 
ulike opplæringsaktører og arenaer utenfor det for
melle utdanningssystemet. Dette gjelder i særlig 
grad folkehøyskolene og  fjernundervisningsinsti
tusjonene. Bibliotekreform 2014 åpner nye mulig
heter for samarbeid. Med hensyn til arbeidslivets 
behov for kompetanse har studieforbundene vist at 
de kan være en viktig samarbeidspartner, ut fra 
både den enkeltes og bedriftenes behov. Utvalget 
mener at studieforbundenes fortrinn kan nyttes 
bedre i innsatsen rettet mot personer som står 
svakt på arbeidsmarkedet. Dette gjelder spesielt på 
det utfordrende feltet grunnleggende ferdigheter. 
For å være en god samarbeidspartner må studie
forbundene selv i sterkere grad benytte de mulig
hetene som teknologien gir til å videreutvikle opp
læringstilbud. Utvalget mener en sterkere samord
ning mellom ulike opplæringsaktører, og en tyde
liggjøring av læring i frivillig sektor som supple
ment og alternativ til formell utdanning, kan være 
med på å løfte feltet. 

Når det gjelder studieforbund som aktør i for
mell grunnopplæring for voksne, mener utvalget at 
både rammebetingelser og studieforbundenes 
egne strategier vil ha betydning. Utvalget under
streker at studieforbundene selv må bidra til å syn
liggjøre hvordan de er alternative eller supple
rende, og hvorfor det vil være en fordel å benytte 
dem som tilbydere av formell grunnopplæring. 
Utvalget mener at ansvaret for rettighetsbasert 
grunnopplæring for voksne fortsatt skal ligge hos 
det offentlige. Det at Kunnskapsløftet åpner for å 
tilrettelegge opplæring som kombinerer elemen
ter fra grunnskole og videregående opplæring, 

mener utvalget gir nye muligheter spesielt for 
voksne. 

Utvalget peker på behovet for en mer fleksibel 
tilbudsstruktur for å gjøre rettighetsbasert opplæ
ring tilgjengelig og tilrettelagt ut fra voksnes ulike 
behov og realkompetansevurdering, og samtidig 
sikre at opplæringen blir kvalitetssikret i samsvar 
med godkjente læreplaner. Utvalget understreker 
også behovet for bredt samarbeid mellom invol
verte aktører, herunder NAV, regionalt arbeidsliv, 
frivillig sektor og utdanningsmyndighetene for at 
voksne skal få et best mulig opplæringstilbud. En 
helhetlig en dørs-politikk vil etter utvalgets vurde
ring være mer oversiktlig sett fra den enkelte bru
keren ved at de som trenger det kan få veiledning 
ved å henvende seg ett sted. Dette utfordrer evnen 
til samarbeid mellom ulike aktører. Utvalget anbe
faler at ansvaret for å få en mer helhetlig kompetan
seutvikling for voksne tillegges fylkeskommu
nene. En konsekvens av dette vil være at ansvaret 
for grunnskoleopplæring for voksne overføres fra 
kommunene til fylkeskommunene. 

2.5	 Kapittel 7 Styring, organisering og 
finansiering 

I dette kapittelet gjennomgås tre ulike modeller for 
styring og organisering av studieforbundene, samt 
ulike modeller for finansiering. Utvalget gir sine 
vurderinger av de ulike modellene og anbefaler en 
ny modell for styring og organisering. Det gis også 
anbefalinger om finansieringen av studieforbun
dens virksomhet. Innledningsvis har utvalget sett 
behovet for å formulere overordnede mål for studi
eforbundene. 

2.5.1 Ny målstruktur 
Ved å formulere en klarere målstruktur for studie
forbundenes virksomhet, vil deres rolle og oppga
ver framstå med større tydelighet. Utvalget foreslår 
at følgende seks overordnende mål legges til grunn for 
studieforbundenes virksomhet: 
–	 å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet 

og legge grunnlaget for bærekraftig utvikling 
ved å engasjere og utvikle aktive medborgere 

–	 å gjøre det mulig for mennesker å påvirke sin 
egen livssituasjon 

–	 å bekjempe utstøting og bidra til inkludering 
–	 å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og 

kompetanse for alle og slik møte behov i et 
samfunn og arbeidsliv i stadig endring 

–	 å styrke kulturelt mangfold og øke deltakelsen 
i kulturlivet 
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–	 å være en selvstendig arena for læring og et 
supplement til offentlige utdanningstilbud for 
voksne 

2.5.2	 Framtidige modeller for styring og 
organisering 

De tre modellene for styring og organisering av 
studieforbundene kan kort beskrives slik: 

Modell A er i stor grad lik dagens ordning, men 
med en klarere presisering av at hovedoppgaven er 
læring i frivillig sektor. Modellen åpner for kultur
arrangementer som et nytt aktivitetsområde. I 
modell A kan studieforbundene på oppdrag fra fyl
keskommunen tilby formell kompetansegivende 
opplæring til voksne. 

Modell B forutsetter at studieforbundene selv 
operasjonaliserer sine egne konkrete mål som 
grunnlag for rapportering av måloppnåelse. En tet
tere samhandling med andre aktører som har til
grensende formål og aktiviteter kan gi større 
tyngde i å oppnå overordnede formål. Et mulig 
grep er felles lovgivning og styring. 

Modell C har en helhetlig tilnærming til voks
nes læring ved at ansvaret samles og virkemiddel
bruken koordineres. Hovedprinsippet er at voksne 
som ønsker ny kompetanse, skal kunne henvende 
seg ett sted for å få veiledning og et relevant og 
ønsket tilbud. 

Modellen legger opp til at ansvaret for all 
grunnopplæring samles hos fylkeskommunen. 
Den peker også på behovet for forpliktende samar
beid mellom studieforbundene og fylkeskommu
nen gjennom partnerskapsavtaler. Partnerskapet 
vil synliggjøre studieforbundenes styrke som alter
nativ og supplerende tilbyder og deres rolle i regi
onal samfunnsutvikling. Samtidig har modellen 
fokus på rollen fylkeskommunen bør spille i å 
legge godt til rette for læring i frivillig sektor. 

2.5.3	 Framtidige modeller for finansiering 
Finansiering er en annen viktig rammefaktor for 
studieforbundenes framtidige virksomhet. I kapit
tel 7.4 skisseres tre ulike modeller for finansiering. 

Modell 1 beholder hovedstrukturen i dagens 
finansiering av studieforbundene. Modellen fore
slår forenklinger først og fremst knyttet til innlem
ming av utviklingstilskudd i tilskuddsrammen. 

Modell 2 er en kombinert modell der en del av 
tilskuddet brukes til opplæring knyttet til de over
ordnede målene for studieforbundene. Modellen 
forutsetter også stimuleringstilskudd til forsøks
og utviklingsarbeid, prioriterte innsatsområder 
eller kulturaktiviteter. I en kombinert tilskuddsmo

dell kan det vurderes også å legge en felles bevilg
ningsramme for flere opplæringsaktører i frivillig 
sektor. 

Modell 3 legger opp til en regional forvaltning 
av tilskudd til studieforbundene. Modellen vil være 
best egnet ved oppgaver som er lovfestet, og der til
skuddet kan innlemmes i rammeoverføringene til 
fylkeskommunene. En regional tilskuddsmodell 
kan også kombineres med modell 1 og modell 2. 

2.5.4	 Utvalgets vurderinger av ulike model
ler for styring og organisering 

Vurderingene oppsummeres kort slik: 
–	 Alle de tre modellene for styring og organise-

ring av studieforbundene har viktige elementer 
i seg som på ulikt vis tydeliggjør studieforbun
denes roller. 
I modell A styrkes frivillighetslæringen, og den-
ne opplæringen gis høyere status enn tilfellet 
synes å være i dag. Dette er viktig i et helhetlig 
kompetanseperspektiv. Kulturarrangementer 
er integrert som en del av virksomheten til stu
dieforbundene, noe som bidrar til ytterligere vi
talisering av det lokale kulturlivet. 

–	 I modell B er fordelen knyttet til et balansert 
målstyringssystem som inkluderer alle de seks 
overordnede målene for studieforbundene, og 
hvor studieforbundene må finne fram til gode 
og hensiktsmessige operasjonaliseringer av de 
overordnede målene. Ulempen med en balan
sert målstyringsmodell er først og fremst økt 
administrasjon. 

–	 I modell C får fylkeskommunen et større an
svar for voksnes læring, noe utvalget mener vil 
kunne gi en bedre tilnærming til voksnes be
hov for kompetanse og en bedre koordinering 
av virkemiddelbruken. 

–	 Utvalget mener det er lite hensiktsmessig å re
vitalisere voksenopplæringsloven gjennom å gi 
den mer substans i form av tiltak som kun er 
rettet mot voksne 

–	 Utvalget mener de ulike opplæringstilbudene 
utenfor det formelle utdanningssystemet – dvs. 
studieforbundene, fjernundervisningsinstitu
sjonene, folkehøyskolene og noen av skolene 
som i dag er regulert etter kapittel 6A i privat
skoleloven – helt eller delvis bør ses i sammen
heng og reguleres i en egen ny felles lov. 

–	 Utvalget har vurdert dagens bestemmelse om 
aldersgrense for hvilke deltakere i studieaktivi
tet som er støtteberettiget, og mener at dagens 
aldersgrense på 14 år skal beholdes, men at det 
må klargjøres at studieforbundenes kjerneakti
vitet er læring for voksne. 
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Utvalget mener det er viktig å gi fylkeskommunen 
et større ansvar for å legge til rette for en helhetlig 
tilnærming til voksnes læring. Dette ansvaret må 
blant annet ses i sammenheng med at fylkeskom
munen har et særlig ansvar for den regionale 
nærings- og samfunnsutviklingen. Utvalget mener 
det er viktig å gi høy prioritet til kompetanseutvik
ling i befolkningen og arbeidslivet. Gjennom at fyl
keskommunen samarbeider med frivillig sektor og 
studieforbundene kan disse trekkes mer aktivt 
med i den regionale samfunnsutviklingen, og bidra 
til å nå viktige samfunnsmål lokalt og regionalt. For 
den enkelte voksne vil det bli mer oversiktlig om 
de kan henvende seg til ett og samme forvaltnings
nivå. Dette vil også gi studieforbund og andre sam
arbeidspartnere en tydeligere adressat, og gjøre 
det enklere å samarbeide om fleksible tilbud til 
voksne, på tvers av nivå. 

Utvalget mener: 
–	 Det fylkeskommunale ansvaret for voksnes læ

ring må være videre og åpnere enn å ivareta 
kun formelle rettigheter til videregående opp
læring for voksne. 

–	 Det er fornuftig å samle ansvaret for all grunn
opplæring for voksne hos fylkeskommunen, og 
bestemmelsene om voksnes rett til opplæring 
bør orienteres sterkere mot voksnes behov. 

–	 Fylkeskommunen som ansvarlig for formell 
grunnopplæring og med ansvar for voksnes læ
ring, bør inngå gjensidige og forpliktende part
nerskapsavtaler med studieforbundene. 

–	 Gjennom økt samhandling med studieforbun
dene er det viktig at fylkeskommunen gjennom 
sitt lovpålagte ansvar åpner for å benytte studi
eforbund som tilbydere der disse framstår som 
egnet og med tilfredsstillende kvalitet. 

Utvalgets vurderinger av ulike finansieringsmodel
ler: 
–	 Alle de tre finansieringsmodellene gir i ulik 

grad muligheter for å styre studieforbundenes 
aktiviteter i bestemte retninger. 

–	 Modell 1 har mange likhetstrekk med dagens 
finansieringsmodell, og har sin styrke i at den 
er forutsigbar. Problemet med en generell til
skuddsmodell er at den er lite robust over tid. 
Modellen har også svakheter ved at den inne
holder få eller ingen elementer av målstyring. 

–	 Modell 2 gir en bedre mulighet for målstyring 
og har en klar styrke i at den setter fokus på ut
viklingsarbeid, nyskaping og bidrar til sterkere 
bånd mellom studieforbundene og offentlig 
sektor. Svakheten ved modellen er økt adminis
trasjon. 

–	 Modell 3 har sin styrke i at studieforbundene 
får en mer sentral rolle i den regionale kompe
tanseutviklingen. Svakheten ved denne model
len er mindre forutsigbarhet i forhold til hvor 
mye midler studieforbundene får tildelt. 

Utvalgets anbefalinger 
På bakgrunn av utvalgets vurderinger av ulike 
modeller for styring og organisering, samt for 
finansiering, anbefaler utvalget: 
–	 seks overordnede mål for studieforbundenes 

virksomhet. 
–	 ny lov som regulerer en mer samlet sektor for 

frivillig, fortjenestefri opplæring utenfor det for
melle utdanningssystemet der studieforbunde
ne, folkehøyskolene, fjernundervisningsinstitu
sjonene og en del av kapittel 6A-skoler i privat
skoleloven kan reguleres. 

–	 et styrket regionalt ansvarsområde for å møte 
voksnes og regionens behov for kompetanse 
der studieforbundene tildeles midler av fylkes
kommunen. 

–	 en statlig tredelt tilskuddsordning rettet mot 
den delen av studieforbundenes opplærings
virksomhet som er ubundet av pensum og ek
samen. En del er et grunntilskudd til godkjente 
studieforbund, en annen del er et opplæringstil
skudd basert på tidligere aktivitet og en tredje 
del er et forhøyet opplæringstilskudd. 

–	 en kulturpott til fordeling blant studieforbunde
ne formidlet gjennom fylkeskommunen, noe 
som forutsetter økte bevilgninger. 

–	 opplæring med paralleller i offentlig skole og på 
oppdrag fra fylkeskommunen tildeles midler av 
fylkeskommunene gjennom rammeover
føringer. 

–	 nye godkjenningskriterier for studieforbund. 

2.6 Kapittel 8 Målvurdering og kontroll 

Målene for studieforbundene har framstått som 
uklare. I kapittel 7 anbefaler utvalget en ny over
ordnet målstruktur. Denne rydder i forholdet mel
lom opplæring i frivillig sektor og formell kompe
tansegivende opplæring. 

Antall studieforbund er relativt stort, og det kan 
være vanskelig å se fellesnevnerne. I enkelte studi
eforbund synes medlemsorganisasjonene å ha en 
svak felles identitet slik at studieforbundet vanske
lig kan framstå med felles profil og kraft. 

Utvalget ser både bedre kunnskapsgrunnlag 
og bedre bruk av dagens datagrunnlag som nød
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vendig for god mål- og resultatstyring av studiefor
bundene. Statistikken bør utvikles til å omfatte 
blant annet bedre og mer sammenlignbar emne
inndeling og nivåangivelse på opplæringen, samt 
systematisk oversikt over kostnadsfordelingen på 
ulike innsatsfaktorer. 

Datagrunnlaget om deltakere i studieforbun
dene ville bli bedre, og effektmåling vil også kunne 
lettes gjennom å innføre registrering av person
nummer. Informasjon kan da kobles til andre 
offentlige registre, og gi systematiske data om stu
dieforbundenes involvering på målområdene. 
Hovedårsaken til at utvalget likevel er forbehol
dent med å tilrå innhenting av personnummer, 
knyttes blant annet til de fåreslåtte målene for 
studieforbundene. 

Utvalget ser bedre bruk av dagens datagrunn
lag, innføring av faste undersøkelser av brukere, 
kursledere og ansatte og mer uavhengig forskning 
som hensiktsmessige for å bedre kunnskaps
grunnlaget. Å vurdere studieforbundene i en 
større sammenheng av ikke-formelle læringsaktø

rer vil også gi grunnlag for helhetlige analyser og 
forskning. 

For at offentlig målvurdering og kontroll skal 
fungere i praksis, fordres en kvalifisert bruk av sty
ringsdata. Dette gjelder ikke minst bevissthet i 
offentlige myndigheter om at en omfattende del av 
virksomheten foregår i frivillig regi, og at ambisjo
nene om kontroll og styring tilpasses dette. 

Dersom studieforbund skal ses i sammenheng 
med andre ikke-formelle opplæringsaktører, blant 
annet gjennom en felles lov, vil det på nytt bli nød
vendig å vurdere styringen. Utvalget understreker 
viktigheten av en samordning av forvaltningsan
svaret dersom man går inn for en felles lov. 

2.7	 Kapittel 9 Økonomiske og adminis
trative konsekvenser 

Dette kapittelet tar for seg økonomiske og adminis
trative konsekvenser av utvalgets forslag. 
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Kapittel 3 

Situasjonsbeskrivelse for studieforbundene 

3.1 Trekk ved samfunnsutviklingen


Historisk har det vært et markert skille mellom det 
formelle utdanningssystemets undervisning og fol
keopplysningen1. Trekk ved det postmoderne 
samfunnet er at utdanning blir stadig viktigere  for 
mange (Grepperud m.fl. 2004). Utviklingen i 
arbeidslivet går i retning av stadig høyere og mer 
sammensatte krav til kompetanse. Samtidig ses en 
tendens til ulik tilgang til lærende og utviklende 
arbeid. Ny teknologi bidrar til at mange arbeids
oppgaver i prinsippet kan flyttes og utføres uavhen
gig av lokalisering, men tilgangen til denne tekno
logien synes å være skjevt fordelt. Voksnes behov 
for å kunne kombinere læring med arbeid, omsorg 
og samfunnsengasjement krever fleksibilitet i til
retteleggingen og mulighet for å benytte ulike 
læringsarenaer. 

Både utdannings-, arbeids- og samfunnsliv er i 
endring, og den enkelte står overfor nye krav og 
forventninger om læring gjennom livet. Økningen 
i det formelle utdanningsnivået i de siste ti årene 
må ses i dette perspektivet. 

Livslang læring har lenge blitt brukt som 
begrep, og i 1990-årene ble dette et viktig prinsipp 
i utdanningspolitikken. I begynnelsen ble begrepet 
i stor grad knyttet til voksnes muligheter for å delta 
i utdanning og opplæring som de tidligere ikke 
hadde hatt adgang til. Livslang læring betegner nå 
en ambisiøs politisk målsetting om læring gjennom 
hele livet. I Kunnskapsdepartementets tilstands
rapport om livslang læring i Norge uttrykkes dette 
slik (KD 2007): 

«Den enkeltes læring skal få så gode vilkår at 
den vil fortsette fra barne- og ungdomsårene 
over i voksen alder og videre inn i alderdom
men, på alle de arenaer der den enkelte er.» 

For den enkelte innebærer livslang læring 
større valgfrihet og muligheter til å realisere 
ønsker og behov for kompetanse på den mest hen
siktsmessige måten. Læring skjer som en prosess 
hele livet, gjennom formell utdanning, gjennom 
det daglige arbeidet og i frivillig sektor. Læringen 

 Jf. punkt 3.2.1 

knyttes til behovet for ny og oppdatert kunnskap 
på grunn av endringer i arbeids- og samfunnslivet, 
utvikling innenfor informasjons- og kommunika
sjonsteknologien (IKT) og globaliseringen. 

Erkjennelsen av at læring tilegnes på forskjel
lige arenaer og i ulike sammenhenger hele livet, 
har gitt et utvidet læringsperspektiv. Endringene i 
det offentlige utdanningssystemet – som Læreplan
verket for videregående opplæring (Reform 94), 
Grunnskolereformen av 1997 (Reform 97), oppret
telsen av Norgesnettet for universitets- og høysko
lesektoren, Kvalitetsreformen i høyere utdanning, 
Kompetansereformen og Kunnskapsløftet – har 
bidratt til at vilkårene for voksne som ønsker opplæ
ring har blitt bedre. Koblingen av begrepet livslang 
læring til sysselsetting, verdiskaping mv. har også 
ført til økt oppmerksomhet om læring på andre are
naer enn i det formelle utdanningssystemet. Like-
vel er det en betydelig gruppe voksne som i begren
set grad deltar i kompetanseutviklingen. 

Spørsmålet om hvilken rolle studieforbundene 
skal, kan og vil ha i framtiden, må stilles i lys av det 
livslange og livsvide læringsperspektivet. Voksnes 
muligheter for læring har medført flere alternati
ver i de siste 10–15 årene. Fokus vil naturlig være 
på hvordan uformelle læringsarenaer kan bidra til 
økt fleksibilitet i organisering og tilrettelegging av 
opplæringstilbud. Til tross for reformer og utvi
klingsarbeid i utdanningssektoren ser vi fortsatt at 
de med minst utdanning fra før deltar minst i orga
nisert læring for voksne, og årsakene til dette er 
mange. Mangel på tilrettelagte tilbud, eller mangel 
på informasjon om rettigheter og tilbud, kan være 
noe av forklaringen. Lav deltakelse kan også refe
reres til at den enkelte mangler motivasjon og ikke 
opplever behov for ny kompetanse. Manglende 
ytre krav fra for eksempel arbeidslivet kan også 
være en medvirkende faktor.  

I dagens utdanningspolitiske debatt viderefø
res det utvidede læringsperspektivet gjennom 
fokus på læringsutbytte. Med henblikk på å kunne 
overføre kompetanse innenfor utdanningssyste
met, men også mellom land, stilles det krav til å 
beskrive og dokumentere resultater av organiserte 
læringsaktiviteter. Dette er et innsatsområde som 
har stor oppmerksomhet i forbindelse med utarbei1
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delse av nasjonale rammeverk for livslang læring 
bygget på en beskrivelse av de kvalifikasjonene 
læringen skal gi. Læring gjennom studieforbund 
gis her nye utfordringer for å bli synliggjort. 

3.2 Historikk 

Dette kapittelet beskriver starten og framveksten av 
studieforbundene, som fram til 1992 ble omtalt som 
opplysningsorganisasjoner. Kapittelet beskriver 
også utviklingslinjene. Hovedvekten er lagt på utvik
lingen innenfor utdanning og opplæring for voksne 
og studieforbundenes lovmessige forankring. 

3.2.1 Folkeopplysning 
Framveksten av studieforbundene i Norge må ses 
i sammenheng med de store og landsomfattende 
folkelige bevegelsene som vokste fram på slutten 
av 1800-tallet etter kulmineringen av embets
mannsstaten og overgangen til parlamentarisme 
og folkestyre (Tøsse 2005). Det var den danske 
presten N.F.S. Grundtvig (1783–1872), med sin 
omfattende virksomhet som historiker, pedagog, 
filosof og politiker, som ga den nordiske folkeopp
lysningen sin særlige karakter. For Grundtvig 
handlet ikke opplysning om noe som skulle overfø
res fra eliten til et uopplyst folk. Opplysningen 
kommer innenfra eller nedenfra, fra folket selv, og 
skal kaste lys over det livet som leves og skal tjene 
Livets Brugbarhed (s.s). 

Nordisk og norsk folkeopplysning ble uløselig 
knyttet til framveksten av det nordiske demokratiet 
som et folkestyre der kvaliteten måles i forhold til 
aktiv deltakelse fra folket selv. De store folkelige 
bevegelsene på slutten av 1800-tallet så sin virksom
het forankret i folkeopplysningen. Den omfattende 
virksomheten til studieforbundene og folkehøysko
lene har fortsatt ankerfeste i ideen om folkeopplys
ning slik Grundtvig i sin tid formulerte sine ideer. 

Folkeopplysning er et nordisk begrep som har 
vist seg svært vanskelig å oversette til andre språk 
uten at meningsinnholdet endres eller forringes. I 
Norge brukes begrepet i ulike betydninger og 
sammenhenger. Det er derfor ikke så anvendbart 
for å beskrive studieforbundenes virksomhet ut fra 
den grundtvigske forståelsen på samme måte som 
i Danmark. 

3.2.2 Voksenopplæring 
Folkeopplysningen vokste fram av befolkningens 
behov for kunnskap og ønske om samfunnsdelta
kelse. Gjennom ideelt arbeid og bred oppslutning 

om Grundtvigs grunnleggende ideer fikk folke
opplysningen og studieringen en avgjørende rolle 
for bygdefolkets og arbeidsfolk i byenes tilgang til 
kunnskap på slutten av 1800-tallet og begynnelsen 
av 1900-tallet. Også i 1930-årene brukte folkebeve
gelser, foreninger og organisasjoner folkeopplys
ningsideen for å styrke og utvikle sitt ideelle 
arbeid. Dette var tilfellet for blant annet arbeider
bevegelsen, norskdomsrørsla, avholdsbevegelsen 
og frikirkebevegelsen. 

I 1950-årene ble begrepet voksenopplæring tatt i 
bruk, blant annet i offentlige dokumenter og i 
arbeiderbevegelsen. Voksenopplæringen skulle 
inkludere alle arenaer, nivåer og former som 
voksne benyttet for å lære. 

Dannelsesaspektet står sentralt i folkeopplys
ningstradisjonen (St.prp. nr. 62 (1964–65) Om vok
senopplæring). I tillegg til allmennutdanningen blir 
også fag- og yrkesopplæring inkludert i voksenopp
læringen. I proposisjonen defineres voksenopplæ
ringen som all allmennutdannende opplæring og 
yrkes- og fagopplæring som voksne søker å skaffe 
seg etter å ha vært ute i arbeidslivet en tid.

 I 1960- og 70-årene økte interessen for voksen
opplæring og da særlig muligheten til å veksle mel
lom arbeid, utdanning og fritid. 

Den økte politiske oppmerksomheten rundt 
voksenopplæringen i 1970-årene og viktigheten av å 
legge til rette for fleksibel opplæring for voksne som 
tidligere ikke hadde hatt mulighet til utdanning, 
resulterte i økte statlige tilskudd, særlig i 1970
årene. Skoleverket hadde ansvar for all undervis
ning med sikte på fullstendige eksamener fram til 
1968, da en lovendring åpnet for å ta examen artium 
og grunnskole gjennom deleksamener. Denne lov
endringen ga studieforbund og fjernundervisnings
institusjoner nye muligheter til å tilby eksamensret
tede kurs som ga voksne en reell mulighet til å kom
binere skolegang med jobb og familieliv. 

Ved at man ga den enkelte den andre sjansen og 
nye muligheter til utdanning, ble voksenopplærin
gen i 1960- og 70-årene benyttet som virkemiddel i 
sosial utjevning og nødvendige omstillinger i 
arbeidslivet (St.prp. nr. 62 (1964–65)). Det ble lagt 
til rette for at yrkesopplæring for voksne kunne 
øke tilgangen på kvalifiserte medarbeidere og lette 
omstillingen i nærings- og yrkeslivet. Voksenopp
læring ble et viktig ledd i arbeidet med å bedre 
arbeidskraftens geografiske mobilitet og øke sys
selsettingen i distriktene. 

3.2.3 Studieforbundene 
Opplysningsorganisasjonene oppsto som folkelige 
breddeorganisasjoner fra slutten av 1800-tallet. 
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Noregs Ungdomslag stiftet i 1896, og de skulle 
bidra til opplæring for demokrati og samfunnsdel
takelse samt gi mulighet for mer generell opplæ
ring ut over allmennskolen. 

Voksenopplæringsloven av 1976 innførte regler 
om godkjenning av tilskuddsberettigede opplys
ningsorganisasjoner. I tillegg til de etter hvert 40 
organisasjonene som fikk rett til statstilskudd etter 
loven, var det minst like mange organisasjoner 
som søkte om godkjenning for å motta statstil
skudd. Også andre organisasjoner drev ulike for
mer for kursvirksomhet og studiearbeid uten stats
tilskudd. 

I 1992 ble det innført krav i loven om at disse 
organisasjonene måtte være medlemmer i et god
kjent studieforbund for å få statstilskudd til å drive 
studieaktivitet. Studieforbundene ble etablert for å 
sikre behov for organisering og struktur på feltet. 
Forvaltning og formidling av tilskudd på vegne av 
frivillig sektor er en viktig oppgave som er regulert 
i voksenopplæringsloven. 

I dag er det 20 offentlig godkjente studiefor
bund i Norge med mer enn 400 medlemsorganisa
sjoner, herunder de politiske partiene, de fleste 
arbeidstakerorganisasjonene og ulike livssyns- og 
interesseorganisasjoner. Studieforbundenes 
hovedoppgave er å tilby ulike former for voksen
opplæring ubundet av bestemte pensa og eksame
ner. Som regel har opplæringen form av studierin
ger og kurs av kortere varighet. Voksenopplæ
ringsloven § 10 og forskriftene fastsetter blant 
annet følgende kriterier for godkjenning: 
–	 Studieforbundene skal ha en demokratisk orga

nisering med et valgt styre og minimum to 
medlemsorganisasjoner. 

–	 De skal ha aktiviteter i minst ti fylker og mini
mum 20 000 rapporterte kurstimer i året. 

Studieforbundene er svært ulike, både i profil, stør
relse, organisering og arbeidsform. Mens enkelte 
forbund har stor opplæringsvirksomhet i egen 
regi, er virksomheten i hovedsak knyttet til med
lemsorganisasjonene i andre forbund. Det er der-
for problematisk å snakke om studieforbundene 
som en ensartet størrelse, selv om de fyller kriteri
ene for godkjenning etter loven. 

De frivillige organisasjonene har sine egne, 
genuine formål, og det er med bakgrunn i disse 
staten gir tilskudd til organisasjonenes skolerings
arbeid. Tradisjonelt studiearbeid – læringsarbeid i 
frivillig sektor – skjer fortsatt i hovedsak i studie
forbundenes medlemsorganisasjoner, og på deres 
eget initiativ. Dette kan være både interne og 
eksterne tilbud, for både medlemmer og ikke-med
lemmer, som en integrert del av foreningsvirksom

heten, eller som et supplement. Mange tilbud går 
fortsatt ut på det åpne markedet som katalogkurs, 
og da som regel i studieforbundets eller de store 
medlemsorganisasjonenes regi. 

Andre tilbud, for eksempel kurs med paralleller 
i skoleverket, kurs i samarbeid med NAV, fengsler 
eller andre, skjer i hovedsak i studieforbundets 
regi, på studieforbundets initiativ eller etter fore
spørsel eller oppdrag fra en samarbeidspartner 
eller finansieringspartner. 

Studieforbundene har sin egen interesseorga
nisasjon, Voksenopplæringsforbundet (VOFO). I 
tillegg har VOFO samarbeidspartnere som har 
voksenopplæring, kompetanseutvikling og livs
lang læring som sitt virkefelt. VOFO har organisa
sjonsledd i alle fylker. I april 2007 hadde VOFO 75
årsjubileum. Fram til 1992 het organisasjonen 
Samnemnda for studiearbeid. 

3.2.4 Utdanningsreformer 
I Norge har det vært en bevisst satsing på utdan
ning for å øke befolkningens kompetanse i den 
hensikt å videreutvikle velferdsstaten, omorgani
sere og fornye arbeidskraften og ikke minst i arbei
det med å få flere som i dag står utenfor arbeidsli
vet, i arbeid. Utdanning har også vært brukt som 
virkemiddel for å utjevne klasseskiller og kjønns
forskjeller. Oppfatningen har vært at en godt 
utdannet befolkning er den viktigste ressursen et 
samfunn kan ha for å sikre befolkningen høy livs
kvalitet og hindre klasseskiller. 

Livslang læring fikk gjennom utdanningsrefor
mene i 1990-årene et nytt innholdsmessig fokus og 
ble et viktig prinsipp i norsk utdanningspolitikk. 
Erkjennelsen av at læring tilegnes på forskjellige 
arenaer og i ulike sammenhenger gjennom hele 
livet, både i et livslangt og livsvidt perspektiv, har 
gitt et utvidet læringsaspekt med større valgfrihet 
for den enkelte og muligheter til å realisere egne 
ønsker og behov. I denne sammenhengen er real
kompetanse et nøkkelbegrep som omfatter all 
kompetanse en person innehar. I praksis betyr 
dette å ta hensyn til summen av de kunnskapene 
og ferdighetene en person har tilegnet seg gjen
nom utdanning, arbeid, organisasjonsmessig virk
somhet, familie- og samfunnsliv. 

3.2.4.1  Kompetansereformen 

Buerutvalgets innstilling NOU 1997: 25 Ny kompe
tanse la grunnlaget for Kompetansereformen. Inn
stillingen omtalte studieforbundene og deres 
mulige rolle og framhevet at de kunne bidra til å 
etablere lokale og fleksible læringsmiljøer og en 
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humanistisk voksenpedagogikk ved å ivareta det 
beste i den nordiske tradisjonen for folkeopplys
ning, samt rekruttering og motivasjon for opplæ
ring av voksne med lav førstegangsutdanning. 
Utvalget pekte videre på at studieforbundene 
skulle 
–	 være et selvstendig alternativ, et supplement el

ler aktiv samarbeidspartner til offentlige og pri
vate utdanningsinstitusjoner på alle nivåer 

–	 videreutvikle de samarbeidsformene som alle
rede er etablert, for å utvikle spesielt tilrettelag
te kurs for næringslivet 

–	 i samarbeid med medlemsorganisasjonene 
fortsatt drive kompetanseoppbygging spesielt 
tilrettelagt for deres medlemmer 

Kompetansereformen ble utformet i samarbeid 
mellom partene i arbeidslivet, utdanningsaktører 
og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartemen
tet. Reformen er både en utdannings- og en 
arbeidslivsreform. Arbeidet med Kompetansere
formen gikk parallelt med nye reformer for grunn
opplæringen og høyere utdanning og har tydelige 
grenseflater mot arbeidsmarkedspolitikken. 

På grunnlag av Buerutvalgets innstilling ble 
St.meld. nr. 42 (1997--98) Kompetansereformen lagt 
fram for Stortinget og vedtatt. På dette grunnlaget 
ble handlingsplanen for Kompetansereformen 
utformet med åtte hovedmål som ivaretar hele 
bredden i voksnes læring: 
1.	 Fleksible læringsformer 
2.	 Den enkeltes rammevilkår 
3.	 Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) 
4.	 Dokumentasjon og verdsetting av realkompe

tanse 
5.	 Folkeopplysning og demokratisk deltakelse 
6.	 Ny sjanse – grunnskole og videregående opp

læring 
7.	 Strukturelle omstillinger av det offentlige 

utdanningssystemet 
8.	 Motivasjons- og informasjonstiltak 

Innsatsområdene ble utarbeidet ut fra følgende 
momenter: 
–	 Alle voksne skal få bedre muligheter til kompe

tanseutvikling og livslang læring uavhengig av 
tidligere utdanning, alder, kjønn, bosted og et
nisk bakgrunn. 

–	 Det norske arbeidslivet skal få den kompetan
setilførselen som er nødvendig for verdiska
ping og tjenesteyting – både i privat og offentlig 
sektor. 

–	 Reformen skal omfatte alle – både i arbeidsstyr
ken og de som av ulike grunner står utenfor. 

–	 Reformen skal bygge en bred kunnskapsforstå
else der ulike typer ferdigheter virker sammen, 
og der verdsetting av ulike former for læring 
styrkes. 

–	 Det skal legges opp en fleksibel tilrettelegging 
av kompetanseutvikling blant annet ved bruk 
av IKT. 

Gjennom Kompetansereformen fikk voksne rett til 
grunnskole og videregående opplæring. Grunn
skoleretten (opplæringslovens § 4A-1) ble innført 
1. august 2002 og gis ut fra behov. Retten omfatter 
normalt de fagene som kreves for å få vitnemål for 
fullført grunnskoleopplæring for voksne. Retten til 
videregående opplæring for voksne (opplæringslo
vens § 4A-3) trådte i kraft 1. august 2000 og gjelder 
personer som er født før 1. januar 1978. Det er et 
vilkår at den voksne har fullført grunnskole eller 
tilsvarende, men ikke videregående opplæring. 
Retten innebærer tilbud om undervisningsopplegg 
som normalt vil lede til full kompetanse i form av 
vitnemål eller fag-/svennebrev. De som er tatt inn 
til videregående opplæring, har rett til å fullføre et 
treårig opplæringsløp, selv om de ikke har rett til 
slik opplæring ut fra fødselsår. 

Det er blitt innført ordninger for å dokumen
tere og verdsette realkompetanse i videregående 
opplæring og høyere utdanning, arbeidsliv og fri
villig sektor. Studieforbundene var en aktiv part i 
det nasjonale Realkompetanseprosjektet som fikk 
utviklet verktøy for dokumentasjon, et personlig 
kompetansedokument (PKD)2. Også for arbeidsli
vet ble det utarbeidet dokumentasjonsverktøy for 
enkelte bransjer, kompetanseattest, som senere er 
videreutviklet som nasjonalt verktøy. For å oppnå 
legitimitet både i arbeidslivet og utdanningssyste
met understreket departementet at de involverte 
partene må ha felles eierskap og ansvar for ordnin
gene. Individuelle rettigheter til vurdering av real
kompetanse er regulert i opplæringsloven (f.o.m. 
2000) og i universitets- og høyskoleloven (f.o.m. 
2005). 

Kompetanseutviklingsprogrammet (KUP) ble 
opprettet for å styrke kompetansen i arbeidslivet. 
Programmet hadde som formål 
1.	 å bidra til å gjøre offentlige og private virksom

heter bedre i stand til å identifisere, uttrykke og 
oppfylle sine kompetansebehov 

2.	 å videreutvikle arenaer for samarbeid mellom 
aktører på arbeidslivs- og utdanningssiden 

3.	 å utvikle etter- og videreutdanningstilbud til
passet arbeidslivets behov. 

2 Se nærmere omtale i kapittel 6.2 
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Med kompetansereformen ble det innført bedre 
studiefinansiering, rett til utdanningspermisjon og 
skattefritak for utdanning finansiert av arbeidsgi
ver. Partene i arbeidslivet har ikke blitt enige om 
en ordning for lønnet utdanningspermisjon. Uenig
heten dreier seg om utdanning ut over bedriftens 
behov. Hovedavtalene slår fast at kostnader til 
etter- og videreutdanning i samsvar med virksom
hetens behov er arbeidsgivers ansvar, uten at virk
somhetens behov er klart definert. 

For å overvåke utviklingen og stimulere til ny 
innsats ble Vox–Nasjonalt senter for læring i 
arbeidslivet opprettet i 2001. 

3.2.4.2	 Kvalitetsutvalgets innstilling og departe
mentsintern arbeidsgruppe 

I Kvalitetsutvalget (NOU 2003: 16 Forsterket kvali
tet i en grunnopplæring for alle) omtales Kompetan
sereformen og aktørenes rolle som følger: 

«Gjennom reformen er det blitt tydeligere at 
voksenopplæringen står på tre pilarer: Læring 
på arbeidsplassen, formell læring i ordinære 
utdanningsløp og læring gjennom studiefor
bundsaktivitet, fjernstudier og organisasjonsar
beid. Utfordringen ligger i å bringe disse 
læringsarenaene nærmere hverandre, slik at 
de voksne kan få et mer relevant tilbud basert 
på deres egne kompetansebehov og ut fra 
deres eget kompetansenivå og deres egen 
læringsmåte. Arbeidet med vurdering og aner
kjennelse av individers realkompetanse har 
vært betraktet som limet i reformen. Ved å til
rettelegge et opplæringstilbud basert på den 
enkeltes realkompetanse vil opplæringen både 
kunne bli mer effektiv med hensyn til tidsbruk, 

og den vil kunne fungere fleksibelt i forhold til 
arbeids- og livssituasjon. Det har vært relativt 
usynlig fram til nå hvor velegnet de mer ufor
melle læringsarenaene er til å utvikle kompe
tanse.» 

Fra oppsummeringen i NOU 2003: 16, kapittel 
16: 

«De tradisjonelle aktørene på voksenopplæ
ringsfeltet, for eksempel studieforbund og fjer
nundervisningsinstitusjoner, er i liten grad blitt 
trukket med i realiseringen av rettighetene. 
Den særlige kompetansen disse fagmiljøene 
har i å tilrettelegge opplæring på voksnes pre
misser, inkludert voksenopplæringslovens prin
sipper om brukermedvirkning, har dermed i 
stor grad vært fraværende på dette innsatsområ
det. Historisk sett er det disse miljøene som har 
gitt voksne muligheten til å ta videregående 
opplæring i voksen alder, på et felt der det 
offentlige har vært lite til stede. Enkelte steder 
gir fylkeskommunene studieforbund og frittstå
ende fjernundervisningsinstitusjoner i oppdrag 
å gi videregående opplæring. Disse utdannings
tilbyderne setter også i gang opplæring på eget 
initiativ–og må da på vanlig måte kreve egenbe
taling. En del voksne benytter seg av slike tilbud 
og betaler for opplæringen istedenfor å vente på 
at fylkeskommunen skal gi dem den gratis opp
læringen de etter loven har rett på.» 

Kvalitetsutvalget foreslo i sin innstilling bl.a. at 
det innføres en øremerket, stykkprisbasert finansi
ering av grunnopplæring for voksne for å få god 
oversikt, samt sikre at reelle behov innfris. Anbefa
lingen som framgikk av NOU 2003: 16, ble ikke 
fulgt videre opp i St.meld. nr. 30 (2004–2005) Kul
tur for læring. 

Voksenopplæring på tre pilarer 

Arbeidsrelatert Formell Folkeopplysning 
læring. Ulike typer kurs. utdanning. 
Organisert. Ulike nivåer Organisasjonsmessig 
Uorganisert arbeid 

Grunnlaget. Basiskompetanse. 

Figur 3.1  Illustrerer sammenhengen i NOU 2003: 16, i første rekke (figur 16:2)
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I 2003 nedsatte Utdannings- og forskningsde
partementet en intern arbeidsgruppe som skulle 
vurdere studieforbundene og de frittstående 
fjernundervisningsinstitusjonene. Prosjektgrup
pen skrev i sin rapport (UFD-rapport 2003) at stu
dieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner har 
et godt utbygd apparat og bred kompetanse for å 
tilby voksne opplæring, og at de  fortsatt bør ha en 
sentral rolle i å gi tilpasset formell og ikke-formell 
opplæring for voksne. Rammevilkårene bør legges 
til rette for dette. Tilskudd til studieforbundene må 
innrettes slik at de særlig stimulerer til ikke-for
mell læring og viderefører tradisjoner knyttet til 
kultur og folkeopplysning. Gruppen mente at det 
både var behov for opprydning og for en overord
net vurdering av hvilken lovforankring som i fram
tiden bør gjelde for studieforbund og frittstående 
fjernundervisningsinstitusjoner. 

Under forutsetning av at Kvalitetsutvalgets for-
slag om å etablere en egen finansieringsordning 
for grunnopplæring for voksne ble gjennomført, 
foreslo prosjektgruppen en framtidig tilskuddsord
ning der tilskuddet til studieforbund og fjernunder
visningsinstitusjoner gis til to formål, etter nær
mere bestemte kriterier: 
– uformell læring ubundet av bestemte pensa 
– opplæring på høyere nivå 

Forslagene i prosjektgruppens rapport om studie
forbundene er så langt ikke gjennomført. Se også 
punkt 6.2.3, Pågående reform- og utviklingsarbeid. 

3.3 Voksenopplæringsloven 

Voksenopplæringsloven ble vedtatt i 1976, og 
trådte i kraft 1. august 1977, jf. Ot.prp. nr. 7 (1975– 
76). Til grunn for loven lå et mangeårig utred
ningsarbeid. Allerede i 1970 ble det nedsatt en 
komité for å utrede spørsmålet om en egen lov. 
Innstillingen ble avgitt i 1972 (NOU 1972: 41 Vak
senopplæring for alle). Selv om innstillingen ikke 
var enstemmig, uttrykte en samlet stortings
komité behovet for en egen lov om voksenopp
læring. 

I proposisjonen ble det framhevet at voksen
opplæringsloven, sammen med andre tiltak, skal 
være et redskap for økt likestilling mellom indivi
der og grupper, mellom kjønnene, ulike generasjo
ner, funksjonshemmede og andre og mellom res
surssvake og ressurssterke distrikter. Under stor
tingsbehandlingen uttalte komitéflertallet at det er 
et klart behov for å få en egen lov om voksenopp
læring, som kan trekke konsekvensene av Stortin
gets vedtak om likestilling mellom førstegangs

utdanning og voksenopplæring, og legge et sikrere 
grunnlag for ansvarsdeling og finansiering. 

3.3.1 Nærmere om voksenopplæringsloven 
Voksenopplæringsloven regulerer opplæringstil
tak som er spesielt organisert for voksne. I NOU 
1995: 18 Ny lovgivning om opplæring heter det: 

«At opplæringen er spesielt organisert for 
voksne innebærer bl.a. at den egner seg for del
tidsstudium i visse perioder og annen virksom
het i mellomliggende perioder, for eksempel 
arbeid i eller utenfor hjemmet.» 

Mye av den politiske diskusjonen i forbindelse 
med voksenopplæringsloven dreide seg om hvor
vidt voksenopplæring skulle være et supplement til 
de øvrige utdanningstilbudene, eller fortsatt skulle 
defineres vidt og være en del av vårt allmenne kul
turliv. For flertallet i Stortinget var det ikke ønske
lig at voksenopplæringen skulle utvikle seg til et 
eget parallelt utdanningssystem ved siden av og i 
konkurranse med det ordinære systemet, men at 
organisasjonene og studieforbundenes arbeid med 
voksenopplæring skulle være utfyllende. 

3.3.1.1 Formål 

Målet med voksenopplæringsloven framgår av for
målsbestemmelsen i § 1: 

«Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den 
enkelte til et mer meningsfylt liv. Denne lov 
skal bidra til å gi mennesker i voksen alder like-
stilling i adgang til kunnskap, innsikt og ferdig
heter som fremmer den enkeltes verdioriente
ring og personlige utvikling og styrker grunnla
get for selvstendig innsats og samarbeid med 
andre i yrke og samfunnsliv.» 

Tiltak som reguleres av voksenopplæringslo
ven, er sammensatte. Det klareste fellestrekket er 
at målgruppen er voksne. 

3.3.1.2 Virkeområde 

Voksenopplæringslovens virkeområde er angitt i 
§ 2, men bestemmelsen gjenspeiler ikke lenger 
den faktiske situasjonen. Dette fordi det har skjedd 
betydelige endringer i annet lovverk uten at vok
senopplæringsloven er endret tilsvarende. Flere 
bestemmelser i loven må i dag anses som helt eller 
delvis sovende. 

3.3.1.3 Ansvarsdeling 

Staten, fylkeskommunene og kommunene er etter 
loven tillagt ansvar for voksenopplæringen. Statens 



24 NOU 2007: 11 
Kapittel 3 Studieforbund – læring for livet 

ansvar (§ 3) gjennomføres i stor grad gjennom 
bevilgninger over statsbudsjettet til studieforbund 
og fjernundervisningsinstitusjoner. Det er verd å 
merke seg at voksenopplæringsloven ikke etable
rer direkte rettskrav for enkeltpersoner eller orga
nisasjoner uten tilhørende bevilgning. Fylkeskom
munenes (§ 4) og kommunenes (§ 5) ansvar etter 
loven er av mer generell karakter. De bestemmer 
selv om de vil gi tilskudd til voksenopplæring, men 
hvis tilskudd først gis, skal det ikke diskrimineres 
mellom ulike organisasjoner. 

3.3.1.4 Tilskuddsforvaltningen 

Voksenopplæringsloven er i dag primært en til
skuddslov som regulerer organisasjonsstrukturen 
i organisasjoner med oppgaver innenfor voksen
opplæring. Etter loven er det et vilkår for rett til 
statstilskudd at organisasjonen er godkjent. § 10 
fastsetter vilkårene for godkjenning av ideelle 
organisasjoner som studieforbund. Det kreves at 
studieforbundet har voksenopplæring som hoved
formål og en demokratisk organisasjonsform. I til
legg må studieforbundet ha en minimumsaktivitet, 
og virksomheten må være landsdekkende. De sen
trale tilskuddsbestemmelsene finnes i § 19 (studie
forbund) og § 25 (fjernundervisningsinstitusjo
ner). § 24 har regler om særlige tilskudd utover de 
ordinære støtteordningene, herunder tiltak for 
særlige målgrupper. 

3.3.1.5 Dokumentasjonsordning 

Voksenopplæringsloven § 3 annet ledd bestemmer 
at staten skal sørge for at voksne får adgang til å 
dokumentere sine kunnskaper og ferdigheter på alle 
nivåer og områder i det offentlige utdanningssyste
met, uavhengig av på hvilken måte de har skaffet seg 
kunnskapene. Det følger også av bestemmelsen at 
det skal søkes lagt til rette muligheter til å dokumen
tere slike kunnskaper og ferdigheter som faller uten
for kompetanseområdene i utdanningssystemet. I 
punkt 2.6 i forskrift 24. august 1981 nr. 4942 til lov om 
voksenopplæring heter det at deltakerne i alternativ 
førstegangsutdanning for voksne har krav på vitne
mål som viser hvilke studieplaner og arbeidsopplegg 
de har fulgt; dette gjelder også utdanning som ikke 
er fullført. § 3 har i praksis ikke blitt anvendt i noe 
omfang, men er interessant med hensyn til realkom
petansediskusjonene som kom senere. 

3.3.1.6 Offentlige undervisningslokaler 

Etter voksenopplæringsloven § 21 skal offentlige 
undervisningslokaler stilles gratis til disposisjon 

for studieforbundenes virksomhet. Det følger av 
forskrift 28. februar 1992 nr. 342 om voksenopplæ
ring at: 

«Ved voksenopplæring med tilskudd etter 
denne lov skal kursarrangøren ikke belastes 
utgifter vedrørende lokaler, lys, varme, ren
hold, tilsyn og bruk av utstyr i lokalene, når 
opplæringen er begrenset til hverdager i under
visningsåret, undervisningsferier unntatt, og 
ikke varer lenger enn til kl. 2100.» 

Prinsippet om vederlagsfri bruk av offentlige 
undervisningslokaler til voksenopplæring har 
vært gjeldende rett siden voksenopplæringsloven 
trådte i kraft, og er ansett som en del av det offent
liges ansvar for tilrettelegging av voksenopplæ
ring, jf. Ot.prp. nr. 7 (1975–76). Gjennom lovend
ring fra 1992, jf. Ot.prp. nr. 46 (1990–91) Om end-
ringer i lov om voksenopplæring, presiserte Stortin
get at offentlige undervisningslokaler skal, mot tid
ligere bør, stilles til disposisjon uten kostnader for 
arrangørene ved opplæring med tilskudd etter 
loven. 

I Ot.prp. nr. 7 (1975–76) ble betydningen av 
samordning av ressursbruken framholdt, og inten
sjonen med § 21 var å bidra til sambruk av offentlig 
finansierte undervisningslokaler. En videre 
begrunnelse for bestemmelsen var å forhindre et 
husleieelement i tilskuddsordningen. 

Ordlyden i voksenopplæringsloven § 21 med 
tilhørende forskrift fastsetter kommunenes/fyl
keskommunenes ansvar for å stille undervisnings
lokaler til rådighet for voksenopplæring. I de 30 
årene som er gått siden loven trådte i kraft, har det 
skjedd endringer med hensyn til undervisningsin
stitusjonenes bruk av egne lokaler. Gjennomgå
ende nyttes lokalene til eget bruk i langt flere timer 
per døgn enn tidligere. De pedagogiske lærings
plattformene i skolen er heller ikke lenger som da 
loven kom. I praksis har det vist seg at det kan 
være vanskelig å rydde undervisningslokalene til 
bruk for studieforbundene. Disse forholdene, samt 
den erfaringen at mange skoler er skeptiske til å la 
andre bruke kostbart utstyr og materiell som fin
nes i lokalene, har skapt et visst press mot denne 
paragrafen, og enkelte avgrensningsspørsmål har 
meldt seg, blant annet i forhold til universiteter og 
høyskoler. 

Det framgår følgende av forskrift 28. februar 
1992 nr. 342 om voksenopplæring: 

«Kursarrangør er ansvarlig for skader som 
måtte oppstå vedrørende utstyr og materiell.» 

Selv om studieforbundene således plikter å 
erstatte skader som skyldes uaktsomhet, er det 
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klart at denne plikten ikke omfatter skader som 
oppstår som følge av flere brukeres langvarige 
bruk (slitasje). 

3.3.1.7 Tilsyn og kontroll 

Det følger av voksenopplæringsloven § 12 at depar
tementet skal føre tilsyn og kontroll med den virk
somheten som hører inn under loven. 

3.3.1.8 Lovendringer 

Voksenopplæringsloven ble ikke endret som følge 
av Kompetanseformen. Det må understrekes at 
loven ikke omhandler rettigheter og plikter til for
mell førstegangsopplæring (inkl. høyere utdan
ning) for voksne. Ved utviklingen av undervis
ningstiltak for voksne i de senere årene har en pri
mært satset på opplæring innenfor rammen av 
grunnskole og videregående opplæring – som 
siden 1999 er hjemlet i opplæringsloven. 

Deler av voksenopplæringsloven ble opphevet i 
1998, da opplæringsloven ble vedtatt. Opplærings
loven erstattet en del av bestemmelsene i voksen
opplæringsloven som angikk grunnskole og vide
regående opplæring for voksne (jf. kapittel 6 og 
vedlegg). 

3.3.1.9 Utviklingslinjene 

Voksenopplæringsloven av 1976 var den første i 
verden i sitt slag, og innebar en oppgradering av 
studieforbundene. Med en ambisiøs målformule
ring om å skulle hjelpe mennesker til et menings
fylt liv åpnet loven et stort og utfordrende perspek
tiv for frivillig læring som en del av voksenopplæ
ringen. Muligheten til å arbeide med 
opplæringstilbud som er ubundet av pensum og 
eksamen, og samtidig være et supplement til det 
offentlige utdanningssystemet, ga en frihet med 
store muligheter – og etter hvert noen litt proble
matiske gråsoner. 

På de drøye 30 årene som har gått siden vok
senopplæringsloven trådte i kraft  har det skjedd 
store endringer på utdannings- og opplæringsfeltet 
i Norge. Målformuleringen står ved lag, selv om 
lovens virkeområde er blitt betydelig redusert på 
grunn av den generelle utviklingen og overføring 
av virksomhetsområder til andre lover. En del av 
de nevnte lovendringene har skjedd uten at for
skriftene til voksenopplæringsloven samtidig har 
blitt endret. Dette har ført til et uryddig regelverk 
der forholdet mellom lov og forskrift harmonerer 
dårlig, og der andre lover også regulerer opplæ
ring for voksne. Voksenopplæringsloven regulerer 

i dag kun studieforbund og frittstående fjernunder
visningsinstitusjoner, og den fungerer reelt sett 
som en tilskuddslov. Andre tilbydere av voksen
opplæring, det vil si kommune og fylkeskommune, 
reguleres gjennom opplæringsloven. 

3.4	 Aktivitetsutvikling og resultater av 
studieforbundenes virksomhet 

Kapittelet er konsentrert om aktivitetsutviklingen i 
de siste ti årene, men trekker linjer tilbake til tidlig 
i 1980-årene, og gir noen kommentarer om situa
sjonen i Norge sammenlignet med i Sverige. Det 
gis også en kortfattet oversikt over hva andre kil
der sier om aktivitetsutviklingen i studieforbun
dene. 

3.4.1 Statistikkgrunnlaget 
Analysene over utviklingen siden 1995 baserer seg 
på statistikk fra Statistisk sentralbyrå3 mens reflek
sjoner over den mer langsiktige utviklingen i all 
hovedsak viser analyser foretatt av Sigvart Tøsse4. 
Offisiell statistikk om studieforbundenes virksom
het gir informasjon om omfang av aktivitet og del
takelse, men har sparsomt med økonomidata. I 
notat fra SSB, vedlegg 3, se også fotnote 6, framgår 
detaljerte fordelinger i SSBs statistikk 1995–2005. 
Studieforbundsstatistikken kan ikke uten videre 
sammenlignes mellom år og mot annen opplæring. 
Dette gjelder både nivå5- og emneinndelingen på 
kurs og deltakernes alder. Et annet forhold er at 
antall deltakere ikke er uttrykk for antall personer, 
da en person kan ha deltatt på flere kurs i løpet av 
året. Kvaliteten på materialet påvirkes noe av man
gelfull rapportering fra studieforbundene6. 

3	 Statistisk sentralbyrå (SSB) registrerer og fører statistikk 
over virksomheten i regi av studieforbundene. Studiefor
bundsstatistikken er summarisk og bygger på aggregerte 
tall. Enhetene i rapporteringen er de enkelte kurs. Hvert 
kurs rapporteres med kursets emne, kommune der kurset 
blir holdt, kursets nivå og varighet samt antall deltakere for
delt på kjønn, aldersgrupper og særlig målgruppe. Da det 
ikke samles personnummer, gis det ingen systematisk 
informasjon om deltakere på individnivå. I og med at en og 
samme person kan ta flere kurs og bli registrert som delta
ker flere ganger, tilsvarer ikke antall deltakere antall perso
ner i denne statistikken. 

4	 Tøsse, Sigvart (2004): Vaksenopplæring: Utvikling, rekrut
tering og deltaking i utdanning. Didakta Norsk Forlag AS, 
Oslo 2003 

5	 De to førstnevnte nivåene vurderes etter disse kriterier: a) 
Gis tilbud om offentlig eksamen? b) Finnes det paralleller i 
det offentlige skoleverket? c) Krav til forkunnskaper hos 
deltakerne. d) Nivå på studielitteratur. e) Krav til lærer. På 
høyere nivå oppgis kun virksomhet der studieplanen er 
godkjent av universitet eller høyskole. 
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Den offisielle statistikken kan i begrenset grad 
si noe om hvilke resultater aktiviteten i studiefor
bundene har for individ, arbeidsliv og samfunn. 
Det er siden 1980-årene ikke gjennomført noen 
systematiske undersøkelser av brukernes oppfat
ninger og tilfredshet med tilbudene. Utvalget 
registrerte tidlig at kunnskapsgrunnlaget om stu
dieforbundene og deres aktivitet var svakt og man
glet dokumentasjon. Derfor initierte utvalget egne 
undersøkelser om roller og utviklingsmuligheter. 
Resultatene ble kjent for utvalget relativt sent i 
arbeidsprosessen, men er benyttet til å kvalitetssi
kre informasjonen i denne rapporten. 

3.4.2	 Antall studieforbund, deltakelse, 
kurs og timer 

Som omtalt i kapittel 3.2 var det før 1992 over 40 
opplysningsorganisasjoner og studieforbund som 
var godkjente for statstilskudd. I 1992 ble det 
besluttet at statstilskudd skal kanaliseres kun gjen
nom studieforbund. Sammen med kravet om mini
mums aktivitetsomfang på 20 000 timer førte dette 
til en nær halvering av antall godkjente tilskudds

6	 Mangelfull datakvalitet gjelder særlig opplysninger om 
alder før 2000, se vedlegg for utdypende kommentar. 

mottakere. Studieforbundene ble etablert som 
sammenslutninger av de tidligere opplysningsor
ganisasjonene og studieforbundene. 

Det er store variasjoner i aktivitetene mellom 
de godkjente studieforbundene. Antall rapporterte 
kurs varierte i 2006 fra 12 394 ned til 13, og antall 
deltakere fra 186 596 (Folkeuniversitetet) til 88 
(Sjøsamisk Studieforbund). Sju forbund rapporte
rer under 5000 deltakere, de fleste har 10 000 til 
50 000 deltakere. Fram til 2002 var Norsk Musikk
råd og Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) 
landets største studieforbund. De samiske og de 
politiske studieforbundene med unntak av AOF og 
Aftenskolen Høyres Studieforbund er minst. 

I 2002 gikk to av Norsk Musikkråds medlems
organisasjoner, Norsk Musikkorps Forbund og 
Norges Korforbund, over til Studieforbundet Fol
keuniversitetet (FU), som derved ble det største 
studieforbundet. FU stod i 2003 for 29 prosent av 
kursene. Deres kurs hadde 44 prosent av samtlige 
deltakere og 38 prosent av produserte undervis
ningstimer. I 2006 var FUs andel økt til 32 prosent 
av kursene, mens andelen av deltakere og timer 
gikk ned til henholdsvis 37 og 36 prosent. 

Til tross for noen nedleggelser og ytterligere 
sammenslåinger har antall studieforbund holdt seg 
nokså stabilt i perioden 1995–2005. I 2007 er det 20 
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(0,400) 

(0,300) 

(0,200) 

(0,100) 

-

0,100 

Antall kurs - -12,8 % -14,4 % -22,6 % -26,0 % -28,9 % -33,4 % -39,3 % 44,5 % 

Deltakere - -9,5 % -11,5 % -18,4 % -11,3 % -2,4 % -15,9 % -21,1 % -32,8 % 

Studietimer - -8,6 % -9,1 % -16,6 % -14,2 % -17,8 % -21,4 % -27,0 % -30,6 % 

Tilskudd - 1,0 % -1,4 % 1,6 % 1,6 % -13,5 % -21,5 % -25,5 % -38,6 % 

1994 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

-

Figur 3.2  Utvikling i deltakere, timer, kurs og statlig tilskudd til studieforbund 1994–2006. Prosentvis 
endring, referanseår 1994 
NB: jf. SSB-notat, knekken i 2003 har sammenheng med feilrapportering det året. 
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Tabell 3.1  Deltakelse studieforbundenes tilbud og endringer 1995, 2005 og 2006. Absolutte tall og 
prosenttall 

1995 2005 2006 1995-2005 2005-2006 

Kurs 66 400 42 800 39 088 –36,00 % –9,00 % 
Deltakere 727 900 594 459 505 813 –18,00 % –15,00 % 
Timer 1 992 000 1 471 834 1 398 152 –26,00 % –5,00 % 
Deltakertimer alle kurs 21 837 000 20 442 639 18 092 598 4,10 % –0,30 % 
Gj snitt timer pr kurs 30 34 36 15,00 % 4,00 % 
Gj snitt deltakere pr kurs 11 14 13 27,00 % –7,00 % 
Gj snitt deltakertimer pr kurs 330 476 468 4,1 % --0,3 % 

Deltakertimer er antall timer multiplisert med antall deltakere fordelt på antall kurs det aktuelle året. 

godkjente studieforbund. I Sverige har til sammen
ligning antall studieforbund gått ned fra elleve til 
åtte siden 1991, mens aktiviteten har økt, jf. kapittel 
4. 

Aktiviteten i studieforbundene har sunket 
siden begynnelsen av 1980-årene. Fra 1981 til 2001 
mistet studieforbundene mer enn 300 000 delta
kere, det vil si mer enn en tredjedel, og de arran
gerte 37 prosent færre kurs. Siden 1995 er antall 
kurs nær halvert, mens antall deltakere og antall 
timer er redusert med 30 prosent. I 1995 var det i 
gjennomsnitt elleve deltakere per kurs, i 2005 fjor
ten og i 2006 tretten. Går vi tilbake til 1980, deltok 
ti personer i gjennomsnitt per kurs. Gjennomsnitt
lig timetall per kurs har i samme periode gått jevnt 
opp fra 30 til 36 timer. Kursene er dermed blitt len
gre og har flere deltakere. 

Det at deltakerne i perioden 1995–2005 ble 
samlet i færre og større kurs, vises klart i økningen 
i antall deltakertimer i tabell 3.1. Fra 2005 til 2006 
går for første gang antall deltakere per kurs og 
med det deltakertimetallet ned, mens kursene fort-
setter å vokse i antall timer. Dette kan bety at studi
eforbundene klarte å rasjonalisere driften i perio
den 1995–2005, men at kuttet i tilskuddet i 2006 ga 
en reduksjon i omfanget av opplæringen, målt i del
takertimer. 

Statistisk henger budsjettsituasjonen og delta
kelsen sammen (Tøsse 2004:272), se også punkt 
3.5.2. Det er likevel ikke noen entydig sammen
heng i nedgang i tilskudd og nedgang i aktivitet i 
hele perioden; mulige årsaker er belyst av Tøsse 
(2004). Nedgangen for enkelte fag og temaer kan 
også skyldes endrede preferanser blant deltakere, 
økt konkurranse fra andre tilbydere, herunder 
arbeidsmarkedsopplæring og private tilbydere. 
Ansvaret for rettighetsbasert opplæring til det 
offentlige kan også ha hatt betydning. Dessuten er 
noen fagområder blitt uaktuelle, mens nye på den 
annen side er kommet til. 

Allerede på slutten av 1970-årene ble det inn
ført øvre rammer for tilskudd og reduserte satser 
for lærerlønninger og andre kostnader i studiefor
bundene. I 1982 dekket statstilskuddet i snitt ca. 40 
prosent av studieforbundenes kurskostnader, 
andelen var redusert til 16 prosent 20 år senere. 
Svekket økonomi har gitt økte deltakerbetalinger, 
noe som igjen kan ha virket negativt på rekrutterin
gen (Tøsse 2004:272). Også økonomisk usikre 
tider og utviklingen i arbeidsløshetstallene er 
mulige årsaker til nedgangen. Antall kurs og delta
kere innenfor IKT-relaterte fag gikk for eksempel 
ned fra 5,6 prosent i 2000 til 3 prosent i perioden 
2002–2005 i gjennomsnitt. Samtidig slo konjunk
turnedgang særlig sterkt ut for denne bransjen. 

3.4.3 Deltakelsesmønster 
Kjønnsfordelingen har vært rimelig stabil siden 
1980-årene, og det har i alle år vært et flertall av 
kvinner. I 2006 var andelen kvinner på 57 prosent. 
Tallet på både menn og kvinner i aldersgruppen 
14–29 år har gått ned fra 1996, med totalt 75 000 
deltakere. Derimot har antall deltakere i alders
gruppen 50 år og over økt med vel 55 000, mest for 
kvinner. I 2006 utgjorde aldersgruppen over 50 år 
33 prosent av deltakerne, mens tilsvarende andel i 
1996 var ca. 15 prosent. Noe av økningen skyldes 
færre med uoppgitt alder, men dette alene er ikke 
forklaringen på at deltakerantallet i denne alders
gruppen øker. Dette viser en klar tendens til at stu
dieforbundene rekrutterer eldre deltakere og flest 
kvinner. Den samme tendensen kan en også se på 
kortkursene i folkehøyskolenes regi (jf. 6.1.1). 

Figur 3.4 viser at studieforbundene er best 
representert i spredt befolkede fylker. Dette er 
også fylker som har lavt utdanningsnivå. Agderfyl
kene og Møre og Romsdal er unntakene. Finn-
mark har gjennom mange år fått en ekstrabevilg
ning til VOFO-sekretariatet og fram til i fjor også til 
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Figur 3.3  Deltakelse i studieforbundenes tilbud 2006, alder og kjønn. Absolutte tall


FoU. Denne ekstrainnsatsen kan ha stimulert høy 
deltakelse i Finnmark, som står i kontrast til utdan
ningsnivået generelt i fylket. 

Tilbud i studieforbund aktuelt for personer 
over 14 år. 13 år er valgt pga at dette blir mest tref
fende av kategoriene i publiserte befolkningstall. 

Aktiviteten har også over tid vært høyest i fyl
ker med lav befolkningstetthet. Dette mønsteret 
har blitt sterkere etter som aktivitet og bevilgnin

ger har gått ned. Aktiviteten synker relativt mindre 
og langsommere i områder der alternativene er få 
(Tøsse 2004:283). Deltakelsen innenfor estetiske 
fag og håndverksfag er særlig høy og øker i fylker 
med lav befolkningstetthet. Statistikken for 2006 
viser at det nå er i fylker med flest innbyggere at 
studieforbundenes aktivitet synker minst, jf. figur 
3.5. Nedgangen i aktivitet er minst i Oslo, Akers
hus, Rogaland og Hordaland. Unntaket er Finn
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Figur 3.4  Deltakelse i tilbud i regi av studieforbund i prosent av befolkning 13 år og over 2006. 
Fylkesfordelt. Prosenttall 
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Figur 3.5  Befolkningen per fylke som andel av befolkningen i alt og fylkesvis nedgang i deltakelse i 
studieforbundenes tilbud i perioden 2005–2006. Prosenttall 

mark, der aktivitetsnedgangen fortsatt er liten. 
Dette kan tyde på at det er de mer spredt befolkede 
områder, der studieforbundene tradisjonelt har 
stått sterkest, som nå mister deltakere. Det er for 
tidlig å si om årsaken til dette kan være endringer 
i studieforbundenes organisasjons- og tilbuds
struktur blant annet kan effektiviseringen i form av 
større og færre kurs gi et dårligere tilbud på små 
steder og for grupper med særlige behov. Statistik
ken for 2006 viser at Oslo og Akershus alene har 
om lag like mange deltakere som de fem nordligste 
fylkene til sammen. Den nordlige regionen har 
imidlertid en relativt større andel deltakere over 50 
år enn Oslo og Akershus. VOFOs årsmelding for 
2006 uttrykker situasjonen slik: 

«Trendanalyser kan synes å indikere en sentra
lisering og kommersialisering av tiltak, noe 
som vil ramme desentraliserte tilbud og sær
lige målgrupper.» 

En del av tilskuddsordningen er rettet mot sær
lige målgrupper. Prioriterte grupper er funksjons
hemmede, voksne innvandrere, personer med 
særlig svak førstegangsutdanning og personer 
med særlige omsorgsforpliktelser. Slike tiltak er 
ikke alltid rettet direkte mot endelig målgruppe, 
men også mot veiledere etc. i egen organisasjon. 
Funksjonshemmedes studieforbund har mestepar
ten av aktivitetene med støtte fra denne øremer

kede budsjettposten, spesielt til temaer innenfor 
kultur og idrett. 

3.4.4 Kursemner 
Kurstemaene spenner vidt, og emneinndelingen 
studieforbundene rapporterer på, følger ikke stan
dard emnekoding i europeisk statistikk. Emneinn
delingen tar utgangspunkt i det faget kurset 
omhandler, og ligger tett opp til det ordinære 
utdanningssystemet. Statistikken er inndelt i elleve 
kategorier og viser hvilke emneområder som har 
størst tilslutning. Det er ikke kjent i hvilken grad 
temaområdene er typiske og gjenspeiler studiefor
bundenes ulike profiler. Tabell 3.2 kan tyde på at 
emnekodingen forstås ulikt, for eksempel at et fag
lig tema som behandles som organisasjonsspørs
mål, rapporteres på fagkoden og ikke på katego
rien organisasjon. Den gir derfor ikke noen umid
delbar assosiasjon i forhold til studieforbundenes 
egen profilbeskrivelse, jf. vedlegg. 

Flest deltakere i alle aldersgrupper tar kurs 
innenfor estetiske fag og håndverksfag, herunder 
musikk. I perioden 1999–2006 har prosentandelen 
deltakere innenfor estetiske fag og håndverksfag 
vært over 40 prosent. Estetiske fag og håndverks
fag har utgjort om lag 55 prosent av det totale stu
dietimetallet de siste årene. 
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Musikkrelaterte kurs er den klart største kate
gorien innenfor estetiske fag og håndverksfag, og 
det er flest deltakere på temaer innenfor sang og 
musikk. Dette har sammenheng med at Fellesrå
det for sang- og musikkorganisasjonene kom med 
i tilskuddsordningen i 1979. Etter dette steg delta
kelsen på musikkrelaterte kurs kraftig. 

Deltakelse i musikkrelaterte kurs i Norge har 
et noe annet mønster enn i Sverige. Svenske studi
eforbund avholder langt flere studieringer innen
for musikk/kor/sang, mens norske kurs/opplæ
ringstiltak på området har relativt flere deltakere. 
Dette kan være et utslag av at Norge ikke har inn
ført tak på antall deltakere og har en lavere mini
mumsgrense for deltakere. Opplæring i mindre 
grupper anses i Norge som spesielt hensiktsmes
sig for kor og korps. I Sverige ser derimot kor og 
korps at det kan være fordeler ved å ha kurs for 
mange deltakere om gangen. Forskjellene kan 
også ses i sammenheng med at Norge har langt 
flere korps enn Sverige. Norge har 1802 korps og 
72 866 registrerte musikere, mens det i Sverige er 
550 korps og rundt 25 200 musikere7. I tillegg til 
sang og musikk har ulike kurs innenfor tekstil, tea
ter, revy og folkedans mange deltakere i gruppen 
estetiske fag og håndverksfag. 

Kulturbærende kurs som folkedans, vev og 
søm har vært et profilområde for enkelte av studie
forbundene og har utgjort en betydelig del av 
deres opplæringstilbud. Deltakelse i slike kurs har 
gått kraftig ned siden 1970-årene. I samme periode 
har interessen for kurs i helse- og sosialfag økt, 
dette gjelder også innenfor dette utdanningsområ
det for øvrig. 

Emnegruppen organisasjons- og ledelsesfag 
ble i 2006 rapportert med vel 80 000 deltakere. 
Tøsse framholder også oppslutningen om organi
sasjonsrelaterte fag. Han anslår at om lag 100 000 
deltakere var engasjert i direkte skolering til sam
funnsdeltakelse i 2002, og at interessen er størst de 
i de yngre aldersgruppene. Deltakelsen i organisa
sjonsrelaterte kurs fordeler seg slik: 
–	 Organisasjonskunnskap: 12 700 
–	 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner: 9900 
–	 Tillitsvalgte i arbeidslivet, herunder verneom

bud: 38 400 
–	 Kurs for folkevalgte, politisk skolering: 5200 
–	 Instruktør, trener og lederutdanning: 29 800 

Det går fram av ECON-undersøkelsen (2006) at 
kurs i organisasjonsemner er felles for alle studie
forbundene. Det er nærliggende å se dette i sam-

Kilde: Norges Musikkorps Forbunds hjemmesider. 

menheng med deres rolle i å kvalifisere til innsats 
i frivillige organisasjoner, herunder tillitsvalgte. 

Kvinner og menn har tradisjonelt valgt ulike 
fagfelt og emner, men dette skillet svekkes i 2006 
uten at grunnen til dette er kjent. Likevel er kvin
ner fortsatt i klart flertall på kurs innenfor språk
fag, helse-, sosial- og idrettsfag og samfunnsfag. 
Menn, derimot, utgjør over 70 prosent av delta
kerne på kurs innenfor naturbruk, økologi- og mil
jøvern- og friluftslivsfag, herunder jegerprøve og 
skogbrukskurs. 

3.4.5	 Kursnivå og deltakernes utdannings
bakgrunn 

For enkelte kurs har det ikke vært angitt hvilket 
nivå opplæringen har, men andelen kurs som blir 
oppgitt med nivå øker. I 2006 rapporteres 50 pro-
sent av aktiviteten på grunnskolenivå, 33 prosent 
på videregående og 9 prosent på universitets- og 
høyskolenivå, mens 8 prosent ikke er nivåangitt. 
Innplasseringen på nivå er problematisk både fordi 
begrepsbruken indikerer paralleller til det offent
lige utdanningssystemet, og fordi det er vanskelig 
å lese av nivåangivelsen om kurset bygger på et tid
ligere grunnleggende kurs. Som vist i punkt 3.4.1 
er innplasseringen på henholdsvis grunnskolenivå 
og videregående opplæringsnivå vurdert etter kri
terier som ikke bare refererer til formelt utdan
ningsnivå. 

Over 90 prosent av studieforbundenes aktivitet 
er rapportert uten offentlig eksamen. Dette er 
uttrykk for at kjerneaktiviteten til studieforbun
dene er ubundet av pensa og eksamener, noe som 
gjenspeiler intensjonene i voksenopplærings
loven.8 En del kurs i regi av studieforbundene fører 
fram til sertifisering til arbeids- eller fritidsaktivite
ter. Totalt er det vel 28 000 (5,6 prosent) deltakere 
som er rapportert med annen godkjent eksamen 
eller sertifisering eller interne prøver. Dette gjel
der for eksempel truckførerbevis, sprøytesertifikat 
i landbruket, jegerprøve, instruktør for korps eller 
annet frivillig arbeid. Annen godkjent eksamen 
omfatter blant annet en del språkkurs. 

Rapportering om deltakernes mulighet til å 
avlegge offentlig eksamen gir et sammenlignings
grunnlag mot formell grunnutdanning, selv om tal
lene er knyttet til deltakere, og ikke til unike perso
ner. Av de som ble rapportert på videregående nivå 
i 2006, har om lag 8700 (5 prosent) avlagt offentlig 
eksamen eller fagprøve. Studieforbund har tradi

8	 Som det framgår i kapittel 6.2. er enkelte studieforbund til
byder av formell grunnopplæring på oppdrag av kommune/ 
fylkeskommune, og denne aktiviteten registreres via for
valtningsorganet. 7 
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sjonelt hatt mange kurs for praksiskandidater som 
vil framstille seg til fagprøve etter § 3-5 i opplæ
ringsloven. Med hensyn til rapporterte deltakere 
på grunnskolenivå, har vel 2000 (1 prosent) av 
disse avlagt offentlig eksamen. Studieforbundene 
rapporterer også mange deltakere på universitets
og høyskolenivå, og av disse har nesten 12 prosent 
avlagt eksamen som privatister. Omregnet til stud
iepoeng er imidlertid denne aktiviteten vesentlig 
lavere. Antall som har avlagt offentlig eksamen på 
skoleparallelle løp på alle nivåer, utgjør samlet vel 
16 000 (3,2 prosent) av deltakerne. Etter at grunn
opplæring for voksne ble et offentlig ansvar, har 
antallet deltakere i eksamensrettet opplæring på 
videregående nivå i regi av studieforbund gått ned. 
Dette er i samsvar med opplysninger fra fylkes
kommunene, se kapittel 6.2. 

Forholdet mellom nivåangivelse og mulighet 
for offentlig eksamen kan ses som en indikasjon på 
at nivåplasseringen i studieforbundsstatistikken 
ikke er synonym med grunnskole og videregående 
opplæring, og at opplæringen således ikke kan 
omtales som et parallelt tilbud. 

Tøsse har sett på rekrutteringen til det han 
omtaler som fritidsrettede kurs og arbeidslivskurs, 
i lys av deltakernes utdanningsbakgrunn. Ifølge 
Tøsse gjelder fremdeles skjevrekruttering relatert 
til utdanningsnivå som har vært påvist fra de første 
rekrutteringsstudiene av voksenopplæringen. 
Skjevhetene er størst innenfor det som defineres 
som arbeidslivsrettet opplæring. Her deltar de 
med høyere utdanning tre ganger så ofte som de 
med bare grunnskoleopplæring. I fritidsrettede 
kurs deltar høyt utdannede personer dobbelt så 
ofte som de med bare grunnskole. Tendensen er at 
arbeidslivsopplæring prioriteres høyere enn fri
tidsrelatert opplæring i alle utdanningsgrupper, 
men interessen for arbeidslivopplæring øker mest 
blant dem med mest utdanning fra før. Interessen 
for fritidskurs går ned for personer med høyere 
utdanning, men er stabil blant de med bare grunn
skole. Med andre ord synes relativt sett de fritids
rettede kursene å tiltrekke flere med lav utdan
ning. Selv om de med høyest utdanning også deltar 
oftest i fritidsrelaterte kurs, er det samtidig mindre 
skjevrekruttering til disse enn til arbeidslivsret
tede kurs. 

3.4.6 Dokumentasjon 
Som omtalt i forrige avsnitt er studieforbundenes 
tilbud i hovedsak pensums- og eksamensfri opplæ
ring, og de færreste deltakerne får tilbud om 
avsluttende prøve eller eksamen. I henhold til vok
senopplæringsloven skal studieforbundene gi del

takerne dokumentasjon på deltakelsen gjennom 
kursbevis ved kursets avslutning, se vedlegg //. 

VOFO har i flere år arbeidet for å få bedre kva
litet på kursbevisene. Studieforbundenes Kvalitets
utvalg, som ble nedsatt i 2005, har som mål å høyne 
kvaliteten i studieforbundenes virksomhet rettet 
mot brukerne og myndighetene. Utvalget skal 
være rådgivende for utvikling av kvalitetsmessige 
og etiske kriterier og standarder for studieforbun
denes virksomhet. Konkret ser utvalget på utfor
mingen av studieplaner og kursbevis. Kvalitetsut
valget arbeider med å videreutvikle kursbeviset. 
Studieforbundene har som del av realkompetanse
prosjektet (1999–2002) drevet utviklingsarbeid 
knyttet til en egen dokumentasjonsordning for 
læring gjennom frivillig sektor. Det er utviklet et 
elektronisk dokumentasjonsverktøy, personlig 
kompetansedokument (PKD), som er tilgjengelig 
på VOFOs hjemmesider. VOFO har i samarbeid 
med enkelte studieforbund testet dette verktøyet, 
men det ser ut til at det er  i liten grad anvendt av 
studieforbundene. En undersøkelse fra Vox peker 
på at dette verktøyet er lite kjent blant de som har 
deltatt på kurs i studieforbund, og av utdannings
systemet. 

Den samme undersøkelsen viser også at kurs
beviset, i den grad deltakeren har fått et, ofte sier 
lite om kursets kompetansemål og innhold. Det er 
derfor vanskelig å vurdere om kurset kan godkjen
nes som likeverdig med kompetansemål i en lære
plan. Mangelfull informasjon i kursbeviset er først 
og fremst et problem for kursdeltakere som har 
behov for å dokumentere sin kompetanse i andre 
sammenhenger, enten for å søke arbeid eller starte 
formell utdanning. En god dokumentasjon skal 
beskrive kompetansemål og innhold slik at det gir 
en klar informasjon om kurset, og gir grunnlag for 
å kunne vurdere læringsutbyttet. Vurderingen av 
læringsutbytte med tanke på overføring av kompe
tanse mellom ulike læringsarenaer vil stå sentralt i 
arbeidet med et nasjonalt kvalifikasjonsramme
verk for livslang læring, jf. punkt 6.2.3.2. Dette 
arbeidet byr på store muligheter for studieforbun
dene til å synliggjøre den kompetansen deltakerne 
får med seg fra kurs som ikke fører fram til prøve 
eller eksamen. 

Den delen av studieforbundenes opplæringstil
bud som fører fram mot vitnemål for formell utdan
ning, har andre krav til dokumentasjon. Noe av 
opplæringen skjer på oppdrag fra kommune eller 
fylkeskommune og rapporteres da fra forvalt
ningsorganet. Det er utdanningssystemets ansvar 
å utstede dokumentasjon på gjennomført og 
bestått opplæring i form av kompetansebevis eller 
vitnemål/fagbrev. For slik oppdragsvirksomhet 
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kan det være vanskelig å se av offentlig statistikk 
hvem som er tilbyder, noe som kan ses som en 
ulempe for studieforbundene med hensyn til syn
liggjøring. Systemet sikrer imidlertid deltakeren 
godkjent dokumentasjon. I tilfeller der et studiefor
bund på eget initiativ igangsetter opplæring paral
lelt med utdanningssystemet, må deltakerne mel
des opp til eksamen som privatister. Dokumenta
sjonen på bestått formell utdanning må også her 
utstedes fra utdanningssystemet. Dette synes mest 
aktuelt for voksne uten rett til grunnopplæring, 
men gjelder i prinsippet alle utdanningsnivåer. Stu
dieforbundene har under ingen omstendighet 
eksamensrett eller rett til å utstede offentlig doku
mentasjon på bestått formell utdanning. 

3.4.7	 Undersøkelser initiert av utvalget og 
andre kilder 

Som omtalt er tilgang til offisiell statistikk begren
set, selv om den har blitt bedre siden 1995. Det fin
nes ingen systematiske data om kvalitet. I dette 
punktet omtales informasjon fra andre eksiste
rende kilder og undersøkelser, herunder resulta
ter av undersøkelser foretatt i utvalgets regi. Resul
tater fra undersøkelser som er foretatt av Vox 
direkte knyttet til den rollen studieforbundene har 
i forhold til utdanningssystemet framgår i punkt 
6.2.1.2. 

Lærevilkårsmonitoren undersøker vilkårene 
for læring og kompetanseutvikling blant voksne, 
med særlig vekt på læring i arbeidslivet. Undersø
kelsen har vært gjennomført årlig av Fafo siden 
2003, med økonomisk støtte fra Kunnskapsdepar
tementet. Data samles inn av Statistisk sentralbyrå 
som tillegg til Arbeidskraftundersøkelsen. Monito
ren viser at deltakelse i kurs og opplæring har gått 
ned i de siste årene. Blant sysselsatte sank delta
kelsen med åtte prosentpoeng fra 2003 til 2006. 
Virksomhetsintern opplæring er mest utbredt, 
mens studieforbund, fagforeninger og frivillige 
organisasjoner står for i underkant av ti prosent av 
opplæringstiltakene. (Bråthen m.fl. 2007). Innen
for primærnæringene er denne andelen om lag tjue 
prosent, noe som tyder på at studieforbundene har 
et bedre fotfeste her enn i andre deler av arbeidsli
vet. (Nyen 2004a). Anslagsvis ble det gjennomført 
opplæring i arbeidslivet i regi av frivillige organisa
sjoner i størrelsesordenen 800–900 millioner kro
ner i 2006 (Bråthen m.fl. 2007)9. 

Generelt er det slik at de med lav utdanning del-
tar mindre i etter- og videreutdanning enn de med 
høy utdanning, og at eldre arbeidstakere deltar 
mindre enn yngre arbeidstakere. Deltakere i opp

læringstilbud i regi av studieforbundene utgjør 
ikke noe unntak fra dette mønsteret (Nyen 2004a, 
2004b, 2005; Bråthen m.fl. 2007). 

Monitoren 2003 viste at opplæring i regi av stu
dieforbund mv. oftere enn annen opplæring er 
motivert ut fra personlig interesse. Virksomhetsin
tern opplæring oppleves oftere som å være noe 
man deltar i fordi det er pålagt fra arbeidsgivers 
side (Nyen 2004a).  

Lærevilkårsmonitoren 2005 målte deltakernes 
opplevde effekt av kurs og opplæring ett år etter 
deltakelsen. Undersøkelsen tyder på at arrangør 
har liten betydning for effektene av opplæringen. 
Noe overraskende er andelen som mener at opplæ
ringen gir bedre muligheter for arbeid utenfor virk
somheten, noe lavere blant de som deltar i opplæ
ring i regi av studieforbund enn for andre typer 
opplæring (Nyen 2005). 

En brukerundersøkelse utført på oppdrag fra 
Kunnskapsdepartementet i 2004 identifiserer den 
mest typiske studieforbundsdeltaker som en 
kvinne mellom 40 og 59 år, med høy utdanning og 
høy husstandsinntekt, bosatt på Østlandet i en 
bykommune med tjenesteyting som nærings
grunnlag (MMI, 2004). Undersøkelsen har en klar 
svakhet i datagrunnlaget som til dels består i at 
data ble samlet i juni, en periode da få kurs gjen
nomføres. Spesielt er deltakere i musikkrelaterte 
fag underrepresentert, denne gruppen utgjør kun 
én prosent av respondentene, mot i underkant av 
50 prosent av deltakerne totalt ifølge offisiell statis
tikk. En mulig forklaring kan være manglende 
bevissthet om at de har deltatt i et arrangement i 
regi av studieforbund. Det stilles ingen krav om at 
dette skal opplyses for deltakerne, f.eks. gjennom 
angivelse på kursbevis. Det kan også være at det på 
noen områder er vanskelig å skille slike læringsak
tiviteter fra organisasjonens øvrige formål. 

Studieforbundene selv gjennomfører spredte 
undersøkelser, og det foreligger rapporter fra noen 
undersøkelser. En undersøkelse foretatt på AOFs 
lese- og skrivekurs viser for eksempel tilfredse 
brukere blant personer med lese- og skrivevan
sker, en gruppe som generelt er svært lite motivert 
for formell utdanning, og som gjerne har dårlig 
erfaring med skolen (Solheim og Ytrehus 2005)10. 
En evaluering foretatt av Norsk institutt for by- og 

9 Med utgangspunkt i et anslag på ansattes tidsbruk og gjen
nomsnittlige timelønnssatser LVK 2006, anslås her kostna
der til kurs og opplæring i arbeidslivet samlet for 2006 til 
om lag 9,3 milliarder kroner. 

10 Solheim. I og Ytrehus, S. (2005): Lese- og skriveopplæring 
som nytter. Etterundersøkelse av deltakere på AOFs lese
og skrivekurs. Fafo-rapport 481. 
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regionforskning (Nibr) av prosjektet Musikk i feng
sel og frihet. Prosjektet startet som et tilbud for 
kvinner i Oslo og viser at musikk i stor grad styrker 
deltakerne når det gjelder å håndtere livet, både i 
fengselet og etter soningen. Tilbudet karakterise
res som innholdsmessig svært vellykket, både når 
det gjelder å rekruttere og holde på deltakere i 
fengselet. Prosjektet kan også vise til gode resulta
ter i forhold til å klare å holde på eller vedlikeholde 
kontakten med mange deltakere etter at de er fer
dige med soningen. Det mest usikre med prosjek
tet er de organisatoriske og økonomiske rammevil
kårene (Nibr-rapport 2006). 

3.4.7.1 Undersøkelser initiert av utvalget 

For å bedre kunnskapsgrunnlaget om studiefor
bundene ble det gjennomført tre undersøkelser på 
oppdrag fra utvalget: 
–	 ECON-undersøkelsen ble satt i gang for å skaf

fe bedre kunnskap om studieforbundenes øko
nomi. Undersøkelsen viste at studieforbundene 
stort sett har god oversikt over sin egen aktivi
tet, men mer variabel oversikt over økonomien 
i kursvirksomheten lokalt. Studieforbundet So
lidaritet reserverte seg mot deltakelse i under
søkelsen. Resultatene av undersøkelsen er om
talt i kapittel 3.5. 

–	 Rambøll Management: Utvalget satte i gang un
dersøkelsen med sikte på å samle oppfatninger 
fra deltakere og kursledere, og blant annet be-
lyse motivasjon for og utbytte av deltakelse i 
kurs. De små politiske og de samiske studiefor
bundene reserverte seg mot å delta i undersø
kelsen. 

–	 NIFU STEP: Utvalget satte i gang undersøkel
sen med sikte på å kartlegge trekk ved studie
forbundenes organisering. NIFU STEP fikk 
også ansvar for å sammenfatte resultater fra un
dersøkelsene til ECON og Rambøll Manage
ment i en samlerapport. 

Undersøkelsen til Rambøll Management: 
Nedenfor gjengis noen funn fra undersøkelsen. 
Enkeltresultater er for øvrig brukt for å belyse 
aktuelle temaer i NOUen. Se sammendrag i ved
legg 5. 

Deltakere i kurs i regi av studieforbundene ble 
kontaktet i forbindelse med undersøkelsen. Under
søkelsen foregikk enten ved besvarelse av skjema 
tilsendt i posten eller via Internett. Svarprosenten 
var lav i deltakerkartleggingen, noe som har sam
menheng med bl.a. dårlig kvalitet på deltakerlister 
fra studieforbund. 

De fleste deltakerne svarte at de var godt for
nøyd med både det pedagogiske opplegget (65 pro-
sent) og kurslederens kompetanse (85 prosent), 
og nesten alle ville anbefale kurset til andre. 

De viktigste faktorene ved valg av kurs var sel
vutvikling, teoretisk kompetanse, praktiske ferdig
heter, fritidsrelaterte emner og sosialt samvær. 
Undersøkelsen viste liten variasjon i valg av type 
kurs og det utbyttet de fikk uavhengig av bak
grunn og utdanning. For menn var imidlertid ikke 
betydningen av sosialt samvær like viktig som for 
kvinner. For kursdeltakere med innvandrerbak
grunn var heller ikke sosialt samvær vektlagt, 
disse valgte også i mindre grad fritidsrelaterte 
kurs. 

Det er en sterk overvekt av personer med høy
ere utdanning i undersøkelsen, noe som både kan 
handle om at disse i større grad deltar, og at de er 
mer tilbøyelige til å besvare undersøkelsen, enn 
personer med f.eks. lese- og skrivevansker. Mulig
het til å følge opp studieforbundenes virksomhet 
gjennom deltakerkartlegginger er nærmere omtalt 
i kapittel 8. 

Majoriteten av kurslederne hadde fullført høy
ere utdanning (80 prosent), de fleste var i alderen 
30 til 59 år, men også en relativt stor andel (20 pro-
sent) var over 60 år. Kursledere er en stabil gruppe 
med mange års erfaring i kursvirksomhet, 70 pro-
sent hadde mer enn tre års erfaring, mens 30 pro-
sent hadde mer enn ti år. Motivasjonen for å enga
sjere seg som kursleder var i liten grad lønn, men 
ønske om å formidle kulturelle tradisjoner og bidra 
til å skape samhold og engasjement i lokalmiljøet lå 
høyt. De synes også at de i stor grad har lykkes i 
dette. Samarbeid med kursarrangøren og kontakt 
og samarbeid med medlemsorganisasjonen har 
vært gjennomgående god. Kursledere var i liten 
grad opptatt av å ta i bruk og utvikle IKT som 
metode. 

Undersøkelsen til NIFU STEP: 
Nedenfor gjengis noen funn fra undersøkelsen. 
Enkeltresultater er for øvrig brukt for å belyse 
aktuelle temaer i NOUen. Se sammendrag i ved
legg 5. 

Denne undersøkelsen viser at målet for studie
forbundene er å fylle medlemsorganisasjonenes 
behov og sikre egen eksistens, videreutvikle kurs
tilbud og kvalitet og fylle oppgaver i nærings- og 
samfunnslivet. De mener deres viktigste målgrup
per er minoritetsspråklige, funksjonshemmede, 
lavt utdannede og innsatte i fengsler. Målrettet sat-
sing på opplæringsbehov i arbeidslivet, både i egen 
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regi og gjennom samarbeid med offentlige etater 
som bl.a. NAV, er blant de viktigste oppgavene. 

Studieforbundene aksepterer behovet for rap
portering og ser at dette kan gi legitimitet, men 
savner gode rapporteringsverktøy som kan lette 
jobben. 

Studieforbundenes lokalavdelinger er ofte selv
stendige juridiske og økonomiske enheter med 
eget styre med lokale medlemmer. Dette gjør dem 
økonomisk sårbare, men fremmer en demokratisk 
oppbygd organisasjon. Regionkontorene har beve
get seg fra å være servicekontorer til å bli økono
miledelse for medlemsorganisasjonene. 

Studieforbundene ser selv sine viktigste utfor
dringer i å få klare samfunnsoppgaver med offent
lige midler, kombinere voksenopplæringslovens 
formål og egen økonomi, få virksomme regionale 
avdelinger ved evt. fusjon blant lokalavdelingene, 
bli oppfattet som seriøse og profesjonelle aktører, 
tilby kompetansegivende opplæring og etterutdan
ning ved samarbeid med bl.a. universiteter og høy
skoler. 

Det er generelt lite samarbeid om kurs mellom 
studieforbundene og medlemsorganisasjonene, 
med parallelle systemer og kurs som resultat. 
Store medlemsorganisasjoner som fagforbundene 
og landbruksorganisasjonene er selv regional kur
sadministrator, mens studieforbundene er kursad
ministrator for små medlemsorganisasjoner. Med
lemsorganisasjonene gir mer spesialisert opplæ
ring for medlemmene, som faglig og kulturell 
etterutdanning, mens studieforbundene gir mer 
generell opplæring. NIFU STEP kommenterer at 
det sjelden kan forventes omfattende samarbeid 
om utvikling av kurs mellom medlemsorganisasjo
ner og studieforbund, bortsett fra i de tilfeller der 
alle medlemsorganisasjonene er innenfor samme 
felt eller sektor. 

Studieforbundene opplever liten konkurranse i 
forhold til opplæring for lokalsamfunnet, kurs for 
tillitsvalgte og kurs som krever godkjenning, for 
eksempel for offentlig sertifisering. I forhold til 
opplæring i det åpne markedet og etter anbud kon
kurrerer de med offentlige og private utdannings
aktører og andre studieforbund. 

3.5 Studieforbundenes økonomi 

3.5.1 Samlet økonomi 
Studieforbundene rapporterer om kursaktivitet til 
Statistisk sentralbyrå (SSB), men er ikke pålagt å 

rapportere om kurskostnader og deltakeravgift. 
Rapporteringen av finansiering på kursnivå til SSB 
har alltid vært og er fortsatt mangelfull11. 

ECON utredning og analyse gjennomførte, på 
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og Tronut
valget, en undersøkelse om inntekter og utgifter i 
studieforbundene i perioden desember 2006 til 
mars 2007 (ECON 2007). Undersøkelsen omfatter 
kursvirksomhet som arrangeres med statsstøtte 
etter voksenopplæringsloven, og hadde til hensikt 
å kartlegge totaløkonomien i denne aktiviteten12. 

I en nylig gjennomført svensk offentlig utred
ning blir det gjort grundig rede for de svenske stu
dieforbundenes inntekter og utgifter.13 Utvalget 
ønsket tilsvarende informasjon om norske forhold. 
Dette lyktes i liten grad, noe som dels skyldes 
svakheter i opplegget for undersøkelsen, men også 
dårlig oversikt over kursøkonomien i studieforbun
dene og medlemsorganisasjonene. Oversikten 
over kursvirksomheten, hvor mange kurs som til
bys, omfanget av disse og hvilken type kurs som til
bys, er god, men oversikten over kursøkonomien 
varierer mye. For eksempel fører ikke alle studie
forbund og medlemsorganisasjoner et eget regn
skap over kursvirksomheten, men inkluderer den i 
andre deler av virksomheten. 

Rapporten fra ECON avdekker at kjennskapen 
til inntekter og utgifter i kursvirksomheten gjen
nomgående er mangelfull blant studieforbundene 
og medlemsorganisasjonene sentralt, og at det der-
for ikke er mulig å sammenstille ønsket informa
sjon på en enkel måte. Det er derfor begrenset hva 
utvalget kan foreta av detaljerte beskrivelser av 
studieforbundenes samlede økonomi, så vel som 
vurderinger og anbefalinger som forutsetter 
eksakt kjennskap til økonomien. I dette avsnittet, 
og i utredningen for øvrig, er hovedfokuset på 
statstilskuddet. 

Resultater fra ECON-undersøkelsen brukes til 
å utdype tilgjengelig informasjon om statstilskud
det (jf. punkt 3.4.7). 

11 Det er satt av felt til dette i filbeskrivelse, men en forutset
ning for å samle økonomidata på kursnivå er at alle studie
forbund rapporterer, noe ikke alle har vært villige til. 

12 Kursvirksomhet er et samlebegrep for kurs, studieringer, 
studievirksomhet, studiearbeid og studietiltak. Studie
forbund kan drive kursvirksomhet i egen regi, og gjennom 
sine medlemsorganisasjoner. Kursene kan arrangeres sen
tralt eller lokalt i studieforbundene og medlemsorganisa
sjonene. Kurs kan også arrangeres av 
medlemsorganisasjonens medlemsorganisasjoner. 

13 Det svenske folkbildningsrådet utfører årlige sammenstil
linger av økonomien i svenske studieforbunds lokalavdelin
ger, se omtale av SOU-utredningen, 4.2.1. 
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3.5.2 Studieforbundenes inntekter 
Ifølge ECON finansierer studieforbundene sin 
virksomhet gjennom forskjellige offentlige til
skudd, kontingent fra medlemsorganisasjoner, inn
tekter fra kurs- og prosjektvirksomhet. Aktiviteten 
gjøres også mulig ved frivillig innsats og fri bruk av 
offentlige skolelokaler. 

Studieforbund og medlemsorganisasjoner har 
dermed en rekke inntektskilder, men det varierer 
hvilke inntekter som dominerer, og det er ikke 
mulig å fastslå størrelsen på inntektene fra de ulike 
kildene. I undersøkelsen sies at variasjonene i inn
tektsstruktur kan bety at studieforbundene har 
ulik praksis med hensyn til intern overføring av 
statsstøtten, noe som kan skyldes regnskapstek
niske forhold så vel som realiteter. ECON konsta
terer at eventuelle endringer i regelverk for støtte
ordninger vil slå ulikt ut for studieforbundene i og 
med at bildet er så sammensatt. 

3.5.2.1 Statstilskuddet 

Målet med tilskuddsordningen til studieforbun
dene er å medvirke til at studieforbundene og med
lemsorganisasjonene deres kan tilby fleksibel og 
brukertilpasset opplæring for voksne. For at studi
eforbundene skal få tilskudd må de være godkjent 
etter voksenopplæringsloven § 10. Staten yter til
skudd etter § 19 og forskiftene til denne med 
bevilgning over Kunnskapsdepartementets bud
sjett (kapittel 254, post 70). Hvert år blir en del av 
denne rammen øremerket som særskilt tilskudd til 
opplæring av voksne som av ulike ikke-økono
miske årsaker møter hindringer når det gjelder å ta 
del i opplæringstilbud.14 Dette tilskuddet, som 
kommer i tillegg til det ordinære tilskuddet etter 
voksenopplæringsloven § 19,  brukes til å stimu
lere disse gruppene til å ta del i de vanlige opplæ
ringstiltakene, og til tiltak spesielt organisert for de 
aktuelle gruppene.15 For 2007 utgjorde rammen 
for administrasjon og generell aktivitet 86 prosent 
av den totale bevilgningen, mens rammen for sær
skilt tilskudd var 14 prosent. 

Den årlige rammen for hvert studieforbund 
beregnes etter gjennomsnittet av innrapporterte 
timer de tre siste årene før siste foregående år, 
etter fordelingsnøkkel beregnet av SSB. Vox 

14 Prioriterte grupper for de som trenger særskilt tilrettelagt 
opplæring, er funksjonshemmede, voksne innvandrere, 
personer med særlig svak førstegangsutdanning og perso
ner med omsorgsforpliktelser. 

15 Tønseth, C.: Tilskudd til særlige målgrupper. Informasjon 
og veiledning. Hele dokumentet kan lastes ned fra Vox 
(pdf): http://www.vox.no/upload/Nedlastingssenter/til
skudd.pdf 

beregner, fastsetter og utbetaler tilskuddet til stu
dieforbundene, og følger opp og kontrollerer til
skuddsmottakernes bruk av midlene. 

I tillegg kan studieforbundene søke tilskudd til 
pedagogisk utviklingsarbeid og tiltak for særlige 
målgrupper etter voksenopplæringsloven § 24. 
(kapittel 258). Det er Vox som utlyser og fordeler 
også disse utviklingsmidlene. Denne ordningen 
omtales under punkt 3.5.4. 

Studieforbundene har ansvar for å forvalte og 
fordele både det ordinære tilskuddet (§ 19) og til
skuddet til særskilte grupper (§ 24) videre til lokal 
arrangør og/eller medlemsorganisasjoner. De 
fleste studieforbundene bruker en del av statstil
skuddet til administrasjon og drift sentralt og for
deler resten til opplæringsaktivitet i regionale og/ 
eller lokale ledd og/eller sine medlemsorganisa
sjoner. Enkelte tildeler også noe støtte til adminis
trasjon og drift til de regionale/lokale leddene. 

For at et opplæringstiltak skal være berettiget 
til statstilskudd, er det flere krav som skal oppfyl
les. Det skal foreligge en studieplan som skal god
kjennes av studieforbundet før opplæringen settes 
i gang. Tiltaket skal være en pedagogisk planlagt 
prosess der det angis mål og beskrives hvordan 
opplæringen skal legges opp for å nå dette målet. 
Tilskudd til det frivillige studiearbeidet skal ikke 
anvendes på områder der det offentlige har ansvar. 
Voksenopplæring som blir drevet innenfor det 
offentliges ansvarsområde, henvises til rammeo
verføringen i kommunene og fylkeskommunene. 
Voksenopplæringsmidler skal heller ikke benyttes 
der trygde-, sosial- og helseetaten eller andre 
offentlige etater har ansvar, da i så fall som oppdrag 
uten tilskudd til studieforbund. 

Andre kriterier som skal oppfylles av et til
skuddsberettiget studietiltak er følgende: 
–	 Opplæringen skal være åpen for alle og må 

være offentliggjort ved annonsering, oppslag, 
kurskatalog eller på annen tilfredsstillende 
måte ut fra lokale forhold. 

–	 Studietiltak på mindre enn tolv studietimer gis 
ikke tilskudd. 

–	 En studietime er en klokketime. Det er ikke an
ledning til å foreta omregning av samlet kurstid 
til 45 minutters enheter. 

–	 Studietimer der det er en lærer/instruktør som 
har det faglige ansvar for gjennomføringen, 
skal rapporteres som timer med lærer. 

–	 Minst fem deltakere må fullføre studietiltaket. 
Med fullføring menes at den enkelte deltaker 
må ha vært til stede minst 75 prosent av tiden. 

–	 Deltakelsen skal dokumenteres med nøyaktig 
ført frammøteliste. Det skal oppgis navn, bo
stedsadresse og fødselsår for deltakerne. 

http://www.vox.no/upload/Nedlastingssenter/til-
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–	 Minstealder for deltakere er 14 år ved kurs
start. 

Tilskuddsordningen til studieforbundene er ikke 
rettet mot bestemte kurstilbud/temaer og studie
forbundene står fritt til å fastsette deltakeravgift for 
kursene. Det er heller ikke fastsatt sentrale krav 
om tilskudd per time, slik at dette kan variere mel
lom studieforbundene og differensieres etter 
emne, målgruppe og pedagogisk opplegg. 

For å gi et bilde av hvordan rammen for statstil
skudd forvaltes av studieforbundet sentralt, har 
Vox på forespørsel fra Tronutvalget foretatt en 
grov kategorisering i fem ulike modeller: 
–	 Studieforbundet utbetaler til arrangør, som kan 

være en medlemsorganisasjon eller studiefor
bundets eget lokale/regionale ledd. 

–	 Studieforbundet utbetaler til medlemsorganisa
sjoner og til eget fylkes-/regionledd. 

–	 Studieforbundet utbetaler tilskuddet direkte til 
lokal kursarrangør (lokalledd av studieforbun
det eller medlemsorganisasjon). 

–	 Studieforbundet fordeler ramme til fylkesled
dene, men midlene utbetales fra studieforbun
det sentralt. 

–	 Studieforbundet fordeler ramme til regionale 
ledd, som utbetaler til kursarrangører. 

De ulike kategoriene avspeiler at studieforbun
dene er ulikt organisert og har ulike roller i forhold 
til medlemsorganisasjonene. 

NIFU STEP beskriver variasjonene i oppgave
fordelingen mellom ulike studieforbund og deres 
medlemsorganisasjoner med utgangspunkt i fire 
nivåer: 
1.	 Studieforbundet har ingen egen kursvirksom

het, men formidler tilskudd og kontrollerer do
kumentasjon av kursaktiviteten i medlemsorga
nisasjonene. 

2.	 Studieforbundet har begrenset kursaktivitet i 
forbundets egen regi, primært tilbud for kurs
ansvarlige i medlemsorganisasjonene. Studie
forbundet utvikler kurspakker som tilbys og til-
passes behov i medlemsorganisasjonene. 

3.	 Studieforbundet tilbyr skreddersøm av kurstil
bud for den enkelte medlemsorganisasjonen i 
tillegg til selv å gjennomføre betydelig kursak
tivitet. 

4.	 Studieforbundet har omfattende utadrettet 
kursaktivitet i egen regi i tillegg til å bistå kurs
aktiviteten i/for medlemsorganisasjonene. 

Den første er en rolle alle må ivareta for å kunne 
motta offentlig støtte. 

3.5.2.2 Statstilskudd til studieforbund i 2007 

Nedgangen i studieforbundenes økonomi i de siste 
årene og over tid er omtalt i forbindelse med ana-
lyse av aktivitetsutviklingen i kapittel 3.4. 

Tabell 3.3 viser tilskudd til studieforbund etter 
§§ 19 og 24, kapittel 254 post 70 i statsbudsjettet, 
fordelt til 20 studieforbund i 2006. Studieforbundet 
Folkeuniversitetet (FU) mottok alene over en tred
jedel av bevilgningen. AOF og FU mottok til 
sammen rundt halvparten av midlene. Deretter føl
ger Musikkens Studieforbund og Funksjonshem
medes studieforbund. Funksjonshemmedes Studi
eforbund mottar om lag 70 prosent av sitt samlede 
tilskudd fra rammen for særlige målgrupper (§ 24) 
og tildeles nær halvparten av de midlene som for
deles fra denne rammen. 

Elleve studieforbund mottok i 2006 mellom en 
og ti millioner kroner i tilskudd, mens fem studie
forbund mottok under en million kroner. Dette 
omfatter de politiske partienes studieforbund 
(med unntak for Aftenskolen Høyres Studiefor
bund og de samiske studieforbundene). 

Alle studieforbundene fikk økt rammetildeling 
som følge av at statsbudsjettet ble betydelig økt fra 
2006 til 2007. Økningen for det enkelte forbund til
svarer ikke reduksjonen fra 2005 til 2006 på grunn 
av kutt i den totale rammen. Dette har sammen
heng med grunnlaget for beregning av tilskudds
rammen. 

Tabell 3.3 indikerer at det varierer mye hvor
dan studieforbundene anvender statstilskuddet. 
Rapportert antall kurs, timer og deltakere sett i for-
hold til samlet tilskuddsramme kan gi noen indika
sjoner på hvordan studieforbundene prioriterer 
bruken av statstilskuddet. Samisk Studieutvalg har 
høyest tilskudd per deltaker, deretter følger Sjøsa
misk Studieforbund, Aftenskolen Høyres Studie
forbund, Funksjonshemmedes Studieforbund og 
AOF. Gjennomsnittet vil være påvirket av om studi
eforbundet ofte har kurs med spesielt få eller 
mange deltakere. Hvis man tilsvarende ser på til
skudd per time, er det Funksjonshemmedes Studi
eforbund som ligger høyest. Den videre rekkeføl
gen er Aftenskolen Høyres Studieforbund, Idret
tens Studieforbund, Bygdefolkets Studieforbund 
og Samisk Studieutvalg. Utvalget har ikke hatt 
anledning til å gå inn i nærmere analyser for å se 
disse tallene i forhold til type aktivitet i de enkelte 
studieforbundene. 

3.5.2.3 Statsstøtten i praksis 

ECON-undersøkelsen viser at statsstøtten er viktig 
for kursvirksomheten på alle nivåer. Antall kom



38 NOU 2007: 11 
Kapittel 3	 Studieforbund – læring for livet 

Tabell 3.3  Tilskudd studieforbund i 2006 fordelt etter samlet tilskudd, tilskudd per kurs, tilskudd per 
time, tilskudd per deltaker. Kroner per enhet 

Studieforbund Samlet tilskudd Tilskudd Tilskudd Tilskudd 
per kurs per kurstime per deltaker 

Aftenskolen Høyres Studieforbund 3 278 400 5 464 140 603 
Akademisk Studieforbund 2 200 500 1 536 72 37 
AOF i Norge 17 048 300 4 396 90 394 
Bygdefolkets Studieforbund 3 767 600 2 107 104 232 
Folkekulturforbundet 7 581 200 2 745 90 335 
Fremskrittspartiets Studieforbund 242 200 1 009 78 69 
Frikirkelig studieforbund 2 828 000 2 831 95 270 
Funksjonshemmedes Studieforbund 12 449 600 3 781 186 396 
Idrettens Studieforbund 3 749 400 2 198 115 189 
Kristelig Folkepartis Studieforbund 34 500 1 917 77 127 
Musikkens Studieforbund 12 678 100 3 624 75 266 
Norsk Kristelig Studieråd 3 969 500 1 904 78 177 
Populus – Studieforbundet folkeopplysning 4 888 400 2 571 93 359 
Samisk Studieutvalg 1 101 000 10 387 101 2 275 
Senterpartiets Studieforbund 119 000 952 71 153 
Sjøsamisk Studieforbund 58 500 4 500 44 665 
Studieforbundet Folkeuniversitetet 47 702 500 3 849 85 256 
Studieforbundet natur og miljø 2 881 900 1 715 79 179 
Sosialistisk Opplysningsforbund 1 258 700 2 969 73 324 
Venstres Studieforbund 133 700 922 46 131 

Sum tilskudd/gjennomsnitt per enhet 127 971 000 3 274 92 253 

mentarer i undersøkelsen som uttrykker at til
skuddet er viktig, overgås bare av antall kommen
tarer som peker på at støtten er for lav. 

ECON fant at statsstøtten utgjør i overkant av 
halvparten av inntektene til studieforbundene sen
tralt16. For de fleste av studieforbundenes lokallag 
og medlemsorganisasjoner (sentralt og lokalt) 
utgjør derimot støtten en mindre del av inntektene. 
I enkelte større medlemsorganisasjoner utgjør 
statstilskuddet langt mer av samlede inntekter enn 
for gjennomsnittet av organisasjonene. VO-støt
tede kurs opplyses å utgjøre en svært stor eller stor 
del av den totale virksomheten i om lag en tredje
del av medlemsorganisasjonene. 

I undersøkelsen mener mange at det er for mye 
administrasjon knyttet til å få tilskudd. En besva
relse trekker fram at statsstøtteordningen funge
rer godt, mens to peker på at den ikke er viktig. 
Viktighet av statsstøtte og utviklingsmidler Vox 
fordeler, støttes av uttalelser fra studieforbund til 

16	 ECONs analyse tas det forbehold om at i noen studiefor
bund telles all virksomhet, også lokal virksomhet, samlet på 
sentralt nivå. Dette er det ikke tatt høyde for i framstillingen 
av resultatene i undersøkelsen. 

Tronutvalget. De mener statstilskuddet er nødven
dig for motivasjon til økt aktivitet og som kvalitets
stempel utad. Til tross for at tilskuddsrammen fast
settes ut fra gjennomsnittlig aktivitet i tre år, 
ønskes større forutsigbarhet. En utfordring er at 
tilskuddene henger etter aktivitetene, slik at perio
der med lave tilskudd gir liten aktivitet, som igjen 
gir reduksjon i tildelingen for kommende år. Egen
kapitalen må derfor benyttes i slike perioder. VO
systemets tallrekke oppleves som gammeldags. (5 
deltakere – 12 timer – 14 års aldersgrense – para
graf 24, særlige målgrupper). Dette betyr ikke at 
det ikke oppleves som viktig med et øremerket til
skudd for de med spesielle utfordringer, det dreier 
seg heller om måten tilskuddet er innrettet på. For 
aktivitet rettet mot særlige målgrupper er andre 
offentlige etater viktige for medfinansiering, spesi
elt NAV. Tilskuddet etter § 24 fungerer som start
kapital som er viktig for at studieforbund kan være 
innovative og kunne nå utsatte grupper i samar
beid med andre aktører. 

NIFU STEP kommenterer i sin rapport studie
forbundenes opplevelse av redusert statstilskudd 
slik: 
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«Gitt at de ordinære midlene som staten bevil
ger til et studieforbunds virksomhet er for 
knappe og studieforbundene allerede tærer på 
egenkapitalen slik flere informanter gir uttrykk 
for, kan forbundet bli presset til bestemte valg 
som samsvarer med statlige prioriteringer, i 
stedet for behov studieforbundene og deres 
medlemsorganisasjoner fanger opp. Samtidig 
har studieforbundene som frivillige, uavhen
gige organisasjoner et selvstendig ansvar for 
sin egen utvikling. Dette kan være lettere å iva
reta i trange tider dersom man har tilstrekkelig 
egenkapital eller man har betalingssterke med
lemsorganisasjoner i ryggen. Enklest ville det 
trolig være for sektoren dersom de generelle 
aktivitetsbaserte tilskuddene fra stat og kom
muner lå på et langt høyere nivå slik at studie
forbundene i langt større grad enn i dag kunne 
prioritere de oppgavene som de selv er de før
ste til å se.» 

ECONS kartlegging viser også at det omfanget 
statsstøtten utgjør av det enkelte studieforbunds 
samlede økonomi, varierer betydelig. Tabell 3.3 
kan derfor ikke tolkes isolert som en beskrivelse 
av hvordan studieforbundene prioriterer bruken 
av statstilskuddet. Etter at statstilskuddet til admi
nistrasjon og aktivitet ble slått sammen til en 
ramme, er det ingen fullstendig oversikt over hvor 
stor andel studieforbundene benytter til adminis
trasjon, i forhold til hvor mye som kanaliseres til 
kursaktiviteter. I forbindelse med oversikten over 
forvaltning av statstilskuddet har Vox fått opplyst 
at avsetningen til administrasjon varierer fra 0 til 50 
prosent. Tre studieforbund oppgir 25 prosent. De 
øvrige opplyser at en del avsettes til drift og admi
nistrasjon. Flere studieforbund sier i henvendelser 
til Tronutvalget at tilskuddsnedgangen har ført til 
redusert administrasjon og utviklingsarbeid, mens 
kursvirksomheten har vært søkt skjermet. Dette 
kan også støttes av utviklingen i deltakertimer, 
som viser at disse har holdt seg på et mer konstant 
nivå enn aktivitetsstørrelsene timer og deltakere. 
Studieforbundene har med andre ord effektivisert 
gjennom større kurs, slik det framgår i punkt 3.4.2. 

3.5.2.4	 Andre inntekter 

Utover statstilskuddet omfatter inntekter for studi
eforbundene annen statsstøtte, fylkeskommunal 
og kommunal støtte og annen støtte. 

Om lag halvparten av studieforbund og med
lemsorganisasjoner avholder andre kurs enn de 
som de mottar statsstøtte for, ifølge ECONs under
søkelse. Denne delen av virksomheten ble ikke 
nærmere kartlagt i undersøkelsen. 

Annen statsstøtte. Støtte gjennom program
mene KUP, BKA og generell prosjekt- og utvi
klingsstøtte er omtalt i punkt 3.5.4.1. Studieforbun
dene mottar også tilskudd fra en lang rekke offent
lige kilder, men skal da ikke motta VO-tilskudd 
samtidig. Et eksempel er som samarbeidspartner 
med NAV. Kun kurs med tilskudd fra kapittel 254 
skal rapporteres inn til SSB. Det har ikke vært 
mulig å framskaffe noen oversikt over hva annet 
statlig tilskudd representerer i samlet beløp. 

Fylkeskommunal støtte og kommunal støtte. 
Undersøkelsen til Vox om fylkeskommunenes 
samarbeid med studieforbund, jf. kapittel 6, inn
hentet ikke eksplisitt opplysninger om generell 
støtte til studieforbundene. Opplysninger fra 
enkelte fylker indikerer likevel at slik støtte ytes, 
og at de ikke bare omfatter direkte tilskudd. I noen 
tilfeller stiller fylkeskommunen for eksempel gra
tis lokaler til disposisjon for VOFO og medfinansi
erer også delvis en stilling. Utvalget kjenner for 
øvrig ikke til omfanget av kommunale og fylkes
kommunale bidrag. Verdien ved bruken av offent
lige lokaler i kursvirksomheten (jf. punkt 3.3.1) er 
heller ikke kjent, men i ECON-undersøkelsen og 
innspill fra studieforbundene fremgår det at gratis 
kurslokaler er viktig. 

Annen støtte. Slik støtte er tilskudd fra ikke
offentlige institusjoner, kursavgifter, medlemskon
tingenter, tilskudd eller avgifter fra andre deler av 
organisasjonen, avtaler med samarbeidspartnere, 
gaver og sponsormidler. 

SSB har ikke systematisk informasjon om 
utviklingen i kurs- og deltakeravgifter i regi av stu
dieforbundene. Av svarene i ECON-analysen fram
går at kursavgifter er viktige inntekter for studie
forbundene, især lokalt der de utgjør en stor andel. 

3.5.2.5	 Ubetalt arbeidskraft og vederlagsfrie 
kurslokaler 

Studieforbund er forankret i frivillige organisasjo
ner. ECON-undersøkelsen viser at det er store vari
asjoner i bruken av ubetalt arbeidskraft17, men at 
det er vanskelig å peke på systematiske forskjeller 
mellom studieforbund og medlemsorganisasjoner 
eller mellom sentrale og lokale ledd. Svarene indi
kerer at 40 prosent av studieforbundene lokalt all
tid eller ofte benytter ubetalt arbeidskraft, mot 69 
prosent i medlemsorganisasjonene lokalt. Når det 
gjelder bruken av vederlagsfrie lokaler, tyder sva
rene i undersøkelsen på at fordelingen er motsatt. 

17 Ubetalt arbeidskraft knyttes til frivillig innsats fra tillits
valgte og medlemmer i studieforbund og medlemsorganisa
sjoner i arbeidet med å organisere og gjennomføre kurs. 
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Tabell 3.4 

Antall prosjekt
søknader 

Antall studiefor
bund som søker 

Antall prosjekter 
som fikk tilskudd 

Omsøkt beløp 
Mill. kroner 

Tildelt beløp 
Mill. kroner 

Pedagogisk utviklings
arbeid i studieforbund 
Tiltak for særlige mål
grupper i studieforbund 

31 

21 

15 

9 

12 

11 

5,86 

3,67 

1,45 

1,45 

Sum 52 17 ulike 
23 fordelt på 12 

studieforbund 9,53 2,9 

Pedagogisk utviklings
arbeid i fjernundervis
ningsinstitusjonene 10 6 2,21 0,95 

Her opplyses det at studieforbund lokalt har best 
tilgang på vederlagsfrie lokaler (80 prosent), mot 
41 prosent i medlemsorganisasjonene lokalt. Et 
flertall på alle nivåer mener at det ville være verre 
å miste statsstøtten enn å miste retten til å bruke 
vederlagsfrie lokaler. En fjerdedel av lokale studie
forbund og medlemsorganisasjoner mener samti
dig at det vil være verst å miste tilgang til veder
lagsfrie lokaler. 

3.5.3	 Utgifter 
Lønn til kursledere/lærere og andre lønnsutgifter, 
utgifter til leie av lokaler og andre utgifter er ifølge 
ECON-undersøkelsen de vanligste utgiftstypene i 
alle studieforbund og medlemsorganisasjoner. 
Lønnsutgifter framstår som den største utgiftspos
ten, men datagrunnlaget er særlig svakt på dette 
området; bare et fåtall blant respondentene har 
besvart spørsmålene knyttet til utgifter. For øvrig 
varierer det betydelig hvilke utgifter som domine
rer hos det enkelte studieforbund/medlemsorga
nisasjon. Det kan blant annet skyldes at forbun
dene/organisasjonene har ulik praksis med hen
syn til å benytte ubetalt arbeidskraft og 
vederlagsfrie lokaler. Det har også blitt endringer i 
utgiftene i studieforbundene sentralt ved at Kopi
nor-avgiften nå fordeles på hvert enkelt studiefor
bund etter aktivitet og ikke som et øremerket 
beløp bevilget over statsbudsjettet, som tidligere. 
Andre relevante spørsmål kan knyttes til nedre 
lønnsgrenser for arbeidsgiveravgift, som både er 
en kostnad og medfører administrasjon. Enkelte av 
studieforbundene omfattes også av ordningen med 
kompensasjon for merverdiavgift for frivillige 
organisasjoner. 

3.5.4	 Pedagogisk utviklingsarbeid og 
utviklingstiltak for særlige målgrupper 

I statsbudsjettet for 2006 ble det satt av fire millio
ner kroner over kapittel 258 til pedagogisk utvi
klingsarbeid og tiltak for særlige målgrupper i stu
dieforbund og fjernundervisningsinstitusjonene. 
Formålet er å stimulere til nyskaping.18 

For tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid er 
det en forutsetning at prosjektene har allmenn 
interesse og overføringsverdi. Tilbud overfor 
lokalt arbeids- og samfunnsliv og for å motivere 
grupper med lite formell utdanning er framhevet i 
utlysningen. 

Tiltak for særlige målgrupper skal i utgangs
punktet være rettet direkte mot endelig mål
gruppe, men støtte gis også til veiledere og andre. 

3.5.4.1	 Pedagogisk utviklingsarbeid og tiltak for 
særlige målgrupper 

I 2006 kom det inn 52 søknader fra 17 studiefor
bund (inkludert VOFO), og 23 prosjekter fikk til 
sammen 2,9 millioner kroner i tilskudd, som vist i 
tabell 3.4. 

Både antall søknader og antall studieforbund 
som søker har holdt seg relativt konstant i de siste 
årene. Den endelige målgruppen for pedagogisk 
utviklingsarbeid er som oftest lærere, ledere og 
utdanningssøkende. Funksjonshemmede og mino
ritetsspråklige er de målgruppene som inngår i de 
fleste søknadene, uavhengig av tema. 

Ifølge Vox er flest prosjektsøknader relatert til 
kultur, det gjelder både pedagogisk utviklingsar
beid og målgruppeorienterte tiltak. 

18	 Utlysningen var nokså vid, og ga rom for alle studieforbun
dene til å søke om midler: «..Tilskudd gis etter søknad til 
avgrensede prosjekter som stimulerer til nyskaping i studi
eforbundene og fjernundervisningsinstitusjonene.» 
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3.6 Oppsummering aktivitetsutvikling,

Boks 3.1 Kvalitetsstandarder og 

studieplaner i studieforbund (KVASS) 
2003–2005 

KVASS er et samarbeidsprosjekt mellom 
VOFO og seks ulike studieforbund. Gjennom 
prosjektet  er det utviklet en felles elektro
nisk verktøykasse som inneholder maler, kri
terier og eksempler på studieplaner og kurs
bevis. 

Hensikten med prosjektet er å øke kvalite
ten på studieplaner og kursbevis, og gjøre rap
porteringen enklere og sikrere, blant annet 
når det gjelder nivåplassering. Verktøykassa 
foreligger foreløpig i elektronisk format, men 
planlegges produsert også i papirversjon - så 
snart rammevilkårene for rapportering er klar
lagt. 

Høsten 2006 gjennomførte Vox en telefonisk 
henvendelse til prosjektansvarlige i studieforbund 
og fjernundervisningsinstitusjoner som hadde fått 
midler i perioden  2003-2005. Ca. 100 prosjekter 
inngikk i undersøkelsen. Så godt som alle mente at 
prosjektet hadde hatt positiv effekt for dem som 
søkerorganisasjon. 

Tilskuddet hadde resultert i nye undervis
ningstilbud, utprøving av metoder og verktøy og 
utvikling av nettverk. Omtrent halvparten sier at 
de nådde sine oppsatte mål. Der målene ikke er 
nådd, oppgis utenforliggende faktorer, manglende 
planlegging og/eller urealistiske forventninger 
hos prosjekteier som de vanligste årsakene. Mål
gruppen nås i de fleste prosjektene, men i noe min
dre grad for særlige målgrupper. Med hensyn til 
økonomi er det en tendens til manglende samsvar 
mellom budsjett og gjennomføring. Timelønnssat
sene varierer også svært mye. 
–	 Rundt en tredjedel av prosjektene kan sies å ha 

overføringsverdi. 
–	 I prosjekt der det er utviklet kurs, er ca. 60 pro-

sent av kursene i drift 1-2 år etter prosjektperi
oden. 

–	 Rundt 10 prosent av kursene tilbys ikke på nytt 
på grunn av lav interesse eller dårlig økonomi 
hos målgruppen eller manglende ressurser hos 
tilbyder. 

resultater og økonomi


Studieforbund har over tid vært godt representert 
i spredt befolkede regioner. Statistikken for 2006 
viser en endring i dette mønsteret ved at aktivitet
snedgangen synker minst i fylker med høyt inn
byggertall. Det er flest kvinner som deltar. Emne
preferansene er tydelig kjønnsdelt slik som i 
utdanningssystemet for øvrig. I likhet med utdan
ningssystemet for øvrig har også studieforbun
dene utfordringer med å nå de med lav kompe
tanse og som er minst motiverte for opplæring. 
Samtidig viser enkelte studieforbund betydelig 
engasjement overfor denne gruppen, jf. omtale av 
BKA-programmet i punkt 6.1.5. 

Studieforbund er en sentral leverandør av kul
turrelatert opplæring og kurs, særlig på musikk
kområdet. De står for rundt 10 prosent av kursvirk
somheten i arbeidslivet med høyest aktivitet innen
for primærnæringene. Det er betydelig virksomhet 
innenfor organisasjonskunnskap og andre fag som 
kvalifiserer til deltakelse i politikk og organisa
sjonsliv. På dette området er yngre mennesker 
sterkest representert. 

Studieforbund har inntil nylig tatt ut mestepar
ten av nedgangen i aktiviteten gjennom å tilby len
gre kurs med flere deltakere. Det vil si at studiefor
bundene har effektivisert, og at tilbudene har 
endret karakter. Det siste året har aktiviteten i 
spredtbygde regioner gått ned der den tradisjonelt 
har vært sterk. Dette kan ha sammenheng med 
denne endringen i tilbudet. Andre aktuelle forkla
ringer enn redusert tilskudd og endringer i tilbu
det er endringer i brukernes preferanser og kon
kurranse med andre tilbydere. Studieforbundene 
er ifølge NIFU STEPs undersøkelse nå svært sår
bare som følge av presset økonomi; flere steder 
legges lokalavdelinger ned. Et annet forhold som 
belyses i denne undersøkelsen, er samhandlingen 
mellom studieforbundet og medlemsorganisasjo
nene. 

Svakhetene i statistikkgrunnlaget og mangel-
full kjennskap i studieforbundene til egne inntek
ter og utgifter kan også medvirke til at økonomien 
svekkes, da et oppdatert kunnskapsgrunnlag er 
viktig for å kunne argumentere for statlige overfø
ringer. 

Utføres uavhengig av lokalisering, men tilgan
gen til denne teknologien synes å være skjevt for
delt. Voksnes behov for å kunne kombinere læring 
med arbeid, omsorg og samfunnsengasjement kre
ver fleksibilitet i tilretteleggingen og mulighet for å 
benytte ulike læringsarenaer. 
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Kapittel 4 

Internasjonale relasjoner – med hovedvekt på Norden 

Dette kapittelet omhandler voksenopplæring i et 
globalt perspektiv og studieforbundenes interna
sjonale relasjoner. Virksomheten til studieforbun
dene i Sverige, Danmark og Finland blir omtalt 
med utgangspunkt i voksenopplæringen i Norden. 
I tråd med mandatet blir den norske studiefor
bundsmodellen sammenlignet med den svenske 
og den danske modellen. Hovedvekten i dette 
kapittelet blir lagt på beskrivelsen av utviklingen i 
Sverige der det nylig er lagt fram en offentlig utred
ning1 etterfulgt av en regjeringsproposisjon 2. 

4.1 Et internasjonalt perspektiv 

Globalisering innebærer tette økonomiske, kultu
relle og politiske forbindelser på tvers av lande
grenser. Danmark har i sin globaliseringsstrategi 
understreket viktigheten av en sterk konkurranse
kraft, men også en sterk «sammenhengskraft», 
noe som innebærer et samfunn uten for store sys
tematiske forskjeller3. Norge har som Danmark et 
fellesskap rundt et folkestyre med åpen menings
utveksling og dialog. Vi har høy grad av individu
elle rettigheter, religionsfrihet og likestilling mel
lom menn og kvinner, men vi har utfordringer 
knyttet til å unngå utvikling av for store forskjeller 
i samfunnet. 

Livslang læring er et begrep med varierende 
innhold. I Norge brukes begrepet om læring gjen
nom hele livet. I andre land forstås det primært 
som voksnes læring. Samtidig er voksenopplæring 
– Adult Education – også et begrep som ikke har 
samme innhold overalt. I store deler av verden for
bindes begrepet med alfabetisering. Etter hvert 
ser en at flere og flere land ønsker å utvide begre
pet til å gjelde basisferdigheter som å lese, skrive, 
regne og å kunne bruke IKT. 

Studieforbundene har i lang tid hatt internasjo
nale kontakter, både til liknende organisasjoner i 

1 SOU 2004:30. Folkbildning i brytningstid – en utvärdering 
av studieförbund och folkhögskolor. 

2 Prop. 2005/06:192. Lära, växa, förändra – Regeringens folk
bildningsproposisjon. 

3 Fremgang, fornyelse og tryghed. Strategi for Danmark i 
den globale økonomi. Regeringen 2006. 

de nordiske landene, og som initiativtakere og 
aktive deltakere i internasjonale organisasjoner. 
International Council for Adult Education (ICAE) 
har medlemsorganisasjoner over hele verden, 
både nasjonale – som VOFO i Norge – og regionale 
– som European Association for the Education of 
Adults (EAEA). Studieforbundene er knyttet til 
EAEA gjennom VOFO. 

De partipolitisk tilknyttede studieforbundene 
har rammeavtaler med Norad om informasjonsar
beid om bistand. Det er også mulig for studiefor
bundene å søke om tilskudd til konkrete bistands
prosjekter ute. 

Teknologiutviklingen i de siste tiårene har i 
stor grad bidratt til å gjøre avstander kortere. Det 
er derfor både nødvendig og naturlig å ta med et 
globalt perspektiv i alt arbeid knyttet til utdanning 
og læring. 

4.1.1 Internasjonale organisasjoner 
Av mange internasjonale organisasjoner omtales 
her kort noen av de som er mest aktuelle for voks
nes læring. 

4.1.1.1 UNESCO 

FNs utdanningsorganisasjon UNESCO (United 
Nations Educational, Scientific and Cultural Orga
nization) er den organisasjonen som frivillige orga
nisasjoner har mest samarbeid med. Den har nå 
191 medlemsland over hele verden. Med om lag 
tolv års mellomrom arrangerer UNESCO, ved sitt 
institutt i Hamburg (UNESCO Institute for Life
long Learning – UIL), konferanser om voksenopp
læring (Confintea on Adult Education). Den femte 
ble arrangert i 1997, og den neste er planlagt til 
2009. Til disse konferansene inviteres alle med
lemslandene til å stille med delegasjoner med poli
tikere, offentlig ansatte og representanter fra frivil
lige organisasjoner. Studieforbundene har deltatt i 
disse konferansene i tillegg til å være engasjert i 
forberedelses- og etterarbeid. I periodene mellom 
disse store konferansene arrangeres det andre 
møter. Det ser ut til å være ganske jevn og god kon
takt mellom UNESCO og offentlige og frivillige 
organisasjoner på feltet voksnes læring. 
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Uka for voksnes læring, nå Læringsdagene for 
voksne, kom som et initiativ etter UNESCO-konfe
ransen i 1997 og har vært arrangert i Norge hvert 
år siden 1998. Målet med arrangementet er å moti
vere flest mulig til læring – uavhengig av nivå og 
tema. VOFO er ansvarlig for planlegging og gjen
nomføring av Læringsdagene hvert år, med støtte 
fra Kunnskapsdepartementet og i samarbeid med 
UNESCO-kommisjonen i Norge og en rekke andre 
samarbeidspartnere. 

4.1.1.2 Den europeiske union (EU) 

EU-samarbeidet synes å bli stadig viktigere for 
hele utdanningsområdet. Norge har følgende 
ambisjoner felles med andre land i europeisk 
utdanningssamarbeid: 
–	 mer mobilitet og åpnere grenser for elever, lær

linger, studenter, lærere, instruktører og for
skere og arbeidstakere 

–	 mer effektive utdanningssystemer tilpasset 
framtidens krav 

–	 utvikling av ordninger som gjenkjenner og gir 
kreditt for læring mellom ulike læringsarenaer, 
også fra arbeidslivet og frivillig sektor 

–	 mer inkluderende ordninger, slik at målet om 
livslang læring for alle kan ivaretas 

For de frivillige organisasjonene er det spesielt vik
tig at det blir lagt vekt på livslang og livsvid læring 
(Lifelong and Lifewide Learning). Et godt eksem
pel er at det nye utdanningsprogrammet heter Life
long Learning Programme 2007--2013. Dette nye 
programmet består av fire deler: grunnopplæring i 
Comenius, høyere utdanning i Erasmus, yrkesopp
læring i Leonardo da Vinci og voksenopplæring i 
Grundtvig, pluss en tverrgående del som skal 
dekke bl.a. språk, informasjon og IKT. 

Målet med dette nye programmet er – gjennom 
livslang læring – å bidra til utvikling av kunnskaps
samfunnet. Gjennom bærekraftig utvikling, inter
aksjon og mobilitet mellom opplæring og arbeid 
skal det skapes mer læringsintensive arbeidsplas
ser med økt sysselsetting, næringsutvikling, verdi
skaping og større deltakelse i demokrati og sam
funnsliv som resultat.4 

Studieforbundene har vært aktive deltakere 
både som søkere og partnere i Grundtvig-pro
grammet fram til nå og er representert i det nasjo
nale programutvalg via VOFO. Et forholdsvis stort 
og stivbent byråkrati sammen med betaling av 

4	 Se også omtale i kapittel 6 om konkrete europeiske satsin
ger som innføring av nøkkelkompetanser og kvalifikasjons
rammeverk for å fremme læring og mer mobile og 
transparente kvalifikasjoner i et livslangt læringsperspektiv. 

egenandeler i prosjektene har til en viss grad vært 
til hinder for at en del av de frivillige organisasjo
nene har deltatt, selv om de har hatt ønske om det. 

4.1.1.3 Nordisk Ministerråd (NMR) 

De nordiske landene har lange tradisjoner for sam
arbeid på utdanningsområdet. En viktig aktør er 
Nordisk Ministerråd (NMR), med grupper på alle 
utdanningsnivåene. NMR har etablert Nordisk 
Nettverk for Voksnes Læring (NVL) med deltids
stillinger i alle nordiske land. Nordplus-program
mene gir muligheter for tilskudd til og samarbeid 
med både offentlige og frivillige institusjoner. For 
voksnes læring og kompetanse er det et eget pro
gram, Nordplus Voksen, som etter søknad kan dele 
ut midler til prosjekter, bl.a. i studieforbundene. 

Flere av studieforbundene samarbeider direkte 
gjennom nordiske overbygninger mellom søster
organisasjoner i de ulike landene, så som AOF i 
Norden, Forbundet for Nordisk Voksenopplæring 
(FNV) mfl. Samarbeidet omfatter både kontaktmø
ter,  konferanser og prosjekter, for eksempel støttet 
av Nordplus Voksen. De baltiske landene er etter 
hvert aktivt med i det nordiske samarbeidet. 

4.2 Voksenopplæring i Norden 

Norge var det første landet som fikk egen lov om 
voksenopplæring. Loven regulerer arbeidet i til
skuddsberettigede studieforbund, og fastslår at 
deres primæroppgave er studiearbeid blant voksne 
ubundet av bestemte pensa og eksamener, jf. kapit
tel 3. 

Den norske tilbudsstrukturen for voksne står i 
kontrast til systemene både i Danmark, Finland og 
Sverige. I de andre nordiske landene er den for
melle voksenopplæringen bygd ut som et omfat
tende offentlig tilbud med egne strukturer.5 

Studieforbundenes virksomhet er klart adskilt fra 

5	 Den danske reformen for voksenopplæringssystemet som 
ble gjennomført i 2001, omfatter allmenn- og yrkesopplæ
ring på alle nivåer fra grunnleggende ferdigheter til master
nivå. Det er først og fremst Voksenundervisningscentre 
(VUC) som ivaretar den formelle grunnopplæringen for 
voksne (overført fra amtsnivå til staten i forbindelse med 
kommunalreformen fra januar 2007). I Sverige er det kom
munene som gjennom Komvux (kommunal vuxenutbild
ning) tilbyr formell opplæring for voksne på tre nivåer. Det 
er offentlige ordninger for voksne i spesialundervisning og 
yrkesopplæring.  Det finske voksenopplæringssystemet har 
sterkt fokus på yrkesutdanning, både grunnleggende og 
kompletterende utdanninger. Det offentlige skolesystemet 
har ansvar for eksamensrettet voksenopplæring og organi
serer den enten i egne avdelinger eller som frittstående 
skoler. 
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den formelle voksenopplæringen i alle de tre lan
dene, og det er ikke åpnet for at studieforbundene 
kan tilby formelt kompetansegivende grunnopplæ
ring som avviksordning. 

I Finland utgjør studieforbundene en avgrenset 
del av den frivillige voksenopplæringen. Island har 
liten erfaring med studieforbund, og vil følgelig 
ikke bli nærmere omtalt. Modellen for studiefor
bund i Danmark og Sverige ligner mest på tilsva
rende organiseringen i Norge. I dette kapittelet har 
vi derfor fokusert på organiseringen og utviklin
gen i Danmark og Sverige, med særlig vekt på for
holdene i Sverige, som nylig har gjennomført en 
større reform på folkbildningsområdet.6» 

4.2.1 Sverige 
I Sverige er det studieförbund som tilsvarer norske 
studieforbund. Den svenske studiecirkel er på 
mange vis sammenlignbar med studieringer i 
Norge. 

4.2.1.1 Lovregulering, organisering og formål 

Folkbildningen7 omfattes ikke av den svenske 
Vuxenutbildningslagen, men reguleres av en egen 
forskrift (förordning) basert på en folkbildningspro
posisjon og årlig budsjett. Forskriften gir en veiled
ning for fordeling av tre milliarder svenske kroner. 
I 1991 ble det foretatt en endring slik at folkbildnin
gen ble mer fristilt fra staten. Det innebærer at sta
ten angir politiske mål, syfte, for hvordan statsbidra
gene skal anvendes, men at studieforbundene og 
folkehøyskolene selv bestemmer hvordan målene 
skal nås og statsbidraget fordeles. 

I henhold til Regjeringens proposisjon 2005/ 
06:192 Lära, växa, förendra angis sju virksomhets
områder som grunnlag for statens støtte til folkbild
ningen, og som måloppnåelse skal rapporteres i 
forhold til. Studieforbundene kan velge fritt hvilke 
områder de vil satse på. Virksomhetsområdene er: 
1.	 utvikling av felles verdigrunnlag 
2.	 utfordringene i et flerkulturelt samfunn 
3.	 demografiske utfordringer 
4.	 livslang læring 
5.	 kulturell virksomhet 
6.	 personer med funksjonshemninger 

6 Beskrivelsene er basert på materiale innhentet fra 
hjemmesider og telefonisk kontakt. Undervisningsministe
riet og Dansk Folkeoplysnings Samråd i Danmark. 
Utbildningsdepartementet og Folkbildningsrådet i Sverige. 
Undervisningsministeriet og Samverkande Bildnings
organisationerna i Finland. 

7 I den svenske betegnelsen «folkbildningen» innbefattes 
både studieforbundene og folkehøgskolene. 

7.	 folkehelse, bærekraftig utvikling og global rett
ferdighet 

Etableringen av Folkbildningsrådet var et ledd i fri
stillingen i 1991. Rådet er en ideell organisasjon 
med myndighetsoppdrag som innebærer: 

«–	 att fördela statsbidrag till studieförbundens 
och folkhögskolornas verksamhet 

–	 att följa upp och utvärdera verksamheten 
–	 att lämna budgetunderlag och årsredovis

ningar» 

I dag er 95 prosent av Folkbildningsrådets 
arbeid knyttet til myndighetsoppgaver. Rådet har i 
det siste året også fått ansvar for all løpende evalu
ering, som tidligere ble ivaretatt gjennom SUFO8. 
Folkbildningsrådet skal forestå kontinuerlig vur
dering og oppfølging av virksomheten og har 
mulighet til å tilbakekalle statsbidraget. Staten skal 
ha en mer tilbaketrukket rolle og foreta uavhen
gige og jevnlige kartlegginger og undersøkelser. 
Derfor er det også bevilget penger særskilt til folk
bildningsforskning, fem millioner svenske kroner i 
2007, som fordeles fra Vetenskapsrådet, og ikke fra 
Folkbildningsrådet. 

Fra 1. januar 2007 er det i Sverige åtte studiefor
bund som er godkjent for å få del i det statlige til
skuddet9. Disse er organisert med avdelinger på 
fylkes- (län-) og kommunenivå, og i 2005 var det til 
sammen 428 lokale studieforbundsavdelinger. Stu
dieforbundene har i alt knapt 200 medlemsorgani
sasjoner og samarbeidsavtale med om lag 80 andre 
organisasjoner. 

Idrettens Studieforbund er fra 2007 tatt ut av 
det generelle folkbildningsanslaget, og får nå øre
merkede midler. Studieforbundet vil fortsatt ope
rere i henhold til de generelle formålene og vilkå
rene for statsstøtte som forbindes med folkbildnin
gen, men underlegges nå grundigere kontroll med 
om midlene benyttes etter hensikten. 

Folkbildningsförbundet (FBF) er studieforbun
denes interesseorganisasjon og er som paraplyor
ganisasjon medlem i Folkbildningsrådet. På opp
drag fra medlemsorganisasjonene og paraplyorga
nisasjonene for studieforbund og folkehøyskoler 
arbeider Folkbildningsrådet med politisk overvåk
ning, informasjon og administrasjon av Folkbild
ningsnätet. FBF er organisert med regionale orga
ner, Länsbildningsförbund, og i mange kommuner 
samarbeider studieforbundene i lokale samråds
grupper. Den viktigste oppgaven for disse er kon

8 Statens utvärdering av folkbildningen som skjedde hvert 4. 
år. 

9 Kravene til godkjenning som studieforbund er mye likt de 
norske. Aktivitetsgrensen er 25 000 timer per år. 
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takten mot fylker (län) og kommuner, men de 
synes ikke å ha noen sterk stilling. Studieforbunde
nes lokale tilstedeværelse anses å ha større betyd
ning. 

4.2.1.2 Aktivitetsformer og finansiering 

Vilkårene for statens støtte til folkbildningen er 
angitt i Förordningen om statsbidrag til folkbildnin
gen, SFS 1998:973, 2 § 10 

Studieforbundenes arbeid i Sverige er knyttet 
kun til ikke-formell voksenopplæring, og statsbi
drag kan ikke anvendes til virksomheter med kom
mersielt formål. Studieforbundene kan imidlertid 
drive oppdragsvirksomhet for kommuner, bedrif
ter mv., dog med klare avgrensninger innenfor 
statsbidraget med hensyn til at studieforbundet 
skal ha hele ansvaret for aktiviteten og ikke delfi
nansiere en aktivitet som ellers er kommunens 
ansvar. 

Aktivitetstypene i studieforbundene er studie
ringer, kulturprogrammer og annen folkbildnings
verksamhet. Det legges til rette for bruk av fleksi
ble arbeidsmetoder i studiecirklene. § 8 i Förord
ning (1991:977) Om statsbidrag till folkbildningen 
sier: 

«Studiecirkelverksamhet med gemensamma, 
planmässigt bedrivna studier skall utgöra 
basen för verksamheten. I varje studiecirkel 
eller kulturaktivitet skall det finnas en ledare 
som är godkänd av en lokal studieförbundsav
delning.» 

Folkbildningsrådet fastsetter minimumskrite
rier, varighet, antall deltakere, ledelse, studiemate
riell mv., for de ulike aktivitetstypene11. For en til
skuddsberettiget studiering er kravet til antall del
takere, samlinger og timer lavere enn i Norge, hen
holdsvis 3/3/9, men det skal være en viss tid mel
lom de tre samlingene. Dessuten er det formulert 
en rekke vilkår som har klar kobling til etiske 
spørsmål i folkbildningsarbeidet. Disse gjelder blant 
annet avgrensning til generelt foreningsarbeid, 

10	 Her heter det: ”Statens stöd till folkbildningen syftar till att 
främja en verksamhet som gör det möjligt för kvinnor och 
män att påverka sin livssituation och som skapar engage
ment för att delta i samhällsutvecklingen, stärka och utec
kla demokratin, bredda kulturinteresset i samhället, öka 
delaktigheten i kulturlivet samt främja kulturupplevelser 
och eget skapande. Verksamhet som syftar till att utjämna 
utbildningsklyftor i samhället skall prioriteras liksom verk
samhet som riktar sig till utbildningsmässigt, socialt och 
kulturelt missgynnade personer. Personer med utländsk 
bakgrund, deltagare med funktionshinder och arbetslösa 
utgör särskilt viktiga målgrupper för statens stöd.” 

11	 Folkbildningsrådet: Statsbidrag till studieförbund. Kriterier 
och fördelningsprinciper från och  med 2007. 

lek/spill/idrett og produksjon. Med hensyn til 
arrangøransvar er det bare studieforbundet, altså 
ikke medlemsorganisasjonene, som kan være for
mell arrangør av studieringer. Alle deltakerne skal 
gjøres kjent med at de deltar i en studiesirkel. 
Dette innebærer at det gjennom bekjentgjøringen 
av tilbudet skal framgå klart at studieforbundet er 
arrangør. 

Studieringer skal ha en leder som har gjennom
gått en introduksjonsopplæring. Det enkelte studi
eforbund fastsetter selv krav til utdanning for 
lærere og ledere, og det bedrives et betydelig utvi
klingsarbeid for å sikre kvaliteten. Det er ingen 
sentral regulering av lønn og honorar. 

Kulturprogrammer kan være forelesninger, 
teater, sang, musikk, dans, publikumsutstilling 
m.v. Programmene skal gjennomføres etter en 
plan, være annonserte og ha en utforming i tid og 
rom slik at de bidrar til deltakelse, opplevelse og 
ettertanke. Minste varighet er 30 minutter. Også 
for kulturprogrammene er det studieforbundet 
som har arrangøransvar. 

Statens bidrag gis som rammebevilgning som 
fordeles av Folkbildningsrådet etter følgende inn
deling. Denne er endret fra 2007: 
–	 Grundbidrag (60 prosent) som ligger fast i to 

år. 
–	 Kulturbidrag (10 prosent) som fordeles årlig. 
–	 Förstärkningsbidrag (12 prosent) som fordeles 

årlig (bl.a. til funksjonshemmede). 
–	 Värksamhetsbidrag (18 prosent) som fordeles 

årlig 

Statsbidraget til studieforbundene er i 2007 ca. 1,5 
milliarder svenske kroner, en økning på 16 prosent 
fra 200612. Kommuner og län gir også tilskudd. I 
2005 utgjorde kommunenes generelle tilskudd til 
studieforbundene vel 405 og landstingenes til
skudd 290 millioner svenske kroner. Kommunenes 
tilskudd er redusert de siste årene, noe som 
enkelte steder henger sammen med sammenslå
ing av lokalavdelinger i studieforbundene. 

4.2.1.3 Rapportering, statistikk og kvalitetssikring 

De lokale studieforbundsavdelingene rapporterer 
gjennomført aktivitet til eget studieforbund, som 
sender samlet årsmelding (redovisning) til Folk
bildningsrådet sammen med rapport om intern
kontroll og kvalitetsarbeid. Det siste er nytt fra 

12	 Statsbidraget til folkbildningen var i 2006 2 688,280 MSEK, 
hvorav 1 336,135 MSEK (1 544,475 i 2007) tilkom studiefor
bundene. Resten gikk til folkehøyskolene og administra
sjon av Folkbildningsrådet. 
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Tabell 4.1  Statistiska Centralbyrån (SCB) publiserer studieforbundsstatistikken på oppdrag av 
Folkbildningsrådet. Omfanget i 2006 var: 

Antall studieringer 300 100 
Antall studietimer 11 333 400 
Antall deltakere 2 291 300 ( 1,5 millioner personer) 
Antall kulturprogrammer Ca. 255 000 arrangementer 
Antall deltakere i kulturprogrammer Nær 16 millioner 

2007. Studieforbundenes rapportering skal bl.a. 
omfatte antall tiltak, studietimer, emnefordeling og 
deltakere fordelt på kjønn og alder. 

I Sverige har studieforbundene et felles datare
gistreringssystem, Gustav, som nå benyttes av de 
fleste forbundene. Dette har gitt grunnlag for en 
effektivisering av rapporteringen slik at den sam
lede statistikken kan foreligge på et tidlig tids
punkt, 1. februar for foregående virksomhetsår. 
Fra 2007 skal det oppgis personnummer for alle 
deltakere i studiesirkler, men ikke for deltakere i 
kulturprogrammer. Personnummerregistrering 
gjør det mulig å sammenligne studieforbundenes 
virksomhet med annen utdanningsvirksomhet. 
Dette kravet har vokst fram over tid og er blant 
annet praktisk begrunnet i at svenske studiefor
bund har forsikringsansvar overfor deltakerne. 
Emneinndeling i den svenske statistikken baserer 
seg på EUs mal, med noen tilpasninger. Dette gjør 
at oversikten over studieforbundenes opplæring 
kan sammenlignes på mer likt grunnlag med 
annen utdanningsstatistikk. 

Tematisk oppslutning i studieringene: De 
estetiske emneområdene kunst/musikk/medier 
utgjorde vel 50 prosent av aktiviteten målt i studie
timer. Humaniora/språk/historie, samfunns- og 
beteendevetenskap utgjorde knapt 25 prosent. 
Andre fag omfatter bl.a. data, helse- og sosialar
beid, landbruk og foreningsarbeid. 

I 2004 ble det gjennomført en stor deltakerun
dersøkelse som har gitt informasjon om deltakelse 
i forhold til alder, etnisk bakgrunn, arbeidsløshet 
og lignende. Dette er knyttet til målgruppestøttet 
bidrag. Denne viser blant annet at andelen innvan
drere var 9,2 prosent, mens andelen av disse i 
befolkningen er 15 prosent. Innsatsen rettet mot 
grupper av annen etnisk opprinnelse anses ikke å 
stå i forhold til den politiske viktigheten av integra
sjon. Funksjonshemmede utgjør 8 prosent av delta
kerne. Studien viser også at studieforbundenes 
aktiviteter knyttet til blant annet bruk av IKT har 
vært til stor nytte for folk i spesielle livssituasjoner. 

Prop. 2005/06:192 framholder behovet for et 
systematisk kvalitetsarbeid med hensyn til både 

administrasjon, virksomhetsformer og innhold på 
alle nivåer innenfor folkbildningen. Staten har bevil
get 500 millioner svenske kroner til dette arbeidet 
i 2007. Kvalitetsarbeidet utføres av folkbildningen 
selv etter vilkår fastsatt av Folkbildningsrådet. 
Ifølge. Statsbidragsvillkor för anslag 2007 skal stu
dieforbundene avgi en kvalitetsrapportering til 
Folkbildningsrådet. Der skal det framgå hvilke 
utviklingsinnsatser, oppfølgings- og evaluerings
innsatser som utføres, og resultatene av disse. Det 
forventes klarere omtaler i årsberetninger, spesielt 
hvilke planer studieforbundene har for vurdering 
av sin egen virksomhet. 

De svenske studieforbundene startet motiva
sjon for det nye kvalitetsarbeidet to år før kravet 
om kvalitetsrapportering kom. Folkbildningsrådet 
utarbeidet materiale om utfordringene for studie
forbundene og utga en rapport om praktisk arbeid 
med kvalitetsutvikling og -rapportering. De mest 
sentrale dokumentene er Folkbildningens Framsyn 
– Framtidens folkbildning, roll och uppgifter (2004) 
og Att utveckla kvalitet (2005). Selv om kvalitetsar
beidet er ganske nytt og det fortsatt er uavklarte 
spørsmål om hvordan kvalitet forstås, tyder forbe
redelsesarbeidet på at studieforbundene har tatt 
utfordringene med å dokumentere kvaliteten i sitt 
arbeid på alvor. 

Arbeidet med realkompetanse er på utviklings
stadiet i Sverige. Valideringsdelegasjonen som er 
ansvarlig for dette arbeidet, har invitert de svenske 
studieforbundene til å gi innspill til hvordan ufor
mell kompetanse kan dokumenteres på en hen
siktsmessig måte. På denne bakgrunnen har Vali
deringsdelegasjonen utarbeidet et konsept for vali
dering av generelle kompetanser i folkbildningen 
og ikke-formell læring. 

4.2.2 Danmark 
I Danmark er det oplysningsforbund og lokale aften
skoler som gir opplæringstilbud, og som tilsvarer 
norske studieforbund. Studieringer betegnes stu
diekredse. 
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4.2.2.1 Lovregulering, organisering og formål 

Den frie folkeopplysende virksomhet, folkeopply
sende voksenundervisning og frivillig folkeopply
sende foreningsarbeid forvaltes direkte fra kom
munene i henhold til lov og bekjentgjørelser fra 
Undervisningsministeriet13. Folkeopplysningslo
ven forutsatte at kommunene velger et folkeopp
lysningsutvalg, som blant annet godkjenner betin
gelsene for tilskudd til den frie folkeopplysende 
virksomhet. Etter 1. janauar 2004 er ikke dette len
ger lovpålagt. 

Formålet med den folkeopplysende voksenun
dervisningen er: 

«med udgangspunkt i undervisningen at øge 
den enkeltes almene og faglige indsigt og fær
digheder for at styrke evne og lyst til at tage 
ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og 
engageret i samfundslivet.» 

Det er om lag 2500 lokale foreninger som tilbyr 
folkeopplysende voksenundervisning. Knapt 800 
av disse er aftenskoler tilknyttet ett av de fem 
landsdekkende opplysningsforbund. Den nye 
kommunalreformen i Danmark som trådte i kraft 
1. januar 2007, innebærer nedlegging av amtene og 
oppretting av fem regioner, samt at antall kommu
ner reduseres fra 275 til 98. I og med at virksomhe
ten forvaltes direkte fra kommunene, gir kommu
nalreformen betydelige utfordringer for aftensko
lenes virksomhet med hensyn til både struktur, til-
bud og finansiering. De nye regionene har ingen 
opplæringsoppgaver, og tidligere amtseide utdan
ningsinstitusjoner som Voksenuddannelsescentre 
(VUC) er blitt statlig selveiende stiftelser med tak
sameterfinansiering. Med reformen har VUC fått 
enerett på å inngå kontrakt med andre tilbydere 
om å tilby forberedende voksenopplæring14. 

En av innvendingene mot kommunalreformen 
har vært at antall aftenskoler og lokale foreninger 
reduseres som konsekvens av færre kommuner. 
De fem opplysningsforbundene har valgt ulike 
strategier for å tilpasse seg reformen, og Dansk 
Folkeoplysnings Samråd (DFS) opplyser at fire av 
dem synes å ha funnet hensiktsmessige løsninger. 
De som tidligere hadde én avdeling per kommune 
vil fortsette med det i de 98 nye kommunene og 
prøver å utnytte stordriftsfordelen ved større enhe

13	 Oplysningsforbundenes virksomhet reguleres av «Lov om 
støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivillig folke
oplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Fol
keunivresitetet» (Folkeoplysningsloven). LOV nr. 593 av 
24.06.2005. 

14	 Forberedende voksenundervisning (FVU) er et tilbud til 
voksne som ønsker å bli bedre til å lese, stave, skrive eller 
regne. Undervisningen tar utgangspunkt i den enkelte del-
takers ferdigheter. 

ter. Ett forbund sies å ha problemer ved at de fra før 
har vært organisert med mange små aftenskoler 
som ikke har vært innstilt på å samarbeide. At opp
lysningsforbundene ser utfordringer med den nye 
strukturen, framgår av følgende uttalelse fra Libe
ralt Oplysnings Forbund (LOF): 

«LOF medvirker meget gerne til at skabe ram
merne for en ny lokal identitet. ( ) Det er os, der 
bringer borgere og politikere sammen; vi giver 
indblik i erhvervslivet, kulturen, foreningslivet 
m.m. i de kommuner, vi fremover bliver en del 
af.» 

Utviklingen med hensyn til at kommunene ikke 
lenger er lovpålagt å velge et folkeopplysningsut
valg følges nøye av DFS. De 15 kommunene som 
har fravalgt slikt utvalg, har lagt ansvaret, til blant 
annet kultur- og fritidsutvalg. I denne sammenhen
gen framheves Århusmodellen som en konstruktiv 
løsning. Den innebærer at det er etablert et ufor
melt samråd mellom opplysningsforbundene og 
kommuneadministrasjonen, og fremmer derved 
samarbeid mellom opplysningsforbundene og de 
øvrige tilbyderne seg imellom, noe som opplyses 
ikke alltid å ha vært tilfellet hittil. 

Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) er inte
resseorganisasjon for de fem landsdekkende opp
lysningsforbundene og 34 ulike ideelle organisa
sjoner, bl.a. den danske folkehøyskoleforeningen. 

4.2.2.2 Aktivitetsformer og finansiering 

Arbeidet i opplysningsforbundene er utelukkende 
knyttet til uformell voksenopplæring. Det kan ikke 
ytes tilskudd til formelt kompetansegivende under
visning. Flere av de sentrale opplysningsforbun
dene eier og driver daghøyskoler, som er et tilbud til 
voksne mellom 18 og 60 år som er i en overgangs
situasjon, bl.a. flyktninger, innvandrere og drop
outs. 

Aktivitetstypene er i henhold til Folkeoplys
ningsloven undervisning, studieringer, foredrags
virksomhet og debattskapende aktiviteter. Aften
skolene har utstrakt frihetsgrad med hensyn til 
emnevalg, idégrunnlag, undervisernes kvalifika
sjoner, tilretteleggingsformer, kurslengde og tids
punkt. Det er ingen formelle utdanningskrav til 
ledere og lærere. Undervisningsministeriet angir i 
en bekjentgjørelse satser for lønn til ledere og 
lærere. 

En lovendring fra 1. januar 2007 gjør det mulig 
for aftenskolene å gi mer fleksible pedagogiske 
opplæringstilbud enn den tradisjonelle lærerstyrte 
undervisningen. Det er avsatt en ramme på 40 pro-
sent av den totale bevilgningen for fleksible tilrette
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leggingsformer. Den nye ordningen har som over
ordnet mål å styrke utviklingen av aktivt medbor
gerskap innenfor vesentlige samfunnsområder. 
Dansk Folkeoplysnings Samråd antar at denne 
endringen i tilretteleggingsformer vil styrke aften
skolenes profil som aktører i forbindelse med løs
ningen av velferdsoppgaver og det generelle kom
petanseløftet av den danske befolkningen, som et 
spennende alternativ til det formelle utdannings
systemet. 

Lovforslaget om anerkjennelse av realkompe
tanse i utdanningene ble vedtatt i Folketinget i 
januar 2007. DFS anser at mulighetene for bedre 
dokumentasjon av for aftenskolenes virksomhet vil 
virke positivt. De danske opplysningsforbundene 
har hatt en aktiv rolle i utforming av kriteriene for 
realkompetansearbeidet og har utviklet dokumen
tasjonsverktøy spesielt for sin virksomhet. Dette 
har medført at uformell kompetanse allerede fra 
starten har fått stor oppmerksomhet i skoleringen 
av de som skal godkjenne realkompetanse. 

Opplysningsforbundene i Danmark har vært 
fadder for flere tilbud til voksne der det formelle 
systemet ikke hadde struktur eller kapasitet for å 
løse oppgavene. Voksenopplæringsreformen i 
2001 medførte at disse områdene er lagt inn som 
parallelle muligheter for voksne i forhold til det 
ordinære utdanningssystemet. Sammen med dag
høyskoler og folkehøyskoler utgjør aftenskolene og 
opplysningsforbundene den ikke-formelle delen av 
dansk voksenopplæring. 

Staten yter tilskudd til konsulentvirksomhet og 
medarbeideropplæring til landsdekkende folke
opplysende organisasjoner, herunder opplysnings
forbundene. De fem opplysningsforbundene fikk i 
2006 2,265 millioner danske kroner av statstilskud
det. I tillegg kommer tippemidler, hvorav opplys
ningsforbundene fikk 44,5 millioner danske kro
ner. 

Kommunalbestyrelsen fastsetter og fordeler 
årlig beløpsramme til den folkeopplysende voksen
undervisningen. Dette tilskuddet dekker primært 
lønn til ledere og lærere, men kan ikke overstige 
1/3 av kostnadene til ledere og lærere (endret av 
regjeringen fra 2002). Kommunenes lønnstilskudd 
var i 2004 174 millioner danske kroner. Opplys
ningsforbundene opplyser at endringen i 2002 har 
medført betydelige vansker med i det hele tatt å 

kunne iverksette tilbud. Fra 2001 til 2005 har antall 
undervisningstimer falt med 24 prosent. 

Amt og kommuner stiller offentlige lokaler til 
disposisjon og gir i tillegg tilskudd til leie av private 
lokaler. 

4.2.2.3 Rapportering, statistikk og kvalitetssikring 

Den lokale foreningen/aftenskolen rapporterer 
gjennomført aktivitet til den kommunen som gir til
skuddet, som så innberetter til UNI C Statistikk & 
Analyse. Det opplyses å være et problem at ikke 
alle kommuner sender inn rapport om folkeopply
sende aktiviteter. De landsdekkende organisasjo
nene innhenter også tall fra respektive lokale for
eninger som grunnlag for fordeling av tippemidler. 

Størstedelen av deltakelsen er knyttet til studi
eringer og kurs som hadde ca 360 000 deltakere. 
Undervisningen for særlige grupper, blant andre 
funksjonshemmede, omfatter i underkant av 10 
prosent, som tilsvarer ca 60 000 deltakere, mens 
ca. 255 000 deltok på ett eller flere foredrag. 

Tematisk oppslutning: 33 prosent av delta
kerne i studieringer har valgt kurs innenfor sunn
hetsfag som kropp, helse, bevegelse, avspenning 
og lignende. 18 prosent deltar i manuelle fag som 
håndverksfag, broderi og lignende, ca. 15 prosent i 
grunnleggende fag og ca 11 prosent i musikkfag. 

4.2.3 Finland 
I Finland er det studiecentralene som tilsvarer nor
ske studieforbund, men kommunalt eide medbor
gerinstitutter er største aktør i frivillig voksenopp
læring. Studieringer betegnes studiecirkel. 

4.2.3.1 Lovregulering, organisering og formål 

Det frivillige bildningsarbetet i Finland omfatter fol
kehøyskoler, studiesentraler, medborgerinstitut
ter, idrettsutdanningssentre og sommeruniversite
ter15. 

Studiesentralene er i hovedsak etablert av fag
foreninger, politiske partier, kulturorganisasjoner 
og ideelle organisasjoner. Det er elleve godkjente 

15 Alle disse institusjonene omfattes av ”Lag om fritt bildnings
arbete 21.8.1998/632”, som blant annet regulerer kriteriene 
for godkjenning. 

Tabell 4.2  Sentral statistikk utarbeides av UNI C Statistikk & Analyse på oppdrag av 
Undervisningsministeriet. Omfang 2004 (mangler tall for 2005): 

Antall studieringer/kurs: Er ikke rapportert.

Antall studietimer innenfor loven: 1 476 618 (utenfor loven: 599 048).

Antall deltakere: ca. 675 000.




49 NOU 2007: 11 
Studieforbund – læring for livet	 Kapittel 4 

studiesentraler med ca 350 medlemsorganisasjo
ner. 

Samverkande Bildningsorganisationerna er 
paraplyorganisasjon for 17 forskjellige organisasjo
ner, blant disse studiesentralene, medborgerinsti
tuttenes og folkehøyskolenes nasjonale organisa
sjoner. Medborgar och arbetarinstitut har 275 
lokalavdelinger. 

Hensikten med den frivillige voksenopplærin
gen er ifølge loven: 

«att utgående från principen om livslångt 
lärande stöda en mångsidig utvekling av indivi
ders personlighet och förmåga att fungera i 
samfund samt främja demokrati, jämlikhet och 
pluralism i det finska samhället». 

4.2.3.2 Aktivitetsformer og finansiering 

Studiesentralene tilbyr studieringer og ikke-for
mell voksenopplæring. Arbeidsformene er utviklet 
slik at det i dag er både undersøkende studieringer 
og internettklubber. Studiesentralene organiserer 
også mange former for kulturell virksomhet. Med
borgerinstituttene arrangerer allmenndannende 
undervisning og kurs i kunst, fremmedspråk og 
praktiske ferdigheter, altså emneområder som i 
Norge utgjør en vesentlig del av studieforbunde
nes aktiviteter. Avgrensningen mot de finske stu
diesentralene består i at disse i det alt vesentlige til
byr organisasjons- og ideologisk forankrete 
læringsaktiviteter uten medvirkning av lærer. 

Av undervisningsministeriets bevilgning på ca. 
790 millioner euro til voksenopplæring går 155 mil
lioner til de frivillige institusjonene, der folkehøy
skolene og medborgerinstituttene får størstedelen. 
Loven angir detaljerte prinsipper for fastsetting av 
statstilskudd for de ulike organiseringsformene. 
For studiesentralene er statens bidrag fastsatt til 65 
prosent knyttet til studietimer som beregningsen
het og etter fastlagte priser per enhet. Utbildnings
styrelsen er statsbidragsmyndighet for støtte til 
blant annet utviklingsarbeid. Kommunene er ikke 
lovpålagt å gi støtte til studiesentralene. 

4.2.3.3 Rapportering, statistikk og kvalitetssikring 

Studiesentralene skal levere opplysninger til de 
statlige utdanningsmyndighetene med hensyn til 
evaluering, utvikling, statistikk og oppfølging av 
opplæringen. Institusjonene skal evaluere den 
utdanningen de tilbyr, og bedømme hvilken nytte 
den har. De skal også delta i ekstern evaluering, 
blant annet i samarbeid med Undervisningsminis

teriets råd for utdanningsevaluering, der kriteriene 
fastlegges gjennom statlig forskrift. 

Institusjonene plikter å gi staten opplysninger 
som er nødvendige for å fastsette finansieringen i 
henhold til loven. Undervisningsministeriet kan 
kreve granskning av så vel økonomi som virksom
het av institusjoner som får statsstøtte. Vilkårene 
for slike granskninger omtales detaljert i loven. 

4.2.4	 Den norske modellen sammenlignet 
med Danmark og Sverige 

Innledningsvis ble det foretatt en sammenligning 
av voksenopplæringssystemene i Norden som 
viser at Norge skiller seg fra andre nordiske lan
dene ved at studieforbund kan være aktør også 
innenfor formell voksenopplæring. De andre nor
diske landene har et mer rendyrket virksomhets
område for studieforbundene i forhold til utdan
ningssystemet enn tilfellet er i Norge. I de andre 
landene betraktes studieforbundenes virksomhet 
som folkeopplysning og klart atskilt fra den for
melle voksenopplæringen. 

Beskrivelsene av situasjonen i Sverige og Dan
mark er gitt i punkt 4.2.1 og 4.2.2. Med bakgrunn i 
beskrivelsene trekkes i neste avsnitt de mest fram
tredende likhetene og forskjellene mellom situa
sjonen i Danmark, Norge og Sverige fram. I tillegg 
kommenteres noen områder der den norske 
modellen avviker vesentlig. 

4.2.4.1 Status og rolle 

Den mest markante forskjellen mellom Danmark, 
Norge og Sverige knyttes til den status og politiske 
oppmerksomhet som studieforbundene synes å 
ha. Dette kommer til uttrykk i politiske dokumen
ter, budsjetter og forvaltning. Sverige har gjennom 
flere år hatt en tverrpolitisk enighet om å satse på 
folkbildningen16. Oppmerksomheten om studiefor
bundene i Danmark og Norge har derimot vært 
preget av skiftende regjeringer. 

I Sverige omfattes ikke folkbildningen av noen 
lov17, men den reguleres av en egen forskrift. Siden 
1991 har folkbildningen hatt en målstyrt innretning 
der prinsippet er at staten angir politiske mål, syfte, 
med anvendelse av statstilskuddet, men at folkbild
ningen selv bestemmer hvordan målene skal opp
nås, og hvordan statsbidraget skal fordeles. Den 

16 Dette så man i praksis blant annet da regjeringen utgått fra 
Moderaterna høsten 2006 videreførte økningen i bevilnin
gen til folkbildningen på 400 SEK, som var fremmet av den 
avgåtte sosialdemokratiske regjeringen. 

17 Vuxenutbildningslagen omfatter bare den formelle voksen
opplæringen. 
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svenske regjeringens folkbildningsproposisjon 
2005/06:192 Lära, växa, förendra viderefører rolle
fordelingen og prinsippet om mål- og rammesty
ring. Det nye er at proposisjonen angir sju virksom
hetsområder som grunnlag for den statlige støtten 
i stedet for å angi målgrupper. Den framhever også 
behovet for økt satsing på kvalitetsarbeid, jf. punkt 
4.2.1. 

Danmark og Norge har derimot et lovregulert 
og regelstyrt system. Begge land har egen lovre
gulering for studieforbundenes arbeid som uttryk
ker ideelle og overordnede mål, men ikke inn
satsområder knyttet til målstyring. Måloppnåelsen 
ut fra lovformuleringene kan vanskelig dokumen
teres. Lovene angir kriterier for godkjenning av 
arrangører og forvaltningsmessige forhold med 
større grad av detaljering enn tilfellet er i Sverige, 
der det meste av forvaltningsmessige oppgaver er 
overlatt til Folkbildningsrådet. 

Sverige skiller seg fra Danmark og Norge også 
ved at de siden 1991 i stor grad har fristilt folkbild
ningen fra staten og etablert Folkbildningsrådet. 
Rådet er både politisk overvåker for medlemsorga
nisasjonene og har myndighetsoppdrag. Staten har 
overlatt stadig flere oppgaver til Folkbildningsrå
det, bl.a. å legge fram budsjettgrunnlag, tilskudds
forvaltning, rapportering, evalueringer og utvi
klingstiltak. 

I Danmark inngår studieforbundene i en bre
dere forståelse av folkeoplysning ved at den er knyt
tet til generelt folkeopplysende foreningsarbeid. 
Folkeopplysningsfokuset kommer blant annet til 
uttrykk ved at det danske Folkeuniversitetet ikke 
betraktes som et opplysningsforbund, men likevel 
reguleres av samme lov. Fra norsk synspunkt kan 
det oppleves som et paradoks at danskene fortsatt 
benytter betegnelsen undervisning. Norge og Sve
rige skiller vanlig frivillig organisasjonsarbeid fra 
folkeopplysningen med hensyn til departementstil
knytning og budsjett. 

I Sverige kobles folkehøyskoler og studiefor
bund sammen gjennom en felles forskrift og 
bevilgningsramme og gjennom Folkbildnings-

Tabell 4.3  Omregnede tall (2005) 

rådet. Også den danske folkeopplysningsloven 
omfatter både opplysningsforbund og folkehøy
skoler. I Norge er den tradisjonelle forbindelsen 
mellom studieforbund og folkehøyskoler som fol
keopplysende aktører bygd ned ved at de regule
res av to separate lover, og ved at de er underlagt 
ulike forvaltningsorganer. 

Kulturprogrammer utgjør i Sverige en separat 
del av studieforbundenes arbeid, med egne tilde
lingskriterier. Med den betydelige kulturvirksom
heten som samler ca. 15 millioner deltakere, er de 
svenske studieforbundene en viktig arbeidsplass 
for kulturarbeidere. I Danmark og Norge er kultur
relaterte emner en del av studievirksomheten, 
men studieforbundene har ikke samme rolle med 
å arrangere rene kulturaktiviteter. 

4.2.4.2	 Aktivitet og finansiering i studieforbun
dene i Danmark, Norge og Sverige 

Aktiviteten i Danmark og Norge er på samme nivå 
målt i timer og deltakere, mens de åtte svenske stu
dieforbundene har en betydelig større virksomhet. 
I tillegg har svenske studieforbund en svært omfat
tende aktivitet med kulturprogrammer. Bevilg
ningsnivået i Sverige er om lag elleve ganger så 
høyt som i Norge, men målt i forhold til innbygger
tall ligger Sverige omlag seks ganger høyere enn 
Norge og om lag fem ganger høyere enn Danmark. 
Det er naturlig å se de relativt høyere bevilgnin
gene i sammenheng med aktivitetsnivået. Sverige 
arrangerer sju ganger så mange studieringer som 
i Norge, og deltakertallet ligger fire ganger så 
høyt. Bevilgningen per deltaker ligger knapt tre 
ganger høyere i Sverige enn i Norge. Det kan være 
vanskelig å sammenligne direkte, blant annet fordi 
Norge mangler samlet oversikt over tilskudd fra 
fylker og kommuner, mens tilskuddet i Danmark i 
hovedsak gis fra kommunene. Dessuten stiller 
man i Sverige ikke vederlagsfrie lokaler til disposi
sjon for studieforbundenes aktivitet i motsetning til 
i Norge og Danmark. 

Danmark1 Norge Sverige3 

Innbyggere 5 427 mill. kr 4 640 mill. kr 9 048 mill. kr 
Bevilgning (omregnet til NOK) 2) 220 mill. kr 160 mill. kr 1 800 mill. kr 
Studietimer 1 330 000 1 472 000 11 330 000 
Deltakere 607 000 596 000 2 290 000 
Studiering/tiltak Ikke oppgitt 43 000 300 000 
1 Aftenskolene antatt å utgjøre 90 prosent av total aktivitet. Omregning foretatt.

2 Stat, fylke kommune for DK og SE. For Norge mangler tall fra fylker og kommuner, men det antas å utgjøre mindre beløp.

3 Kulturvirksomhet ikke medregnet.
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Tabell 4.4  Gjennomsnittstall, norske kroner 

Danmark Norge Sverige 

Bevilgning per innbygger 40 35 190 
Bevilgning per time 165 109 150 
Bevilgning per deltaker 362 268 742 
Timer per innbygger 25 32 125 
Deltakere av innbyggere 11 % 13 % 25 % 
Deltakere per studiering - 14 8 
Timer per studiering - 34 38 

Den samlede bevilgningen til de svenske 
studieforbundenes virksomhet fra stat, landsting 
og kommuner utgjør i 2007 i størrelsesorden 2200 
millioner svenske kroner. Vel 2/3 kommer fra sta
ten. Kommunenes tilskudd omfatter ikke gratis 
lokaler. I tillegg har den nye svenske regjeringen 
opprettholdt forslaget om å bevilge 500 millioner 
svenske kroner til kvalitetsarbeid i studieforbund 
og folkehøyskoler. I fordelingen av det svenske 
statsbidraget er det lagt vekt på stabilitet og forut
sigbarhet gjennom at det gis et grunnbidrag som 
fastsettes for to år om gangen. 

Til sammenligning var bevilgningen til de dan
ske opplysningsforbundene fra stat og kommuner 
i 2006 knapt 180 millioner danske kroner, med 
hoveddelen fra kommunene. Det vesentlige av 
støtten går til lønn for lærere og konsulenter. Kom
munene stiller i tillegg gratis lokaler til disposisjon. 
De fem nasjonale opplysningsforbundene mottok 
dessuten 44,5 millioner danske kroner av tippemid
lene, Tips- og lottoloven, til forsøks- og utviklings
prosjekt. 

Til forskjell fra Norge og Sverige har Danmark 
en nedenfrastyrt fordeling av støtte til aktiviteten 
(gis fra kommunene). Fra dansk side anses det 
ikke å være realpolitikk å foreslå en statlig bevilg
ning som fordeles ovenfra og ned. Samtidig ytres 
det bekymring fra opplysningsforbundene for at 
ikke alle kommuner prioriterer virksomheten like 
høyt. Det er dessuten visse bekymringer knyttet til 
konsekvensene av den nye kommunalreformen fra 
1. januar 2007, samt at kommunene etter 1. januar 
2005 ikke lenger er lovpålagt å velge et folkeopp
lysningsutvalg. 

4.2.4.3 Organisering og forvaltning 

Danmark og Sverige har begge vesentlig færre stu
dieforbund enn Norge, henholdsvis fem og åtte, 
mens Norge har 20 studieforbund. I Sverige er det 
skjedd en sammenslåing til større enheter med 
henblikk på å rasjonalisere administrasjonen og 

øke satsingen på pedagogisk utvikling og skole
ring av medarbeidere, noe som ses i sammenheng 
med behovet for å sikre etikken og kvaliteten i 
arbeidet. Dette ser ut til å være mye av grunnlaget 
for at de svenske studieforbundene nyter stor 
respekt som opplæringstilbydere og har tillit fra 
staten. En ulempe kan knyttes til at det bygges opp 
omfattende administrasjoner i studieforbundene 
ved at arbeidet blir så profesjonalisert at oppgaver 
ikke kan utføres ved frivillig og ubetalt lokal inn
sats. Sammenslutning av små studieforbund i 
Norge synes å ha hatt de samme stordriftsforde
lene som et viktig utgangspunkt. 

I Sverige er det bare studieforbundene som kan 
stå som arrangør og profileres overfor deltakere 
og myndigheter. Danmark har samme forhold ved 
at det er de lokale aftenskolene og foreningene 
som godkjennes som arrangør, og de fleste av 
disse er medlemmer i nasjonale organisasjoner. I 
Norge finnes ikke noe tilsvarende krav, og det er 
en problemstilling at norske deltakere ikke alltid 
vet at de har deltatt på kurs i regi av studieforbund. 

Danmark skiller seg fra Sverige og Norge ved 
at det er kommunene som forvalter den folkeopp
lysende voksenundervisningen og bevilger til
skudd til aktivitetene. Betingelsene for godkjen
ning og tilskudd er imidlertid bestemt i lov eller 
statlige direktiver. Lokalavdelinger (aftenskoler) i 
de fem landsdekkende opplysningsforbundene 
utgjør ca. 1/3 av antall lokale tilbydere som er god
kjent for kommunal støtte til folkeopplysende vok
senundervisning, men de antas å stå for ca. 90 pro-
sent av aktiviteten. 

Interesseorganisasjonene Dansk Folkeoplys
nings Samråd og det svenske Folkbildningsförbun
det er søsterorganisasjon til VOFO i Norge. Fol
bildningsförbundet er medlem i Folkbildningsrå
det, en paraplyorganisasjon som har i oppdrag fra 
medlemsorganisasjonene å drive politisk overvåk
ning av folkbildningen. Rollefordelingen mellom 
Folkbildningsförbundet og Folkbildningsrådet kan 
på dette området virke noe uklar. 
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Det svenske Folkbildningsrådet har også et 
omfattende statlig oppdrag med å fordele statens 
bevilgning og utvikle kriteriene for anvendelsen, 
samt rapportering om egenkontroll og kvalitet. 
Studieforbundene utarbeider egne mål- og sty
ringsdokumenter om sin egen oppfølging og rap
portering. Opprettingen av Folkbildningsrådet i 
1991 er en del av fristillingen av folkbildningen fra 
staten. Etter ca. 15 års praksis synes studieforbun
dene å ha en noe blandet, men langt på vei positiv 
forståelse for at Folkbildningsrådet får økte opp
drag for staten. I Norge har Vox en direktorats- og 
forvaltningsfunksjonen som tilskuddsforvalter 
overfor studieforbundene. 

4.2.4.4	 Kvalitetssikring og statistikk 

Sverige har tilsynelatende bedre utbygde systemer 
for datainnsamling og kvalitetsutvikling enn Norge 
og Danmark. Den svenske folkbildningsproposi
sjonen betoner et mer systematisk kvalitetsarbeid 
mht både administrasjon, virksomhetsformer og 
innhold, samt evaluering og forskning for å 
bedømme om de politiske målene med statstil
skuddet nås. Dette medfører at arbeidet med kvali
tet skal være et betydelig innsatsområde for de 
svenske studieforbundene. Kvalitetsarbeid har 
vært et tema i dansk utdanningsdebatt over noe 
tid. Blant annet er det etablert en egen evaluerings
institusjon, Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). 
Det er foreløpig ikke iverksatt spesielle tiltak mht. 
å sikre kvaliteten i aftenskolenes arbeid ut over 
den kontrollfunksjonen som tilligger kommunene. 

Nye svenske kvalitetskrav vil ikke redusere 
kravet til rapportering og dokumentasjon. Kvali
tetsrapporteringen til Folkbildningsrådet skal 
omfatte hvilke utviklingsinnsatser, oppfølgings- og 
evalueringsinnsatser som utføres, og resultatene 
av disse. I og med at dette er nytt av året, er det 
foreløpig vanskelig å si noe om resultatene vil stå i 
forhold til den økte administrative innsatsen som 
kreves. 

I Danmark anses det å ligge en svakhet i at ikke 
alle kommunene leverer materiale til den offisielle 
statistikken. På grunn av at tippemidlene fordeles 
til opplysningsforbundene nasjonalt, skjer det en 
parallell organisasjonsrapportering, noe som ska
per merarbeid for de lokale arrangørene. I Norge 
er kriteriene for godkjenning og tilskudd til aktivi
tet fastsatt i lov og forskrifter. De statlige midlene 
til studieringer og utviklingsarbeid fordeles til stu
dieforbundene sentralt. Det er også sentralleddet 
som rapporterer anvendelse og aktivitet til Vox og 
SSB. 

4.2.5 Utvalgets vurderinger 
Utvalgets vurderinger i dette kapittelet er delt mel
lom de mer generelle betraktningene om forhol
dene i de andre nordiske landene og mer eksplisitt 
i Sverige, der utvalget har hatt mulighet til å gå noe 
dypere i den tilgjengelige informasjonen i forbin
delse med studietur til Stockholm og møter med 
aktuelle organisasjoner og aktører der. 

4.2.5.1	 Generelle betraktninger rundt utviklingen i 
de andre nordiske landene 

Utvalget konstaterer at Norge har en annen tradi
sjon enn de andre nordiske landene ved å kunne 
bruke studieforbund som aktører i den formelle 
utdanningen. En styrke ved dette er at det åpner 
for samarbeid mellom utdanningssystemet og fri
villig sektor, og at deltakerne kan gå mellom ulike 
aktører og nivåer, og mellom den formelle og den 
ikke-formelle læringen. Svakheten ved det norske 
systemet kan imidlertid synes som at rolleforståel
sen blir uklar, og at studieforbundenes pedago
giske fortrinn ikke kommer fram i denne opplæ
ringsaktiviteten. Det å være aktør innenfor formell 
opplæring kan dermed svekke deres egentlige pro
fil og rollen som alternativ og fleksibel tilbyder. 

Utvalget ser at det kan være enklere å kommu
nisere studieforbundenes identitet ved en klarere 
avgrenset og tydeligere rolle. Imidlertid er situa
sjonen i Danmark mer lik den norske ved at studi
eforbundene har vært utsatt for skiftende politiske 
prioriteringer og økonomisk nedbygging, til tross 
for deres avgrensede rolle mot formell opplæring. 
Studieforbundene og aftenskolene er organisert 
og finansiert på en annen måte, og derfor ikke 
direkte sammenlignbare med de norske. I Sverige 
er  det sterk tverrpolitisk enighet om at folkbildnin
gen skal være et alternativ og supplement til det 
formelle utdanningssystemet, og det satses derfor 
på å utvikle deres profil og profesjonalitet. Dette 
vises tydelig i form av økte bevilgninger. 

De øvrige nordiske landene har færre, men 
større studieforbund enn Norge. Utvalget ser at 
det er mange fordeler med det. Blant annet vil det 
være enklere å profilere færre og større studiefor
bund, det vil kunne gi stordriftsfordeler, de kan 
opptre med større tyngde, men ikke minst også ha 
styrke til å utvikle seg faglig og føre dialog med 
politiske myndigheter og andre samarbeidsparter. 
Utvalget mener dette er en utvikling som det må 
stimuleres til også i Norge. 
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4.2.5.2 Betraktninger rundt utviklingen i Sverige 

Den nye svenske målstrukturen, som består av 
faste overordnede mål, syfter og mer skiftende stra
tegiske virksomhetsområder, finner utvalget inter
essant, og mener at et lignende system også bør 
være relevant for Norge. Dette kan gjøre virksom
heten mer strategisk rettet og mindre utsatt for til
pasning til enhver tids skiftende rammer. Et slikt 
system må kunne speile samfunnsutfordringer og 
vise evne til tilpasning og fleksibilitet. 

Det ble gjentatte ganger understreket at det 
grunnleggende og mest sentrale ved svensk folk
bildning er den rollen studieforbundene har for å 
utvikle demokratiet. Til dette arbeidet har de et til
skudd som er mange ganger større enn i Norge. Et 
så stort statlig tilskudd krever relativt mye ressur
ser til administrasjon og kvalitetssikring. Svenske 
studieforbund har omfattende organisasjoner, for 
eksempel har Vuxenskolan 800 ansatte, 300 lokale 
kontorer og 190 lokalavdelinger, 500 000 deltakere 
og 25 000 cirkelledere. Dette studieforbundet har 
alene nesten like høy aktivitet som alle studiefor
bundene samlet i Norge. Selvsagt må en så stor 
organisasjon og landsomfattende aktivitet ha gode 
rammer og systemer for kvalitetsutvikling og peda
gogisk støtte til det ytre apparatet. Det er samtidig 
klart at dette stiller store krav til kontroll og rap
portering. 

Modellen for styring er interessant, men kan 
virke komplisert. Utvalget ser utfordringer i skjæ
ringsflaten mellom departement, Folkbildningsfor
bundet, Folkbildningsrådet og de store studiefor
bundene. Utvalget mener det er positivt at rådet 
har fått delegert så mye myndighet, noe som gir til-
lit og signaliserer sektorens fristilling fra det 
offentlige. 

Utvalget ser også at det kan være fordeler ved 
den svenske modellen der studieforbund og folke

høyskoler ses under ett. Inntrykket er at dette gir 
et felles løft til folkbildningen. 

Kvalitetsspørsmålet har stått sentralt i Sverige, 
som fra 1. januar 2007 har innført krav til rapporte
ring angående kvalitet. Utvalget konstaterer at et 
klarere fokus på kvalitet og dokumentasjon av virk
somheten synes å ha gitt det svenske systemet sta
tus og positiv oppmerksomhet. På tilsvarende måte 
har arbeidet med statistikker gjennomgått en 
utvikling og forbedring slik at resultatene kan pre
senteres en måned etter årsavslutning. I tillegg til 
personnummerbasert statistikk gjennomføres 
jevnlige deltakerundersøkelser. 

Utvalget konstaterer at det er lavere mini
mumsgrenser for å sette i gang en studiering i Sve
rige, men flere avgrensninger i hva læringsformen 
er. Blant annet stilles det krav om at deltakerne 
skal vite at det er en studiering de deltar i, noe som 
kan være en måte å synliggjøre virksomheten på. 
Dette ser utvalget som positivt. 

4.2.5.3 Avslutning 

I Sverige beskrives en utvikling i samfunnet som et 
80–20-prosent-samfunn. 20 prosent av befolknin
gen har ikke inntektsgivende arbeid og mottar en 
eller annen form for stønad eller trygd fra det 
offentlige. Denne utviklingen blir ikke bare oppfat
tet som ydmykende og nedverdigende for de 
enkeltpersonene som ønsker seg arbeid og gjerne 
vil bidra til fellesskapet, men i løpet av få år kan 
dette forholdstallet velte Sveriges økonomi dersom 
det ikke gjøres grep med samfunnsmodellen.18 

Utvalget ser det som svært interessant at folkbild
ningen i Sverige blir oppfattet som en viktig aktør i 
dette samfunnsbildet. 

18	 Jf innlegg Anders L. Johannson, generaldirektør for Stats
kontoret, Tronutvalgets studietur Sverige 
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Kapittel 5 

Studieforbundenes rolle for den enkelte, for arbeidslivet 
og for samfunnet 

5.1 Samfunnspolitiske utfordringer og 
studieforbundenes rolle 

Norge er et land der de fleste har en trygg øko
nomi og høy materiell levestandard. Sammenlignet 
med andre land er det mange sysselsatte og få 
arbeidsledige. Framtidsutsiktene er også positive, 
med en velfungerende økonomi, god omstillings
evne og høy produktivitet. En åpen økonomi med 
internasjonal konkurranse kombinert med koordi
nert lønnsdannelse, små lønnsforskjeller og uni
verselle velferdsgoder ser ut til å ha mange gun
stige insentivvirkninger på utviklingen av et kunn
skapsbasert og dynamisk arbeidsliv (OECD
rapport 2006). 

Men det er skyggesider. Norge har et høyt 
antall personer som mottar stønad, samtidig som 
det er et stort behov for arbeidskraft (St.meld. nr. 9 
(2006–2007) Arbeid, velferd og inkludering). I følge 
OECD-rapporten (2006) har Norge en aktiv vel
ferdspolitikk og mange gode ordninger og tiltak, 
men resultatene er likevel relativt svake. Norges 
system for etter- og videreutdanning og livslang 
læring har lenge vært et fortrinn, men ser nå ut til 
å tas igjen av de andre nordiske landene. Norge 
har høyere deltakelse i kursvirksomhet enn EU
gjennomsnittet, men har den laveste deltakelse i 
Norden. Spesielt bekymringsfullt er det at OECDs 
internasjonale undersøkelse ALL (Adult Literacy 
and Lifeskills survey) viser at over 400 000 voksne 
i Norge har så svake leseferdigheter, eller så dårlig 
tallforståelse, at de har problemer med å møte kra
vene i et moderne samfunns- og arbeidsliv (jf. 
avsnitt om ALL i kapittel 6). Disse personene har 
langt større sannsynlighet enn andre for å bli ufø
retrygdet eller på annen måte være utenfor 
arbeidslivet. Norge står også foran en eldrebølge 
som medfører at andelen av befolkningen som er i 
yrkesaktiv alder, synker. Hele 42 prosent av vek
sten i arbeidsstyrken fram mot 2030 vil komme 
blant de som er over 60 år, dersom ikke arbeidsinn
vandringen økes kraftig. Yrkesdeltakelsen blant 
personer med innvandrerbakgrunn er lavere enn i 
befolkningen ellers (St.meld. nr. 9 (2006–2007)). 

Demografiske forskjeller og utviklingstrekk gir 
utfordringer for utviklingen i samfunnet. 

En vurdering av Norges muligheter for framti
dig utvikling må ta utgangspunkt i de fortrinn og 
utfordringer den norske samfunnsmodellen gir, og 
de særtrekk norsk økonomi har. Den nordiske 
arbeidslivsmodellen blir gjerne trukket fram som 
et godt eksempel på et velfungerende arbeidsliv. Et 
spesielt trekk i den norske og de nordiske model
lene er de sterke tradisjonene knyttet til folkeopp
lysning, frivillig innsats og demokratisk deltakelse 
som studieforbundenes virksomhet utgår fra. Selv
respekt, opplevelsen av å få respekt fra andre og 
lyst til å lære noe nytt er sentrale drivkrefter for 
den enkeltes livskvalitet, prestasjonsevne og moti
vasjon, også i et mer globalisert arbeidsliv og sam
funn.1 Godt samvirke mellom frivillig og offentlig 
sektor har særlig betydning for velfungerende 
lokalsamfunn (Vaagen 2005). 

5.1.1	 Studieforbundenes rolle i lys av over
ordnede samfunnspolitiske utfordrin
ger 

Med raske endringer og nye kompetansekrav er 
det for svært mange nødvendig å fortsette å lære 
nytt og å utvikle kunnskap og kompetanse for del
takelse i arbeids- og samfunnsliv. For at studiefor
bundene fortsatt skal kunne spille en viktig rolle, 
trengs nye vinklinger og grep for å tydeliggjøre 
oppgaver og ansvar. Nytenkning omkring studie
forbundenes rolle kan bidra til å videreføre den 
norske og nordiske tradisjonen med folkeopplys
ning, demokratisk deltakelse og læring i frivillig 
sektor på en måte som er tilpasset framtidens utfor
dringer. 

Resten av dette kapittelet behandler studiefor
bundenes rolle i lys av mandatpunktene folkeopp
lysning, likeverd, deltakelse og demokrati, kultur, 
integrering og inkludering. Folkeopplysning drøf

1	 Ifølge Guro Hjeltnes og Per Espen Stoknes ved BI er det 
behov for å supplere BNP med en ny indikator for effekter 
på livskvaliteten, omtalt som «Brutto Nasjonal Lykke» 
(http://www.bt.no/na24/article328981.ece). 

(http://www.bt.no/na24/article328981.ece)
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tes i sammenheng med studieforbundenes forank
ring og rolle i frivillig sektor. Etter en kortfattet 
omtale av disse samfunnspolitiske utfordringene 
gir utvalget sine betraktninger omkring studiefor
bundenes bidrag relatert til de ulike områdene. 

Kapittelet oppsummeres med en drøfting av 
mulige roller og oppgaver framover. Det presiseres 
at det handler om mulige roller, da realiseringen av 
dem vil kreve både en klargjøring av de økono
miske og de organisatoriske rammebetingelsene 
studieforbundene skal virke innenfor, og en aktiv 
reformvilje fra studieforbundene selv. Det under
strekes også at det eksisterer lite oppdatert kunn
skapsgrunnlag om forholdet mellom overordnede 
samfunnsmål og studieforbundenes virksomhet. I 
dette kapittelet legges tilgjengelig informasjon til 
grunn, spesielt analysen av statistikken i kapittel 3, 
men også annet faktagrunnlag. Det er også lagt 
vekt på å presentere relevante eksempler som 
illustrerer studieforbundenes funksjon innenfor 
ulike sektorer og samfunnsområder i dag. 

5.2 Frivillig sektor og folkeopplysning 

Det er svært mange frivillige organisasjoner i 
Norge, anslagsvis 2000 landsomfattende organisa
sjoner, med et betraktelig høyere antall lokale lag, 
foreninger, grupper og sammenslutninger av frivil
lige. Antallet organisasjonsmedlemskap er også 
høyt, selv om det synker.2 Omfanget av frivillig inn
sats i Norge er likevel fortsatt svært høyt i interna
sjonal sammenheng, og målt i forhold til antall inn
byggere er det høyest i Europa (Wollebæk 2001)3. 

Mesteparten av den frivillige innsatsen skjer 
innenfor rammen av frivillige organisasjoner 
(NOU 2006: 13 Fritid med mening). De siste ti 
årene har frivillig innsats også i økende grad fore
gått i stiftelser og tjenesteutførende organisasjo
ner, særlig innenfor kultur, utdanning, helse og 
sosiale tjenester (NOU 2006: 15 Frivillighetsregis
ter). Det sees nå en tendens til at nye fritidsorgani
sasjoner og andre organisasjoner fokuserer på rol
ler og identitet, med sikte på å dekke individets hel
ler enn fellesskapets behov (NOU 2006: 13). 

I St.meld. nr. 27 (1996–97) Om statens forhold til 
frivillige organisasjoner ble følgende virksomheter 
definert som frivillige organisasjoner: 

2 I 2000 var 73 % av alle nordmenn mellom 16 og 85 år med
lem i minst én frivillig organisasjon (Lorentzen, H, Selle og 
Wollebæk: 2000:52). 

3 Birgitte Brekke, leder for Frivillighet Norge, anslo i sitt inn
legg på Tronutvalgets møte i april 2007 at annenhver 
voksne nordmann bruker ca. 10 timer ukentlig på frivillig 
arbeid. 

1.	 Organisasjoner som kjennetegnes ved at de 
–	 har et allmennyttig siktemål 
–	 bygger på medlemskap av individer og/el

ler organisasjoner 
–	 har en demokratisk styringsstruktur 

2.	 Virksomheter som eies eller drives av en orga
nisasjon som faller inn under punkt 1 

3.	 Stiftelser med allmennyttig formål 
4.	 Økonomisk samvirke som ikke har fortjeneste 

som formål 
5.	 Trossamfunn og livssynsorganisasjoner 

I tillegg skisserte meldingen tre ulike former for 
frivillig virke: 
1.	 Medlemsbasert virke, der organisasjonene ses 

som bærere av demokrati, kultur og tradisjo
ner, og der virksomheten skaper mening, tilhø
righet og fellesskap. 

2.	 Verdibasert samvirke, der hensikten med støt
ten er å utløse frivillige ressurser og egenart for 
å realisere felles mål. 

3.	 Fortjenestefri velferdsproduksjon, der organi
sasjonene kan ses som produsenter av velferds
ytelser for offentlig regning, vanligvis med 
ansatt bemanning, og etter nærmere angitte 
offentlige retningslinjer. 

I meldingen ble det framhevet at fundamentet for 
frivillig virke er enkeltmenneskets engasjement 
gjennom medlemskap, økonomiske bidrag og 
aktiv innsats i lokalt foreningsliv og andre typer 
organisasjoner. Det ble sett som viktig at en størst 
mulig del av de statlige overføringene tilflyter 
lokalleddene i de frivillige sammenslutningene for 
å styrke den enkeltes engasjement. Dette for å 
legge til rette for økt aktivitet på lokalnivået. 

Meldingen understreket også behovet for fors
kning for å bedre kunnskapen om de frivillige orga
nisasjonenes rolle i samfunnet. 

Samlet kan frivillig sektor sies å supplere og 
utvikle offentlig sektor og det frie markedet på vik
tige områder: 
–	 Frivillige organisasjoner fanger opp behov i 

samfunnet gjennom deltakernes ideelle enga
sjement på lokalt nivå. 

–	 Frivillige organisasjoner er et uavhengig tale
rør, og kan påvirke myndighetene. Sterk til
knytning til det offentlige, f.eks. gjennom of
fentlige tilskuddsordninger og målstyring, kan 
svekke denne uavhengigheten. Av figur 5.1 
framgår at det offentlige er en viktig bidragsyt
er til frivillig sektor. 

–	 Frivillig sektor er ikke-kommersielle aktører 
som kan påta seg samfunnsansvar uten basis i 
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Offentlig 
Gaver 
Salg og avgifter 

Figur 5.1  Frivillige organisasjoners inntekter 
Kilde: Frivillighet Norge. Tallene er hentet fra en artikkel av 
Sivesind, Lorentzen, Selle og Wollebæk og heter «The Volun
tary Sector in Norway. Composition, Changes and Causes», 
publisert i 2002, men tallene er i all hovedsak fra 1997. 

markedsinteresser, de brukes derfor i alle nor
diske land til å supplere velferdsstaten. 

–	 Frivillige organisasjoner utløser frivillige res
surser, noe som er regnet som en verdi i seg 
selv, men som også kan inngå i å oppfylle sam
funnsmål. Veksten i lag og foreninger som har 
nabolaget som arbeidsområde, gir for eksem
pel en sjanse til utvikling av nærdemokratiet i 
kommunen (NOU 2006: 7 Det lokale folkesty
ret i endring?). 

Arbeid i frivillige organisasjoner er ikke minst 
viktig som arena for læring og utvikling for barn og 
ungdom. Flertallet i ungdoms- og videregående 
skole er eller har vært medlem av en frivillig orga
nisasjon. En mulig ny forståelse av barne- og ung
domsorganisasjonenes bidrag til demokratiet 
springer ut av begrepet medborgerskap (NOU 
2006: 13). Ordet medborger blir brukt for å beskrive 
hva det vil si å være en del av et samfunn. Til begre
pet knytter det seg ulike oppfatninger som man 
tenker seg at enkeltmennesket har om seg selv 
som samfunnsborger, om samfunnsinstitusjonene 
og om andre mennesker.4 

5.2.1 Studieforbundenes bidrag 
I interesseforeninger, humanitære organisasjoner, 
kulturorganisasjoner, politiske lag og andre frivil
lige organisasjoner har folkeopplysning og kunn

4	 Ordet «medborgerskap» stammer fra en oversettelse av det 
engelske [good] citizenship i betydningen borgerånd eller 
samfunnsånd, og har særlig blitt benyttet på norsk og 
dansk for å utdype forståelsen av samfunnsdeltakelse. På 
svensk betyr medborger det samme som statsborger, mens 
det på norsk og dansk har lagt en ny dimensjon til statsbor
gerskapet. 

skapsbygging gjennom studiearbeid vært vesent
lige innslag i virksomheten. 

Fortsatt er virksomheten til studieforbund og 
folkehøyskoler forankret i ideen om folkeopplys
ning, jf. punkt 3.2.1. Begrepet folkeopplysning, slik 
det forstås og brukes av mange i Norge i dag, fram
står ikke som så dekkende for studieforbundenes 
virksomhet som det svenske motstykket folkbild
ning. 

Voksenopplæringsloven, som kom i 1976, 
understreket det frivillige studiearbeidet som en 
sentral del av voksenopplæringen. Målt i volum er 
studieforbundenes ikke-formelle opplæring klart 
større enn den som er rettet mot å gi formelle kva
lifikasjoner, jf. punkt 3.4.5. Mange studieforbund 
baserer seg helt eller delvis på frivillig innsats for å 
gjennomføre kurs og andre læringstiltak. Studie
forbundenes tradisjon og oppdrag innen folkeopp
lysning er i dag deres rolle som frivillig sektors 
læringsaktør og læringsarena. 

Studieringer og andre læringstiltak er viktige 
for de frivillige organisasjonene for å gjøre barn, 
unge og voksne til aktive deltakere i samfunnet og 
gi forståelse for hvordan de kan påvirke gjennom 
demokratiske kanaler og gi viktig ledertrening og 
erfaring (NOU 2006:13). Som det framgår av kapit
tel 3 står studieforbundene for omfattende aktivite
ter på dette området som særlig når yngre alders
grupper. 

Utfordringer studieforbundene står overfor, er 
i stor grad de samme som i frivillig sektor for øvrig. 
Offentlig finansiering er en sentral inntektskilde, 
men kan også representere en trussel dersom det 
knyttes for sterke krav om å innordne seg statlige 
mål-, styrings- og kontrollmekanismer. 

5.3 Likeverd, deltakelse og demokrati 

Demokrati handler om å gi alle likeverdige mulig
heter, rettigheter og ansvar. I Norge er ulikheter i 
stor grad knyttet til sosial bakgrunn. Få land har 
oppnådd samme grad av rettferdig likhet i tilgan
gen til utdanning som Norge, men samtidig er det 
fortsatt store sosiale skjevheter i deltakelse i utdan
ning.5 Utdanningssystemet bidrar til å utjevne sosi
ale forskjeller i mindre grad enn i sammenlignbare 
land. 

Det er godt dokumentert at utdanning har stor 
betydning for yrkesaktivitet og inntekt. Det er sær

5	 En ekspertgruppe fra OECD gjennomførte i 2004 og 2005 
en bred analyse av det norske utdanningssystemet med 
sikte på å få belyst i hvilken grad utdanningssystemet gir 
alle grupper i samfunnet like muligheter til utdanning og 
opplæring og til gjennomføring av utdanningen. 
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lig de som ikke har gjennomført videregående 
utdanning som er sårbare i arbeidsmarkedet. I 
Norge føres en aktiv arbeidsmarkedspolitikk, men 
likevel er de med lav utdanning overrepresentert i 
NAVs registre. Det er lagt opp til at det i hovedsak 
skal være en felles arbeidsmarkeds- og velferdspo
litikk med virkemidler som omfatter alle (St.meld. 
nr. 9 (2006–2007) Arbeid, velferd, inkludering). Et 
nærmere samarbeid mellom arbeidsliv, utdan
ningsmyndigheter og NAV om mer opplæring og 
kompetanserettede tiltak er et av elementene i 
NAV-reformen, som kom i 2006. 

Med tanke på å sikre framtidig velferd skal 
regionene gis et større ansvar. Regionreformen, 
som ble vedtatt i Stortinget våren 2007 med gjen
nomføring fra 1. januar 2010, vil gi mer makt til 
regionene. Dette kan gi større handlingsrom, og 
dermed bidra til å styrke lokaldemokratiet. Større 
regioner kan også skape større avstand mellom 
velger og representant, noe som også vil utfordre 
demokratiet. 

5.3.1 Studieforbundenes bidrag 
Det demokratiske grunnsynet i voksenopplærings
loven gjenspeiles i at forbundene selv skal ha en 
demokratisk oppbygning og være frie og auto
nome virksomheter. Organisasjonsstrukturen 
fokuserer på aktivitet og bred deltakelse framfor 
formaliserte rammer og beslutningsstrukturer. 
Dette skaper nye møteplasser og rom for frivillig 
virksomhet. Studieforbundenes kursvirksomhet er 
som andre læringsarenaer preget av skjevrekrutte
ring ved at de med høy utdanning deltar relativt 
mer enn de med lav utdanning. Denne forskjellen 
kan synes å være mindre i fritidsrettet enn i 
arbeidsrettet kursvirksomhet, jf. punkt 3.4.5. 

Studieforbundene og deres medlemsorganisa
sjoner arrangerer kurs som både direkte og indi
rekte kan ha betydning for demokratiets vilkår og 
styrke. Begrep som bidrag til opplyst forståelse og 
læring i forutsetninger som toleranse og forståelse 
eller det som kan kalles en demokratisk personlig
het, går igjen i studieforbundenes beskrivelser av 
sitt bidrag til utviklingen av samfunnet. Studiefor
bundenes synlige innsats på feltet er for eksempel 
kurs for tillitsvalgte i ledertrening og organisa
sjonsutvikling. 

Kursvirksomheten i studieforbundene kan ses 
som et bidrag til likeverd og deltakelse i samfun
net. Denne gir en mulighet til å ta i bruk utradisjo
nelle læringsarenaer (jf. punkt 3.4.7 evaluering av 
tiltaket Musikk i fengsel og frihet). Studieforbund 
har tradisjonelt hatt et desentralisert tilbud i spredt 
befolkede områder og har gitt tilbud til grupper 

som ellers i liten grad deltar i utdanning og 
arbeidsliv. Et eksempel på dette er Aftenskolen 
Høyres Studieforbundenes tilbud data for vett
skremte, som ble til som følge av at de så en gruppe 
eldre mennesker som ønsket å bruke PC som et 
verktøy i hverdagen. For disse var det uaktuelt å 
starte på en IT-linje på en offentlig eller privat  
skole, eller å ringe et datafirma for hjelp til bruk av 
PC. Kursene har gått i mange år, og får stadig nye 
vettskremte som kursdeltakere (Kilde: Aftenskolen 
Høyres Studieforbund). 

Studieforbundene bidrar til læring i og for 
arbeidslivet, slik resultater fra Lærevilkårsmonito
ren viser (jf. punkt 3.4.7). Eksempelvis tok Studie
forbundet Folkeuniversitetet opp 320 nye hjelpe
pleierstudenter i 2006, mens 213 forberedte seg til 
teoriprøven for omsorgsarbeiderfaget. Den 
typiske deltakeren er en kvinne i aldersgruppen 
30--49 år, med deltidsstilling i det offentlige helse
vesenet (kilde: Folkeuniversitetet). Se også punkt 
6.1.5 om studieforbundenes rolle for læring i 
arbeidslivet, herunder samarbeid med NAV. 

Studieforbundenes egenart gir mulighet for å 
være tidlig ute og utvikle tilbud som etterspørres 
lokalt og regionalt. Muligheten for å starte egen 
virksomhet som alternativ til ansettelse er i ferd 
med å få høyere prioritet både i utdannings- og 
arbeidsmarkedspolitikken. Et eksempel på studie
forbunds bidrag i denne forbindelsen er Folkeuni
versitetet i Hamar og i Vesterålen, som har fått god
kjent landets første fagskole i etablering, innova
sjon og entreprenørskap. Dette innebærer at kyst
og fiskekulturen i Nord-Norge og jord- og skog
brukskulturen i Innlandet (Hedmark og Oppland) 
tar i bruk samme fagutdanning for etablering. 

5.4 Kultur 

Et levende kunst- og kulturliv har en verdi i seg 
selv, gjennom å gi alle som ønsker det, anledning til 
å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av 
kulturuttrykk. Store deler av kulturlivet i Norge og 
Norden er avhengig av en velfungerende frivillig 
sektor (Festervold 2007). Frivillige kulturorganisa
sjoner spiller en sentral rolle i lokalsamfunnene 
ved å bidra til opplæring, formidling og aktivitet. 

De står for en vesentlig del av opplæring av og 
er også en viktig arbeidsplass for kunstnere og kul
turarbeidere. Dette omfatter dirigenter for kor, 
korps og orkestre, musikere og solister, instruktø
rer, kurslærere og tilrettleggere for hele kulturfel
tet og er en virksomhet som har pågått lenge. Alle
rede i 1917 holdt Noregs Ungdomslag det første 
landsdekkende kurset for instruktører i folkedans. 
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Boks 5.1  Laftekurs i regi av studie
forbundet Populus 

Folkeakademiet Østre Toten, som er medlem 
av Studieforbundet Populus, er ansvarlig for 
kurset i samarbeid med psykiatri-, sosial- og 
flyktningtjenesten. Frivillighetssentralen i 
Østre Toten er koordinator. 

Målet med kurset er ved en praktisk tilret
telagt aktivitet å fremme mestring og bedring 
av sosial kompetanse. Tiltaket rekrutterer per
soner med innvandrerbakgrunn bosatt i kom
munen, personer med psykiske lidelser og 
eller sosiale vansker samt rusbrukere under 
habilitering. 

Utover mål om mestring og økt sosial kom
petanse er det satt følgende konkrete lærings
mål til kursdeltakelsen: 

Kunnskapsmål 
Deltakerne skal lære om restaurering av 
gamle hus, hvilke tradisjonelle arbeidsmeto
der og tømmer som ble brukt i lokalmiljøet. 

Ferdighetsmål 
Deltakerne skal etter kurset kunne teknikken 
med å lage et laft og sette stokkene inn i veg
gen. 

Holdningsmål 
Deltakerne skal bli mer bevisst på tradisjonene 
i det lokale miljøet, ta vare på og verdsette 
dem. De skal kunne kjenne arbeidsgleden ved 
å kunne utføre håndverket slik at det kan beva
res, og at de selv kan videreføre det. 

Det har blitt gjennomført kurs med to grup
per med positiv evaluering. Det er planlagt å 
gjennomføre flere kurs. 

Årlig utdannes 30–40 danseinstruktører, fra hele 
landet og i alle aldre (kilde: Folkekulturforbundet). 

Kunst og kultur er også viktig for flere sam
funnssektorer ved å styrke det sosiale fellesskapet 
og bidra til økt samfunnsproduktivitet. Gjennom 
deltakelse i kulturlivet kan mennesker gjøre sine 
erkjennelser og sette seg egne, individuelle mål. 
Kartlegging av kulturnæringene i Norge viser at 
deres del av sysselsetting og BNP er nesten like 
stor som verkstedindustrien, litt større enn 
nærings- og nytelsesmiddelindustrien, over dob
belt så stor som jordbruk og skogbruk og over tre 

ganger så stor som fiske målt i bruttoprodukt (Øst
landsforskning rapport nr. 10:2004). Kulturopple
velser kan være et første skritt mot en mer aktiv til
værelse og den enkeltes evne til å ta tak i sitt eget 
liv. Et eksempel på dette er laftekurs, som arrange-
res i regi av Populus – studieforbundet folkeopplys
ning (jf. boks 5.1). 

5.4.1 Studieforbundenes bidrag 
Hovedtyngden av aktiviteten hos studieforbun
dene ligger på kulturområdet. Først og fremst 
praktisk-estetiske fag, med emner som sang og 
musikk, men også emner som ivaretar tradisjoner 
og overføring av kunnskap mellom generasjoner. 
Som det går fram av punkt 3.4.4 er rundt halvpar
ten av studieforbundenes opplæringsvirksomhet 
kulturrelatert. 

Studieforbundene bidrar også i formell opplæ
ring innenfor kulturfag. Folkekulturforbundet, 
Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag og 
Bunad- og Folkedraktrådet har for eksempel utvi
klet en kursrekke som tilbyr ni kurs over tre år. 
Kursrekka er bygd opp etter læreplan i videregå
ende skole og skal kunne brukes som grunnlag for 
å gå opp som praksiskandidat og avlegge svenne
prøve i bunadtilvirkerfaget (kilde: Folkekulturfor
bundet). Gjennom samarbeid på ulike nivåer i 
utdanningssystemet kan studieforbundene bidra 
til et bredere tilbud enn utdanningsinstitusjonene 
selv gir. Muligheten til formell kompetanse kan 
markedsføre tradisjonsfagene, men betingelsene 
varierer for ulike utdanningsnivåer, og studiefor
bundene vil være avhengige av å finne offentlige 
samarbeidspartnere for å kunne gi deltakerne 
uttelling i form av formelle vitnemål eller studiepo
eng. Dette er nærmere omtalt i kapittel 6.2. 

Mange frilanskunstnere og kulturarbeidere 
har store deler av sitt inntektsgrunnlag fra frivillig 
kultursektor, og de har også ofte kvalifisert seg 
helt eller delvis ved ikke-formell læring. Studiefor
bundenes virksomhet bidrar også i noen grad til å 
opprettholde sysselsettingen på kulturområdet i 
distriktene. 

I Sverige blir studieforbundenes rolle for kul
turutviklingen i samfunnet oppfattet som så viktig 
at en fast del av statsbidraget avsettes til kulturpro
gramvirksomhet (jf. 4.2.1). 

5.5 Integrering og inkludering 

I de siste 20 årene har det vært en sterk vekst i

antallet som får sitt livsopphold finansiert med

offentlige ytelser (jf. kapittel 5.1). 700 000 personer
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i yrkesaktiv alder mottar til enhver tid hjelp til livs
opphold fra det offentlige, og det regnes at en halv 
million årsverk går tapt som følge av sykdom og 
uførhet (St.meld. nr. 9 (2006–2007)). I disse tallene 
er det mange ikke-vestlige innvandrere. Også per
soner med nedsatt funksjonsevne, personer med 
svak helse og sosiale problemer har betydelige 
lavere arbeidsdeltakelse enn andre. 

Arbeid blir ofte trukket fram som nøkkelen til 
integrering og inkludering i samfunnet, se også 
kapittel 5.3. For de fleste er det viktig for selvfølel
sen å ha et arbeid å gå til, også for den enkeltes 
generelle levekår og økonomiske situasjon. Det 
har også stor betydning for barns utvikling at deres 
foreldre er i arbeid. Det er identifisert tydelige 
sammenhenger mellom barns sosiale bakgrunn 
og deres skoleprestasjoner (jf. St.meld. nr. 16 
(2005–2006)). 

5.5.1 Innvandrerbefolkningen 
Innvandrerbefolkningen6 i Norge utgjorde ved inn
gangen til 2006 ca. 387 000 personer, noe som til
svarer 8,3 prosent av befolkningen, og er sammen
satt av svært ulike mennesker og grupper 
(St.meld. nr. 9 (2006–2007)). Et uttalt mål i norsk 
integreringspolitikk er å ta utgangspunkt i den 
enkeltes ressurser og tilby individuelt tilpasset 
kvalifisering. 

Situasjonen for innvandrerbefolkningen er ikke 
ubetinget negativ, men det eksisterer store utfor
dringer. For eksempel er arbeidsledigheten for 
innvandrere som gruppe tre ganger høyere enn for 
befolkningen for øvrig. Flere forhold er med på å 
forklare dette, som at innvandrere ikke er inne i 
uformelle nettverk og derfor ikke kjenner de ufor
melle kanalene og kodene i arbeidslivet. Lav eller 
lite omsettelig kompetanse er også identifisert 
som en sentral årsak til lavere jobbsannsynlighet 
blant grupper av innvandrere. Behovet for innsats 
for likestilling og integrasjon spesielt rettet mot 
minoritetskvinner er stort. 

Til forskjell fra resten av innvandrerbefolknin
gen har arbeidsinnvandrere en jobb å gå til når de 
kommer til landet. Denne gruppen blir raskere 
integrert i det norske samfunnet, men mange 
returnerer til sine hjemland etter å ha arbeidet i 
Norge noen år. I de siste årene kan vi spore en 
økning i antallet arbeidsimmigranter som bosetter 
seg i Norge sammen med familien. I 2005 utgjorde 
nettoinnflyttingen fra de nye EU-landene om lag 22 

6 Med innvandrerbefolkningen forstås summen av innvan
drere og etterkommere etter disse. (St.meld. nr 9 (2006
2007)) 

prosent av samlet nettoinnflytting (St.meld. nr. 9 
(2006–2007)). 

Blant virkemidlene for å bidra til integrering av 
innvandrerbefolkningen er introduksjonsprogram
met for nyankomne flyktninger, og rett og plikt til 
opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Intro
duksjonsprogrammet skal tilpasses den enkeltes 
behov for kvalifisering og kan vare inntil to år. 
Målet er å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, 
grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, samt å 
forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdan
ning. Det er kommunene som har hovedansvaret 
for introduksjonsprogrammet. 

Behovet for norskopplæring er stort og økende 
(Basis! Vox 2006). Dette illustreres også i at midler 
til norskopplæringen alene er høyere enn samlede 
statlige midler til annen voksenopplæring (Tøsse 
2004). Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolk
ningen og myndighetene (KIM) viser til at det per 
i dag bare er 50 prosent av deltakerne som fullfører 
norskopplæringen, og utvalget oppfatter dette som 
et grunnleggende problem for kvalifisering og 
integrering av innvandrere. Kunnskaper i norsk 
språk er en utfordring arbeidsinnvandrere deler 
med andre innvandrere, men de beveger seg på 
andre arenaer. Det er derfor behov for varierte til
tak for å utvikle norskkunnskapene. 

5.5.2 Personer med redusert funksjonsevne 
Til tross for at Norge er blant de landene i OECD 
som bruker mest ressurser på virkemidler for å 
inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i 
arbeidslivet, oppnås det bare middels resultater på 
området (St.meld. nr. 9 (2006–2007))7. Om lag 15 
prosent av befolkningen i alderen 16–66 år oppgir 
at de har en funksjonshemning. Som samlet 
gruppe har disse lavere utdanning enn den øvrige 
befolkningen. Forskjellen i utdanningsnivå har 
holdt seg relativt stabilt og er størst på høyskole
og universitetsnivå. Andelen med høyskole/uni
versitetsutdanning har vært 10–15 prosent lavere 
blant personer med nedsatt funksjonsevne enn for 
resten av befolkningen. Det er ingen forskjeller i 
utdanningsnivå mellom personer med nedsatt 
funksjonsevne og befolkningen for øvrig i alders
gruppen 16–24 år, mens forskjellene er størst i 
aldersgruppen 45–66 år. Det er en sammenheng 

7 I samme stortingsmelding kommer det fram at 57 prosent 
av alle personer med nedsatt funksjonsevne mottok én eller 
flere stønader som følge av funksjonsnedsettelsen i 
2. kvartal 2006.. I alt 45,8 prosent av personer med funk
sjonshemninger i alderen 16-66 år oppga at de var sysselsatt 
i samme periode. For befolkningen totalt var sysselsettings
raten på 74,5 prosent. 
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mellom type funksjonsnedsettelse og utdannings
nivå. Utdanningsnivået er lavere blant bevegelses
hemmede totalt enn blant andre grupper med ned
satt funksjonsevne. En studie fra perioden 1980– 
1995 viser at yrkesaktiviteten blant personer med 
nedsatt funksjonsevne er 3,8 ganger høyere blant 
universitetsutdannede, enn blant de med utdan
ning på grunnskolenivå (Trond Bliksvær og Jan-
Inge Hanssen 2005). Det er samtidig en positiv 
trend at en økende andel personer med nedsatt 
funksjonsevne som ønsker arbeid, er tilmeldt 
NAV.8 

5.5.3	 Studieforbundene, samer og de nasjo
nale minoritetene 

Nasjonal politikk overfor samer, og de andre nasjo
nale minoritetene, jøder, kvener, sigøynere og 
skogfinner, har opp gjennom historien vært preget 
av krav om fornorsking og ensidig tilpasning til 
storsamfunnet. Minoritetsgruppers språk og kul
tur har blitt nedvurdert og til dels forsøkt utslettet. 
Etter den annen verdenskrig har det gradvis 
skjedd en endring i myndighetenes politikk over-
for minoriteter, og verdien av at Norge er et flerkul
turelt og mangfoldig samfunn, har blitt anerkjent. 
Grunnloven § 110a. ble tilføyd ved grunnslovsbe
stemmelse i 1988. Etter bestemmelsen påligger det 
statlige myndigheter å legge forholdene til rette for 
at den samiske folkegruppen kan utvikle sitt språk, 
sin kultur og sitt samfunnsliv. Året før ble same
loven vedtatt (lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametin
get og andre samiske rettsforhold). Norge ratifi
serte i 1990 ILO-konvensjon nr. 169 om urbefolk
ninger og stammefolk i selvstendige stater. 

Samepolitikk i dag innbærer å legge forhol
dene til rette for at samene kan videreutvikle og 
styrke sin egen kultur, sitt eget språk og sitt eget 
nærings- og samfunnsliv. 

Med bakgrunn i den fornorskingsprosessen 
som har pågått, står det samiske samfunnet og de 
nasjonale minoritetene overfor store utfordringer, 
spesielt når det gjelder bevaring og styrking av 
språk og kultur. Når for eksempel samiske foreldre 
ikke snakker samisk til sine barn, fordi de selv ikke 
har lært det eller av andre grunner, vil språket dø 
ut. De to samiske studieforbundene, Samisk Stu
dieutvalg og Sjøsamisk Studieforbund, har begge 
som hovedmål å gi opplæring i samisk språk9 og 
kultur. 

8 Gjennom å koble arbeidskraftundersøkelsen til SSB og 
registerdata fra Aetat har SSB kartlagt situasjonen til funk
sjonshemmede som ønsker arbeid. 

9 Det er tre offisielle samiske språk i Norge: nordsamisk, 
lulesamisk og sørsamisk. I tillegg er det flere dialekter. 

Opplæringsloven kapittel 6 har bestemmelser 
om samisk opplæring, og regulerer retten til opp
læring både i grunnskolen og videregående skole. 
Samtidig gir kapittelet Sametinget myndighet til å 
fastsette deler av læreplanforskriftene. 

I samiske distrikter har alle i grunnskolealder 
rett til opplæring i og på samisk. Kommunen kan 
vedta å legge opplæring på samisk til en eller flere 
skoler i kommunen. Innholdet i samisk grunnsko
leopplæring er regulert i Læreplanverket for Kunn
skapsløftet - Samisk. Samer i videregående opplæ
ring har rett til opplæring i samisk, dette gjelder 
også elever som ikke har hatt samisk opplæring i 
grunnskolen. Elevene har rett til å velge hvilket av 
de tre samiske språkene som skal brukes i opplæ
ringen. Det er fylkeskommunen som har plikt til å 
sørge for videregående opplæring, jf. kapittel 6.2. 

Sametinget fastsetter de samiske språkplanene 
både i grunnskolen og videregående opplæring. 
Sametinget fastsetter også læreplaner for særskilte 
samiske fag i videregående opplæring. Sametinget 
er gitt myndighet til å regulere opplæringen om 
samiske forhold både i det samiske og det alminne
lige læreplanverket i grunnskolen og videregå
ende opplæring. 

5.5.4	 Studieforbundenes bidrag 
Den enkeltes arbeidsevne og behov for tilpasning 
blir i arbeids- og velferdspolitikken sett som helt 
individuell. Verken livsopphold eller tiltak skal 
kanaliseres med utgangspunkt i gruppekjenne
tegn (St.meld. nr. 9 (2006–2007)). Dette innebærer 
at også kvalifisering og kompetanseheving må til-
passes den enkeltes behov, og fokusere på ev. 
læringshindringer og ikke for eksempel fysiske 
egenskaper. 

En individrettet tilnærming harmonerer med 
studieforbundenes formål «å hjelpe den enkelte til 
et mer meningsfylt liv», slik det er formulert i vok
senopplæringsloven. Studieforbundene har likevel 
en del av sin opplæringsvirksomhet rettet inn mot 
bestemte grupper (jf. kapittel 3). De gir kurs og 
opplæring på oppdrag av NAV og andre offentlige 
etater og i samarbeid med andre aktører (jf. også 
kapittel 6.1). Et eksempel på dette er det kursopp
legget Libra Helse og Kostholdsorganisasjon har 
utviklet for attføringsbedrifter, med støtte fra 
studieforbundet Populus. Tiltaket er rettet mot 
voksne personer med livsstils- og overvektsproble
mer, men samtidig individuelle sammensatte pro
blemer. Gjennom fokus på helse, kosthold og livs
stil er målet å øke deltakernes selvtillit og motiva
sjon til å fortsette med utdanning eller jobb. Kurset 
går over ti måneder og gir mulighet til å ta eksa
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men i helse- og sosialfag. Det har vært gjennom
ført et kurs der fem av 15 personer har gått videre 
med utdanning eller er i arbeid (kilde: Populus). 

Funksjonshemmedes Studieforbund dekker de 
fleste organisasjoner for funksjonshemmede og 
kronisk syke, mens for eksempel Norges Handi
kapforbund er medlem av AOF Norge. Andre stu
dieforbund har satset særlig på å nå ulike grupper 
som for eksempel innvandrere. Innvandrerorgani
sasjoner har ikke eget studieforbund og er i liten 
grad medlemmer i studieforbund. Her skiller 
Norge seg fra Sverige, der den muslimske organi
sasjonen Ibn Rushd er i ferd med å bli eget studie
forbund. Det er stilt spørsmål ved om organisering 
langs etniske skillelinjer kan føre til segregering 
og sementering av forskjeller like mye som å 
dekke kulturelle og sosiale behov (Faforapport 
2007:16). Eksempelet Laftekurs, jf. kapittel 5.4, er 
eksempel på et tilbud i regi av studieforbund som 
legger vekt på å rekruttere deltakere med innvan
drerbakgrunn. Erfaringene tyder på at dette har 
fungert etter hensikten. 

Personer med innvandrerbakgrunn er i liten 
grad representert blant ansatte i studieforbun
dene, noe NIFU STEP påpeker i sin undersøkelse 
for utvalget. 

5.6 Utvalgets vurderinger 

5.6.1	 Generelt om studieforbund og sam
funnspolitiske målsettinger 

Nedgangen i studieforbundenes aktivitet kan knyt
tes til sammensatte forhold som ressurssituasjo
nen, studieforbundenes egne oppfatninger om sin 
rolle, holdninger i samfunnet til studieforbundene 
og til struktur og rammer de opererer innenfor. 
Uklarhet om hensikt og måloppnåelse med studie
forbundenes virksomhet og deres rolle er likevel 
det utvalget oppfatter som den mest grunnleg
gende årsaken til at bevilgningene og aktiviteten 
over tid har gått ned. 

Den nordiske samfunnsmodellen har styrker 
det er nødvendig å bygge videre på, herunder tra
disjonen med folkeopplysning, demokratisk delta
kelse og sterkt frivillig engasjement i befolknin
gen. Utvalget viser til en tverrpolitisk enighet i Sve
rige om at studieforbundene er viktige for å ivareta 
demokratiet, og at de er gitt et klart samfunnsopp
drag også for framtiden. Utvalget ser at studiefor
bundenes virksomhet er ganske lik i Sverige og 
Norge, men at det ikke finnes noen tilsvarende 
tverrpolitisk enighet om målet for studieforbunde
nes virksomhet i Norge. 

Studieforbund er delaktige innenfor mange 
politikkområder og på mange måter. Et kurs i regi 
av studieforbund eller deres medlemsorganisasjo
ner kan i og med kravet om åpenhet tiltrekke seg 
deltakere på tvers av alder, utdanningsnivåer, yrke
serfaring og personlige preferanser. Kurset kan 
være arbeidsrettet for noen deltakere og fritidsret
tet for andre, og begge deler for andre igjen. Det 
kan være ubundet av pensum og uten annet umid
delbart formål enn personlig refleksjon og utvik
ling for deltakeren. Samtidig kan kurset gi grunn
lag for en realkompetansevurdering eller privatist
eksamen som åpner for senere deltakelse i formell 
opplæring. Deltakelsen kan ha videre samfunnspo
litiske virkninger for mål som demokratiutvikling, 
inkludering og integrering, uten at dette nødven
digvis var en uttalt intensjon ved planlegging og 
igangsetting av kurset. 

Utvalget vil derfor framheve som en særlig 
styrke og utviklingsmulighet at studieforbundenes 
kursvirksomhet kan omfatte mer en et enkelt poli
tikkområde. Studieforbundenes mangfoldighet 
kan være deres største fortrinn i et framtidig sam
funn. Studieforbundene har tapt terreng over tid. 
Fra enkelte hold påstås det at de har blitt utdaterte 
blant annet fordi formelt ansvar på områder der de 
tidligere var enerådende, er overført til andre. 
Denne argumentasjonen kan snus, og studiefor
bundene kan framstå som moderne og framtidsret
tede fordi de i liten grad er bundet til et begrenset 
virksomhetsområde i en bestemt historisk kon
tekst, og fordi de ikke er satt til å forvalte bestemte 
virkemidler overfor definerte målgrupper. En 
hovedfagsoppgave, Frivillighetens læringsland
skap, viser at frivillig sektor har hatt en tendens til 
å organisere tilbud så de ligner på offentlige tilbud 
om formell utdanning (Thommessen 2006). Dette 
kan tyde på at det offentlige uttrykker forventnin
ger til tilbudet som ikke ivaretar studieforbunde
nes særlige styrker. Samtidig kan det også tyde på 
at studieforbundene heller ikke selv fullt ut utnyt
ter og utvikler sine fortrinn. 

Utvalget mener studieforbundene selv har et 
klart ansvar for å fornye seg, organisere seg på en 
effektiv måte, være oppdatert i ny teknologi og 
markedsføre seg for nye grupper. Samtidig må stu
dieforbundene gis rimelige rammebetingelser hvis 
de skal forventes å bidra til å nå samfunnsmål. En 
ny tendens er at studieforbund mister deltakere i 
spredt befolkede distrikter, og effektivisering ikke 
lenger kun tas ut ved større kurs, men at man også 
ser at lokale avdelinger legges ned. NIFU STEP 
belyser dilemmaet lokalt eller regionalt selvstyre i 
studieforbund ut fra at flere av studieforbundene 
de har intervjuet, er inne i en prosess med nedleg
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ging av lokalledd og overføring av oppgaver til 
regionleddet. I rapporten omtaler NIFU STEP de 
organisatoriske endringene slik: «Nedleggelse av 
lokalavdelinger med lokalt styre i studieforbund 
kan føre til svakere lokal forankring for kursvirk
somheten så vel demokratisk som administrativt. 
Da risikerer en å miste etablerte nettverk som er 
sentrale for den lokale kursvirksomheten.» Utval
get ser at dersom denne utviklingen fortsetter, vil 
studieforbundenes mulighet til å kunne bidra til å 
nå politiske mål kunne reduseres på både kort og 
lang sikt. 

5.6.2	 Studieforbundenes rolle for frivillighet 
og folkeopplysning, kultur, demokrati 
og likeverd, inkludering og integrering 

I St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle, 
legger regjeringen opp til en ny og helhetlig frivil
lighetspolitikk. Hensikten med meldingen er blant 
annet å gi sektoren anerkjennelse og understreke 
sektorens autonomi. 

Utvalget mener studieforbundene står i en sær
stilling i å bidra til å nå målet om videre utvikling av 
frivillig sektor i forlengelse av folkeopplysningstra
disjonen. Utvalget oppfatter studieforbundene som 
sentrale i å gjøre frivillig sektor som læringsarena 
tilgjengelig for alle og med det bidra til demokra
tisk deltakelse. 

Frivillig sektor er i endring, og utvalget ser 
behov for bedre tilpasning av studieforbundenes 
tilbud til disse endringene. Utvalget ser begrepet 
livslang læring som mer dekkende for studiefor
bundenes virksomhet enn voksenopplæring. Livs
lang læring innebærer å utvikle og utnytte den 
enkeltes potensial på ulike arenaer gjennom livet. 
Mens voksenopplæringsloven i dag har det sam
lende trekk at det er voksne som er målgruppen, 
ser utvalget i dag heller studieforbundenes felles 
identitet i å motivere til læring av ulik art og på 
tvers av aldersgrenser. Dette ser man ikke minst i 
kultursektoren, der studieforbundene bidrar til 
læring i mange ulike former, til levende kulturliv, 
og de utdanner kulturarbeidere. Utvalget ser at fri
villighet og lokalt kulturliv henger tett sammen, og 
at en tydeliggjøring av studieforbundenes rolle for 
frivilligheten også vil ha positive virkninger for 
deres betydning for amatørkulturen. 

Utvalget er bekymret over at mange faller uten
for utdanning og arbeidsliv, og mener dette repre
senterer en betydelig samfunnsutfordring. Dette 
til tross for at stadig flere får høyere kompetanse 
og selv er godt i stand til å videreutvikle de kunn
skapene og ferdighetene de har behov for. Arbeids
livet er blitt en dominerende læringsarena, men 

fortsatt er mange mest motivert til læring for per
sonlig utvikling og fritidsformål. Studieforbundene 
er representert i både arbeidslivet og fritidssfæren 
og har således en rolle på begge arenaer. 

For målsettingene om likeverd, demokratisk 
deltakelse, inkludering og involvering mener utval
get studieforbundene bør styrke sin rolle, men 
ikke som erstatning for allerede etablert offentlig 
ansvar. Utvalget mener studieforbundene har sin 
viktigste funksjon i å være en åpen og tilgjengelig 
arena for læring, ikke at de skal gis et varig konkret 
og avgrenset ansvar for bestemte mål og målgrup
per. Studieforbund er én av mange aktører som 
bidrar til å nå mål i arbeids- og samfunnsliv sen
tralt, regionalt og lokalt. Studieforbundenes mulig
het til å spille en aktiv samfunnsrolle handler langt 
på vei om bedre samarbeid med offentlige aktører, 
både ved at de slippes til, og ved at de selv griper 
mulighetene. Et bedre samspill med det offentlige 
utdanningssystemet vil være nødvendig for få aner
kjennelse for den kompetansen som utvikles gjen
nom deltakelse i studieforbundenes tilbud. Dette 
blir behandlet grundigere i neste kapittel. 

En måte studieforbundene kan bli en mer sen
tral samarbeidspartner på, mener utvalget kan 
være å gi større oppdrag knyttet til aktuelle sam
funnsutfordringer. Svensk folkbildning, herunder 
studieforbundene, har nylig blitt involvert i en sat-
sing på e-læring i befolkningen. Mulige mål norske 
studieforbund kan bidra til å nå, kan være arbeids
livskvalifisering på ulike områder, opplysnings
kampanjer og særlige tversgående læringstiltak 
som basiskompetanse for voksne, seniortiltak og 
språkopplæring for innvandrere, herunder 
arbeidsinnvandrere. Utvalget er samtidig i tvil om 
studieforbundene kan ta ansvar for omfattende 
kampanjer og programsatsinger innenfor dagens 
system for organisering og finansiering. For å 
være aktuelle for større tidsbestemte satsinger for
utsettes en evne til mobilisering blant studiefor
bundene, som igjen forutsetter tilstrekkelig kraft
fulle og velfungerende organisasjoner. For delta
kelse i større satsinger kan det være aktuelt å vur
dere om studieforbundene kan ses i en større sek
torvis sammenheng, slik som folkbildningen
Sverige. Dette er nærmere omtalt i kapittel 6 og 7. 

Utvalget viser til at Sametinget etter voksen
opplæringsloven ikke er tillagt oppgaver eller myn
dighet i forhold til de samiske studieforbundene. 
Utvalget er av den oppfatning at det i forbindelse 
med arbeidet med en ny lov om ikke-formell opp
læring, slik utvalget foreslår, kan være naturlig å 
vurdere om Sametinget bør gis en hensiktsmessig 
rolle overfor de samiske studieforbundene. Dette 

 i 
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med sikte på bedre å ivareta de spesielle utfordrin
gene som knytter seg til samenes situasjon. 

Ved en eventuell sterkere eksplisitt deltakelse i 
offentlige satsinger og programmer mener utval
get det må kunne stilles særlige resultatkrav. Det 
må også være mulig å samle informasjon som kan 
dokumentere virkningene av tiltak som settes i 
gang. Dette omtales i kapittel 7. 

Et forslag til ny målstruktur for studieforbun
dene presenteres i kapittel 7.1, og baserer seg på 
utvalgets vurderinger rundt mulige roller for studi
eforbund i dette kapittelet, og i betraktninger 
omkring grenseflater mot andre opplæringsaktø
rer i kapittel 6.1. 
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Kapittel 6 

Studieforbundenes oppgaver og rolle i offentlige og andre 
utdanningstilbud 

Dette kapittelet handler om grenseflater mellom 
studieforbundene og andre aktører som tilbyr 
læring. Først trekkes paralleller til tilbydere som 
har det til felles med studieforbundene at de i 
hovedsak befinner seg utenfor det formelle utdan
ningssystemet, selv om de i varierende grad sam
handler med det. Deretter trekkes forholdet til det 
offentlige utdanningssystemet opp,    med særlig 
vekt på studieforbundenes relasjon til formell 
grunnopplæring for voksne. Til slutt gis i korte 
trekk en presentasjon av nyere utvikling på utdan
ningsfeltet. 

6.1	 Studieforbundene og andre 
læringstilbud utenfor det offent
lige utdanningssystemet 

6.1.1 Folkehøyskoler 
Folkehøyskolene er i likhet med studieforbundene 
en nordisk tradisjon forankret i folkeopplysnings
tanken. Mens Danmark og Norge har fastholdt fol
kehøyskolenes karakter som et eksamensfritt sko
leslag, har svenske og finske folkehøyskoler utvi
klet seg til også å bli kompetansegivende på 
enkelte områder. Det er i dag 77 folkehøyskoler i 
Norge.1 2 Særtrekk ved folkehøyskolene er at de 
skal: 
–	 legge vekt på allmenndanning og folkeopplys

ning 
–	 være eksamensfrie 
–	 ha pedagogisk frihet 
–	 ha internat som en integrert del av langkursene 

1	 Av disse er ti eid av fylkeskommuner, de øvrige av kriste
lige og humanitære organisasjoner, spesielle høyskolelag 
og stiftelser, og én skole er i privat eie. Av folkehøyskolene 
er det 30 som er kristne, mens 47 er frilynte. 

2	 Den første lov om folkehøgskoler ble vedtatt i 1949, og 
omfattet alle retningene under fellesbetegnelsen folkehøg
skole. Lov av 06.12.2002 nr. 72 (2001–2002) om folkehøy
skoler (folkehøyskoleloven) trådte i kraft 1. januar 2003. 
Loven er primært en tilskuddslov som setter vilkår for god
kjenning og tilskudd. Loven gir departementet hjemmel til 
å føre nødvendig kontroll. 

Folkehøyskolene arrangerer: 
–	 langkurs (som varer 95 dager eller mer, fordelt 

over minst 16 ½ uke) 
–	 kortkurs (som varer minst to dager, maksimum 

94 dager) 

To folkehøyskoler, Norsk Pensjonistskole og 
Norsk Senter for Seniorutvikling, har spesialisert 
seg på kortkurs og virksomhet primært rettet mot 
eldre. Mange av de andre folkehøyskolene tilbyr 
også kortkurs, men da som et tillegg til langkur
sene. ECON-rapport nr. 2005–010 Evaluering av 
kortkursvirksomheten ved folkehøgskolene viste 
blant annet at personer over 50 år utgjør halvpar
ten av deltakerne på kortkurs, og at kvinner er den 
største enkeltgruppen. 

De siste årene har folkehøyskolene årlig hatt 
10–12 prosent av et kull med 19-åringer, eller ca. 
6500 elever på sitt 33 ukers langkurs. Samlet har 
folkehøyskolene vel 7000 årselever, hvorav 
omtrent 10 prosent eller i underkant av 1000 går på 
kortkurs. 

Statstilskuddet til folkehøyskolene er ram
mestyrt, og således avhengig av de årlige budsjet
tene. I statsbudsjettet for 2007 er det bevilget rundt 
570 millioner kroner til folkehøyskoler, hvorav 
anslagsvis 60 millioner gikk til kortkursvirksom
het i følge beregninger foretatt av Utdanningsdi
rektoratet. 

Det har siden starten vært tette forbindelser 
mellom mange folkehøyskoler og lokale ungdoms
lag, boklag og bygdelag, også gjennom eierskap. I 
dag er samarbeidet mellom studieforbundene og 
folkehøyskolene mer ideologisk og ikke så prak
tisk og løpende som umiddelbart kan synes natur
lig. Dette har sammenheng med at folkehøysko
lene i hovedsak har voksen ungdom som mål
gruppe, og at internatet står sentralt. En annen 
årsak kan være ulike finansieringsvilkår og der
med ulik fokus. I denne sammenhengen kan nev
nes at kortkursvirksomhet med voksne deltakere 
ved folkehøyskolene er av nyere dato. Denne virk
somheten gir et potensial for et tettere samarbeid 
med studieforbundene. 
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Styringsmessige koblinger mellom studiefor
bund og folkehøyskoler har blitt svekket i de siste 
årene. Tilskuddsforvaltningen av folkehøyskoler 
er lagt til Utdanningsdirektoratet mens Vox har til
svarende for studieforbund og fjernundervisnings
institusjoner. Tidligere ble begge styrt direkte fra 
departementet. Dette står i motsats til Sverige, der 
den svenske regjeringen i behandlingen av folk
bildningsproposisjonen høsten 2006 beholdt prin
sippet om et samlet folkbildningsanslag og en sam
let styring av studieforbund og folkehøyskoler 
gjennom Folkbildningsrådet (jf. punkt 4.2.1). 

6.1.2	 Frittstående fjernundervisningsinstitu
sjoner 

I 2006 var det rapportert fra 13 godkjente frittstå
ende fjernundervisningsinstitusjoner i Norge. 
Virksomheten reguleres av lov om voksenopp
læring § 11 og forskriftene gitt i medhold av denne, 
og institusjonene godkjennes av Kunnskapsdepar
tementet. Vox er tilskuddsforvalter også for de 
frittstående fjernundervisnngsinstitusjonene. 
Statstilskuddet skal benyttes til: 
–	 Opplæring ut fra studietimenormerte tilbud på 

grunnlag av gjennomsnitt av innrapporterte ti
mer de siste tre årene. 

–	 Utviklingsarbeid -- kan ytes etter søknad. 

Fjernundervisningsinstitusjonene omfatter både 
organisasjoner, stiftelser (bl.a. NKI og NKS) og 
bransjeskoler (bl.a. Industriskolen, tidligere PIL
skolen og VVS). Regelverket har færre krav til 
organisasjonsform for fjernundervisningsinstitu
sjoner enn hva tilfellet er for studieforbund. På 
samme måte som for studieforbundene stilles det 
krav om at fjernundervisningsvirksomhetene skal 
ha et ideelt, allmennyttig formål og være landsdek
kende. To studieforbund har i de siste årene over
tatt fjernundervisningsinstitusjoner, FB-fjernun
dervisning eies av Folkeuniversitetet og Natur og 
Næring Fjernundervisning av Bygdefolkets Studi
eforbund. Enkelte fjernundervisningsinstitusjo
ner, spesielt bransjeskolene, har utviklet seg i ret
ning av ordinære utdanningsinstitusjoner som iva
retar kompetanse inn mot arbeidslivet. 

I 2006 ble det rapportert inn 20 658 kursfullfø
ringer og 3 057 386 normerte studietimer3. NKI-
Fjernundervisning sto for over halvparten av rap
porterte studietimer. De fleste kursene har paral
leller til det offentlige skoleverket. 10 921 delta
kere hadde tilbud om offentlig eksamen, hvorav 61 

prosent var på videregående skoles nivå. Aktivite
ten har gått sterkt ned i de siste årene med nær en 
halvering siden 2000. Deltakere ved de offentlig 
godkjente fjernundervisningsinstitusjonene kan 
på visse vilkår søke støtte i Statens lånekasse for 
utdanning. 

Fjernundervisningsinstitusjonene er organi
sert under paraplyorganisasjonen Norsk forbund 
for fjernundervisning og fleksibel utdanning 
(NFF). Studieforbundene og fjernundervisnings
institusjoner har tradisjonelt hatt et tett samarbeid 
om såkalt kombinert undervisning. Brevundervis
ning (korrespondansekurs) har ofte inngått som 
del av den lokale opplæringen som studieforbun
dene sto ansvarlig for, innenfor faglige og fritids
pregede emner og i formelt kompetansegivende 
tilbud. Selv om teknologien har overtatt for innsen
ding av brevbesvarelser, er den kombinerte opplæ
ringsformen i prinsippet fortsatt like aktuell og iva
retar både tilgjengelighet og fleksibilitet i arbeids
former. Fjernundervisningsinstitusjonene opple
ver at det er blitt vanskeligere å samle nok delta
kere som er interessert i samme tema til samme 
tid og på samme sted. Kombinertundervisningen 
er redusert fra 40 prosent til 15 prosent av institu
sjonenes omsetning de siste årene4. Derimot er 
nettbasert opplæring et område i vekst, også i sam
arbeid med enkelte studieforbund. Det innebærer 
at studieforbund har utvidet sin basis fra klasserom 
til også å omfatte nettundervisning. 

6.1.3	 Private skoler med rett til statstilskudd 
6.1.3.1	 Privatskoleloven – særlig om kapittel 6A

skolene 

Stortinget vedtok i vårsemesteret 2007 en rekke 
endringer i lov av 4. juli 2003 nr. 84 om frittståande 
skolar (friskoleloven). De fleste av endringene 
trådte i kraft 1. juli 2007. Fra dette tidspunktet er 
blant annet lovens tittel endret til lov av 4. juli 2003 
nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (pri
vatskoleloven).  

Privatskoleloven har regler om godkjenning 
med rett til statstilskudd for private grunnskoler 
og private videregående skoler. Privatskoleloven 
omfatter ikke skoler som er omfattet av folkehøy
skoleloven, fagskoleloven, voksenopplæringsloven 
eller skoler som driver virksomhet etter opplæ
ringsloven § 2-12. Loven gjelder heller ikke skoler 
som blir drevet av politiske grupper eller partier på 
partipolitisk grunnlag. Privatskoleloven gjelder 

3 Dette er deltakertimer som ikke er sammenlignbare med 4 Opplyst av Svein Quist-Eriksen, styreleder i NFF, på Tron
kurstimer i studieforbundene. utvalgets fagdag 18. april 2007. 
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heller ikke fjernundervisning og kjøp av undervis
ningstjenester. 

Etter endringene med virkning fra 1. juli 2007 
stiller privatskoleloven krav om at skolene må 
drive sin virksomhet på et særskilt grunnlag. Dette 
er for eksempel skoler som driver på religiøst 
grunnlag, etter en anerkjent pedagogisk retning 
eller er en sertifisert internasjonal skole. Etter end
ringene foreligger det ikke lenger en rett til god
kjenning etter loven. Departementet kan etter en 
skjønnsmessig vurdering godkjenne nye skoler og 
driftsendringer ved allerede eksisterende skoler. 

Kapittel 6A i privatskoleloven har regler om 
godkjenning av skoler som har til formål å gi vide
regående yrkesrettet opplæring som ikke blir gitt 
ved videregående offentlige skoler. Kapittel 6A
skolene er særpregede, og det er store forskjeller 
mellom dem. Mens enkelte av skolene tilbyr yrkes
rettet opplæring på videregående skoles nivå, er 
det også en del kapittel 6A-skoler som reelt 
befinner seg over videregående skoles nivå, det vil 
si på dagens fagskolenivå. De 51 kapittel 6A-sko
lene kan deles inn på følgende måte: 
–	 24 bibelskoler 
–	 12 kunstskoler 
–	 5 skoler som tilbyr utdanning innenfor dans og 

musikk 
–	 10 øvrige skoler 

Det følger av privatskoleloven § 8-2 etter endring 
med virkning fra 1. juli 2007 at kapittel 6A slutter å 
gjelde 1. juli 2010. I Ot.prp. nr. 37 (2006–2007) om 
endringer i friskoleloven er det blant annet lagt til 
grunn: 

«[...] at dei skolane som i dag er godkjende 
etter kapittel 6A, i løpet av overgangsperioden 
innrettar seg etter vilkåra i anten fagskolelova 
eller friskolelova (foreslått endra til privatskole
lova). [ ] Til grunn for forslaget ligg at skolane 
får behalde offentleg finansiering på uendra 
nivå ved overgang til fagskolelova, føresett at 
dei får godkjenning av NOKUT i løpet av over
gangsperioden. [ ] Dei av dei noverande kapit
tel 6A-skolane som innrettar seg etter vilkåra i 
den endra privatskolelova, vil få offentleg finan
siering etter reglane i denne lova. Departemen
tet reknar likevel med at enkelte av kapittel 6A
skolane ikkje vil vere i stand til å innrette seg 
verken etter fagskolelova eller etter friskole
lova (foreslått endra til privatskolelova) innan 
utløpet av overgangsperioden. Departementet 
vil greie nærmare ut kva for ei lovmessig 
ramme som mest formålstenleg vil gjere det 
mogleg for desse skolane å behalde offentleg 
finansiering også etter at overgangsperioden er 
over, og vil mellom anna vurdere folkehøgsko

lelova i denne samanheng. Departementet vil 
så komme tilbake til Stortinget med forslag.» 

6.1.3.2 Nærmere om voksne i privatskoler 

Skoler godkjent etter privatskoleloven skal ha hele 
landet som inntaksområde, jf. §§ 3-1 og 6A-3, og de 
skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for inntak 
i offentlige skoler. Ved inntak til private videregå
ende skoler skal ungdom med rett til videregående 
opplæring etter opplæringsloven § 3-1 prioriteres 
foran voksne søkere med rett til videregående opp
læring etter § 4A-3. 

Kapittel 6A-skolene, sammen med de særskilte 
skolene for funksjonshemmede, kan ta inn voksne 
søkere uten rett til videregående opplæring. En del 
kapittel 6A-skoler tilbyr utdanning som reelt 
befinner seg over videregående skoles nivå, og 
enkelte – blant annet noen bibelskoler og skoler 
innenfor dans og musikk – stiller også opptakskrav 
om fullført videregående opplæring. 

I § 3-1 femte ledd i privatskoleloven er det fast
satt at departementet kan gi forskrifter om inntak 
av voksne uten rett til videregående opplæring. 
Slik forskrift er gitt i forskrift til privatskoleloven 
kapittel 11. 

En del privatskoler er dermed til dels i samme 
marked som studieforbundene i å levere tilbud 
som supplement til offentlige utdanningstilbud for 
voksne. Handverksskolen – Senter for bygdekultur 
– er et eksempel på området små håndverksfag. 
Skolen omtaler sitt tilbud i treskjæring (vg1-kurs) 
slik: 

«Dette er ein kreativ og utfordrande studieret
ning for litt modne eller erfarne elevar. For 
møbelsnikkarar vil det vere ei fin spesialise
ring, men også ei vidareutdanning for for
mingslærarar eller folk i skapande yrke. » 

6.1.4 Fagskoler 
Lov av 20. juli 2003 nr. 56 om fagskoleutdanning 
(fagskoleloven) har som formål å sikre fagskoleut
danninger av høy kvalitet gjennom en offentlig 
godkjenningsordning. Med fagskoleutdanning 
menes yrkesrettede utdanninger som bygger på 
videregående opplæring eller tilsvarende realkom
petanse, og som har et omfang tilsvarende mini
mum et halvt studieår og maksimum to studieår. 
Med yrkesrettet utdanning menes utdanning som 
gir kompetanse som kan tas i bruk i arbeidslivet 
uten ytterligere generelle opplæringstiltak.  

Det er Nasjonalt organ for kvalitet i utdannin
gen (NOKUT) som er tillagt ansvaret for å god
kjenne fagskoleutdanninger. Etter lovendring med 
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virkning fra 1. august 2007 kan tilbyder av utdan
ning som er godkjent som fagskoleutdanning, på 
bestemte vilkår få fullmakt til selv å opprette og 
legge ned fagskoleutdanninger på avgrensede fag
områder (godkjent tilbyder). 

Godkjenning etter fagskoleloven gir ikke noe 
rettskrav på statlig tilskudd. I stedet bestemmer 
loven at det kan gis tilskudd til tilbydere av fagsko
leutdanning som er godkjent etter loven. Finansier
ing av fagskoleutdanning er dermed en budsjett
styrt ordning. 

Det finnes en særskilt tilskuddsordning for tek
niske fagskoleutdanninger. Denne ordningen gjel
der tilbud gitt ved tekniske fagskoler som var 
omfattet av tidligere lov om tekniske fagskoler. 

Når en utdanning er godkjent som fagskoleut
danning, gir det samtidig mulighet for å søke om 
lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. 
Denne muligheten fører til at noen studieforbund 
søker om fagskolegodkjenning for enkelte av sine 
tilbud. Folkeuniversitetet og AOF har per juni 2007 
fått godkjenning av hvert sitt tilbud, henholdsvis 
Etablering, innovasjon og entreprenørskap (Folke
universitetet Hamar og Folkeuniversitetet Sort-
land) og Kreftomsorg og lindrende pleie (AOF 
Haugaland). 

6.1.5 Læring i arbeidslivet 
6.1.5.1 Arbeidslivsopplæring 

Det aller meste av læringen i norsk arbeidsliv skjer 
som uformell læring gjennom det daglige arbeidet. 
I punkt 3.4.8 framgår det at studieforbund, fagfore
ninger og frivillige organisasjoner står for i under
kant av 10 prosent av kurs og opplæringstiltak i 
norsk arbeidsliv, ifølge Fafos Lærevilkårsmonitor 
2006. De står for 20 prosent innenfor primærnærin
gene. Det framgår i punkt 3.4.5 at studieforbund 
har en tradisjon for og en omfattende virksomhet i 
å skolere tillitsvalgte i organisasjons- og arbeidsli
vet. Flere studieforbund arrangerer kurs som fører 
fram til yrkessertifikater som for eksempel truck
førerbevis og sprøytesertifikat. For enkelte bran
sjer utgjør disse kursene en viktig del for å utvikle 
kompetansen på arbeidsplassene. 

Som omtalt i kapittel 3 ble Kompetanseutvi
klingsprogrammet (KUP) opprettet for å styrke 
kompetansen i arbeidslivet. Studieforbundene var 
samarbeidspartner i programmet. KUP ga i perio
den 2000-2006 støtte til knapt 750 utviklings- og 
spredningsprosjekter og vel 80 000 arbeidstakere 
har deltatt i opplæring i KUP-støttede prosjekter. 
AOF, FU og BSF sto som søkere på 27 av prosjek
tene. I tillegg var fire studieforbund samarbeids
partner i 7 prosjekter, herunder to samiske. Evalu

eringen av KUP var i hovedsak positiv, men pro
grammet nådde ikke i tilstrekkelig grad småbedrif
ter og ansatte med svak utdanningsbakgrunn. 
Hovedkonklusjonen er at KUP har bidratt til å utvi
kle mange og gode prosjekter, samt utløst utvi
klingsarbeid som ellers ikke ville ha blitt satt i 
gang. Den største utfordringen i dagens kompetan
semarked er å øke deltakerandelen blant dem med 
lavest utdanning. Lærevilkårsmonitoren, viser at 
denne gruppen også har mindre lærende arbeid 
enn andre, og dermed på alle måter har mindre 
mulighet til å utvikle kompetansen sin enn andre. 

Resultatene fra ALL-undersøkelsen5 tyder på at 
over 400 000 personer i den norske voksenbefolk
ningen har et så svakt nivå i lesing og regning at de 
vil ha vanskelig for å fungere i et framtidig arbeids
liv. ALL har vært et viktig utgangspunkt for arbeid 
med grunnleggende ferdigheter inn mot voksen
befolkningen i Norge, med et sterkt fokus på 
arbeidslivskompetanse. Program for Basiskompe
tanse i arbeidslivet (BKA) ble etablert i 2006. 6 Pro
grammet delfinansierer opplæringstiltak i private 
og offentlige virksomheter som iverksetter opplæ
ring i grunnleggende ferdigheter for ansatte eller 
arbeidssøkere. Fra 2007 kan tilskuddsmidlene 
også dekke kartleggings- og motivasjonsarbeid, 
men bare dersom det også gjennomføres opplæ
ringstiltak. Programmet vil i særlig grad gi støtte til 
opplæringstiltak som øker deltakernes motivasjon 
for læring. 

Av de 208 søknadene for 2007 står fire studie
forbund som søker til seks av prosjektene, mens to 
studieforbund er oppgitt som tilbyder av opplæring 
i 24 av søknadene. Det vil si at studieforbund er 
involvert i en av sju prosjektsøknader. Av de 70 pro
sjektene som er innvilget støtte, er det AOF og Fol
keuniversitetet som er arrangør i to og tilbyder i 18 
prosjekter. Dette innebærer at disse to studiefor
bundene er en betydelig aktør som tilbyder av opp
læring i grunnleggende ferdigheter innenfor BKA
programmet. 

6.1.5.2 Studieforbund og opplæring i NAVs regi 

Arbeidsmarkedsopplæring tilbys av arbeids- og 
velferdsetaten (NAV), ofte uavhengig av, men også 

5	 ALL-undersøkelsen (Adult Literacy and Life Skills, OECD 
2005) måler og sammenligner voksnes mestringskompe
tanse. 

6	 Basiskompetanse er samlebetegnelse for ferdigheter som 
er nødvendige for å være en aktiv samfunnsborger, og er 
grunnlag for annen læring. Lese-, skrive- og regneferdighe
ter blir ansett som nødvendig for å tilegne seg øvrige nøk
kelkompetanser. I norsk sammenheng blir disse 
ferdighetene, sammen med IKT, betegnet som grunnleg
gende ferdigheter. 
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i samarbeid med utdanningsmyndighetene. Kur
sene er yrkeskvalifiserende og gjennomføres av 
ulike aktører. Tilbyderne kan være private mar
kedsaktører, videregående skoler, egne ressurs
sentre tilknyttet skolene, arbeidsmarkedsbedrifter 
og studieforbund. Enkelte steder er studieforbun
dene en betydelig samarbeidspartner for NAV. 

Tronutvalget har fått belyst dette samarbeidet 
nærmere av representanter for NAV og studiefor
bund i Telemark, Vestfold og Buskerud.7 Repre
sentantene for NAV i alle de tre fylkene opplyser at 
de har samarbeid med studieforbundene om 
arbeidsmarkedsopplæring. Også studieforbunde
nes representanter anser NAV som en stor og vik
tig samarbeidspartner i kjøp av kurs og opplæ
ringstilbud. NAV oppfatter studieforbundene som 
en leverandør av kurs og tiltak på lik linje med 
andre private aktører, og gir oppdrag dersom de 
kan levere i tråd med anbudene som lyses ut. 

Studieforbundene på sin side gir uttrykk for at 
NAV kan være lite interessert i dialog om utfor
ming av tiltak. De kan ha alternative løsninger som 
ikke passer inn i malen for kjøp av offentlige tilbud. 
Dette mener de kan resultere i at de ikke oppfattes 
som rett samarbeidspartner og taper i anbudsrun
der. 

Fordi opplæringsmarkedet er preget av mange 
små og til dels useriøse aktører, er NAV generelt 
opptatt av å ha gode samarbeidspartnere. Det er 
variasjon i kvaliteten også i tilbudene fra studiefor
bundene. Et eksempel på et vellykket samarbeids
prosjekt mellom NAV og studieforbund er Norske 
Skog, som henvendte seg til NAV for å sikre god 
omstillingskompetanse hos arbeidsstokken, og 
AOF i Telemark ble trukket inn for å sikre basis
kompetanse hos de ansatte. Opplæringen var spe
sialtilpasset for virksomheten og den enkelte. AOF 
kunne bidra med KUP-midler slik at tiltaket ble et 
felles prosjekt mellom arbeidsgiver, studieforbund 
og NAV. 

Representanter for NAV framholdt at opplæ
ring for voksne oppleves som problematisk for per
soner som henvender seg til NAV og har brukt opp 
sin rett til opplæring fra det offentlige. Samtidig er 
behovet for arbeidskraft i nær framtid stort. 

Samlet viser denne informasjonen at det er nød
vendig med en åpen dialog mellom NAV, fylkes
kommuner/kommuner og studieforbund om pre
missene for opplæringssamarbeidet. Dette er ikke 
minst viktig av hensyn til brukeren. 

Avsnittet er basert på referat fra møte i Tønsberg 12.2.2007 
mellom Tronutvalgets sekretariat og representanter for 
NAV og studieforbund (VOFO, AOF og Aftenskolen Høy
res Studieforbund). 

Arbeidsmarkedsopplæring for voksne uten rett 
til gratis formell utdanning etter opplæringsloven 
har flere utfordringer. De knyttes først og fremst til 
at voksne får tilstrekkelig veiledning, at de må sik
res en godkjent utdanning, og at utdanningen 
avkortes på grunnlag av realkompetansevurde
ring. Det er også et mål å finne akseptable finansi
eringsløsninger mellom utdanningssystemet og 
NAV, uavhengig av operativ tilbyder. Det er inngått 
intensjonsavtaler mellom Arbeids- og inklude
ringsdepartementet og Kommunenes Sentralfor
bund (KS) våren 2007 som skal bidra til at NAV og 
fylkeskommuner/ kommuner i hele landet gir 
bedre og mer brukerrettede tilbud. 

6.1.6 Bibliotekene som læringsarena 
Bibliotekene og studieforbundene har felles rot i 
folkeopplysningstradisjonen. Mens bibliotekene 
ble offentlige institusjoner, har studieforbundene 
basis i frivilllig sektor. Bibliotekene er orientert 
mot samarbeid på alle nivåer i utdanningssyste
met, og er også en aktuell læringsarena for voksne. 
Med et ideologisk fellesskap har det vært et godt 
praktisk samarbeid spesielt mellom folkebibliote
kene og studieforbundene lokalt. 

I Bibliotekreform 2014 er hovedsatsingen å 
fremme bibliotekene som ressurser for læring og 
for kultur- og litteraturformidling. Bibliotekene 
skal også styrkes som bidragsytere til integrering 
og kulturelt mangfold. Bibliotekenes posisjon som 
kunnskapsinstitusjon krever en styrking gjennom 
et kompetanseløft i sektoren og samordning av tje
nester. I høringsforslaget sies det blant annet at 
«(...) folkebibliotekene har et spesielt uutnyttet 
potensial som læringsarena både for den formelle 
og uformelle læringen». 

Studieforbundene benytter bibliotekene som 
møteplass for kunnskapsinnhenting og læring, 
både for lærere og deltakere. Samarbeidet illustre
res av bibliotekenes omfattende deltakelse i arran
gementet Læringsdagene, som koordineres av 
VOFO. I 2006 gjennomførte biblioteker flere pro
sjekter i samarbeid med studieforbund. Bibliote
kene kan ha en rekke funksjoner som kan utfylle 
og virke i samspill med tilbud i regi av studiefor
bund: 
–	 lese- og studieplasser 
–	 møteplass for gruppearbeid og diskusjon 
–	 PC-arbeidsplasser med Internett-tilgang 
–	 veiledning i bruk av Internett og IKT-støtte 
–	 veiledning i litteratursøk 
–	 tilgang til betalingsdatabaser 
–	 tilgang til bibliotekenes samlinger hjemmefra 

via Internett 

7 
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– utlån av bøker og tidsskrifter 
– innlån av litteratur fra andre biblioteker 
– utskriftsmuligheter 
– kaffeautomat og pausekrok 

Lillehammer studiesenter er et eksempel på sam
spillet mellom studieforbund og biblioteker, men 
også andre aktører, som et senter for livslang 
læring. Sentret er etablert i samarbeid mellom Lil
lehammer biblioteket, OPUS Lillehammer, VOFO 
samt Næringslivets opplæringskontor og fylkes
kommunens voksenopplæringskoordinator. Funk
sjonene omfatter samlokalisering pluss felles pro
sjekter, blant annet for karriereveiledning. Tilbu
det er åpent og gratis til samfunnet som helhet og 
enkeltpersoners behov for kompetanseutvikling. 
Tjenestene er rettet mot voksne over 23 år i Lille-
hammer-regionen som tar eller kan ha nytte av 
opplæring, etter- og/eller videreutdanning, inte
greringsprogrammer m.m.. Adgangen til sentret 
er basert på avtale og gir tilgang til en rekke fasili
teter. 

Bibliotekreform 2014 har flere tiltak som tar 
sikte på å styrke samarbeidet med andre lærings
aktører i lokalmiljøet, herunder frivillig sektor. Det 
gjelder kompetanseoppbygging og nettverksbyg
ging og å opprettholde en desentralisert struktur i 
biblioteksektoren. For studieforbund er det viktig 
at bibliotekene kan opprettholde og utvikle en så 
desentralisert struktur som mulig, i form av lokale 
sentra for livslang læring.8 Disse må være tilgjenge
lige der folk bor, helst fysisk, men i alle fall digitalt. 
Biblioteket skal ikke erstatte skolen/undervis
ningsstedene, men være et supplement, og – kan
skje særlig for voksne – et alternativt sted for 
læring, der de læringssøkende ved hjelp av gode 
veiledere selv søker kunnskap og selv tar ansvar 
for egen læring. Erfaringer med Læringsdagene 
viser at potensialet for et styrket samarbeid med 
studieforbundene er stort. 

6.1.7 IKT som læringsarena og ressurs 
IKT er i sin natur grenseoverskridende og griper 
inn på alle sektorer og samfunnsområder, og kan 
ses både som verktøy for læring og som en selv
stendig læringsarena. Som grenseløs arena for 
informasjon og læring kan Internett være en kon
kurrent til et marked studieforbundene tradisjonelt 
har hatt. En rekke nettbaserte tjenester er nå byg
get opp som møteplasser og arenaer for kunnskaps
deling. Den effektive tilgangen til oppdatert infor
masjon på Internett kan redusere etterspørsel etter 

8 VOFOs høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014. 

kurs. Samtidig er det en allmenn erfaring at det fort
satt er viktig for mennesker å reflektere over det 
som læres i fellesskap, og at samspillet mellom IKT 
og andre læringsformer er viktig for utviklingen av 
fleksible læringstilbud. Det er derfor vesentlig at de 
som tilrettelegger kurs i studieforbundene, har en 
positiv holdning til og kan utnytte IKT som lærings
ressurs, jf. også punkt 6.1.2 om forholdet til fjernun
dervisningsinstitusjoner. 

Framveksten av det digitale samfunnet gir ikke 
nødvendigvis mindre behov for studieforbundenes 
tilbud, på noen områder kan etterspørselen tvert i 
mot stige. Mange står fremdeles utenfor det digi
tale samfunnet. Dette kan blant annet gjelde en del 
eldre. Offentlig sektor satser store midler på utvik
ling av nettbaserte tjenester som også har seniorer 
som viktig målgruppe. 

I Sverige har regjeringen gitt folkbildningen, 
herunder studieforbundene, i oppdrag å bidra til å 
utjevne digitale forskjeller. Det vises til at den digi
tale kløften er et demokratisk problem i og med det 
utenforskapet som mangel på tilgang til informa
sjon og tjenester leder til for store grupper av med
borgere. Folkbildningen forventes å bidra til å 
fjerne hindringer og gi flere  forutsetninger til å 
håndtere IKT, slik at de kan delta i fleksibel læring, 
bruke digital informasjon og tjenester, kommuni
sere på sosiale arenaer og dermed i større grad 
påvirke sin egen livssituasjon og samfunnsutviklin
gen generelt.9 

Et eksempel på at også studieforbundene kan 
bidra til å minske den digitale kløften, er hentet fra 
omtale av et kurs i Folkeuniversitetet i Troms Fol
keblad 23. april i år: 

«Snertne telefoner, små tastatur. Folkeuniversi
tetet i Dyrøy kjører grunnleggende mobilkurs 
for seniorer. Mobiltelefoner har deltagerne fra 
før av. Men ikke alt av instruksjonsbøker er like 
innbydende. -- Der står det mye om hva man 
kan gjøre med telefonen, men ikke hvordan 
man skal gjøre det synes noen. -- Tastaturet på 
mobilene er lovlig lite. Eldrerådet i Dyrøy har 
lenge presset på for å få i stand et slikt kurs.» 

Som dette eksempelet viser er det viktig for stu
dieforbundene å ta konsekvensen av utviklingen av 
det digitale samfunnet. Studieforbundene kan 
bevirke at flere får tilstrekkelig kunnskap til å 
kunne ta i bruk moderne teknologi og med det 
lære å nyttiggjøre seg IKT som arena og mulighet 
for læring. Blant annet ligger det en utfordring i at 
flere kommunale tjenester krever at brukerne 

9 Prosjekter kan få maksimalt 100 000 svenske kroner i støtte 
til utvikling, forutsatt at mottakende organisasjon bidrar 
med egeninnsats for å finansiere de planlagte aktivitetene. 
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behersker ny teknologi. Kommunene bør vurdere 
muligheten til å bruke studieforbundene for å 
bygge opp denne kompetansen. 

6.1.8 Familielæring 
Familielæring er læring som involverer flere gene
rasjoner. Foreldrenes engasjement for barns utvik
ling vil i mange sammenhenger kunne ha like stor 
betydning som deres utdanning. Særlig i familier 
der foreldrene har manglende basisferdigheter, er 
det nyttig å tenke opplæring for hele familien. 
Familielæring kan skje i mange ulike former og på 
ulike arenaer. Barnehage, skole, helsestasjon, 
bibliotek og bydelshus er eksempler på steder der 
voksne og barn ferdes sammen. Opplæringen kan 
foregå med barna til stede, for eksempel i en såkalt 
åpen barnehage, eller bare med foreldre. En annen 
modell for familielæring er ungdom og voksne 
sammen. 

Studieforbundene kan spille en aktiv rolle i for
bindelse med familielæring. Dette kan være kurs i 
forbindelse med adopsjon, kosthold, samliv og 
andre emner som har betydning for livskvalitet. 
Innvandrerkvinner deltar ofte lite i tradisjonelle 
strukturer for samfunnsdeltakelse og samhand
ling, og disse er derfor en spesielt interessant for
eldregruppe. Foreldre til funksjonshemmede er en 
annen gruppe med tanke på kompetanse for inklu
dering og involvering. 

6.2	 Studieforbundene og offentlige 
utdanningstilbud 

6.2.1 Offentlig grunnopplæring for voksne 
Som omtalt i kapittel 3 er innføring av voksnes rett 
til grunnopplæring et resultat av Kompetanserefor
men. Retten medførte endringer i opplæringslo
ven, og kommunene og fylkeskommunene fikk 
ansvaret for å oppfylle retten til henholdsvis grunn
skole og videregående opplæring. Studieforbunde
nes rolle i formell grunnopplæring for voksne er nå 
knyttet til opplæringslovens bestemmelse (§ 4 A-4) 
om at ansvarlige forvaltningsorganer kan nytte stu
dieforbund, fjernundervisningsinstitusjoner og 
andre som gir tilbud om grunnskoleopplæring og 
videregående opplæring, for å oppfylle sin plikt til 
å gi opplæring til voksne, jf. punkt 3.2.4. 

6.2.1.1 Grunnopplæring for voksne i praksis 

Nedenfor omtales resultater fra undersøkelser10 

som Vox har gjennomført, omtalt som Kunnskaps

grunnlaget, om hvordan ansvarlige myndigheter 
håndterer voksnes rett til grunnopplæring. 

Omfanget av voksne i videregående opplæring 
har holdt seg stabilt etter innføringen av retten, og 
nedgangen som fant sted etter Reform 94, ser ut til 
å ha stoppet opp. Det er stor usikkerhet knyttet til 
statistikk om voksnes deltakelse i videregående 
opplæring, men anslagsvis 20 000 deltar årlig. Det 
foreligger lite kunnskap om deltakelsen reflekte
rer behovet for opplæring. Antallet voksne over 25 
år som ikke har gjennomført videregående opplæ
ring, er iht. statistikk om befolkningens høyeste 
utdanning vel 610 000 personer11. Sammenlignet 
med dette er antall deltakere lavt. Voksne gis i 
overveiende grad opplæringstilbud som er spesielt 
organisert for voksne etter den såkalte voksenopp
læringsveien, det vil si at voksne søker direkte til 
fylkeskommunen og ikke ved generelt inntak til 
videregående opplæring. 

Ca. 4500 voksne deltar årlig i grunnskoleopplæ
ring, hvorav cirka 70 prosent, drøye 3000 personer, 
har minoritetsbakgrunn. Det er vanskelig å foreta 
direkte sammenligninger med situasjonen før lov
endringen da det mangler data for perioden 1998
2001. Siden denne retten ikke er knyttet til tidli
gere utdanning, men til behov, er det også vanske
lig å si om deltakelsen har et naturlig volum, eller 
om det er et uttrykk for manglende satsing fra 
kommunenes side. Kommunene foretar i liten grad 
behovsanalyser som grunnlag for å dimensjonere 
tilbudet. Omfanget synes imidlertid å være ganske 
beskjedent, spesielt for etnisk norske, og ikke 
minst i lys av at ALL-undersøkelsen viser at 
400 000 voksne nordmenn er under den kritiske 
grensen for lese- og skriveferdigheter, jf. punkt 
6.1.5.1. 

Befolkningens kunnskap om voksnes rett til 
grunnskole og videregående opplæring er lav. 
Bare én av fire mener de har god kjennskap til sine 
rettigheter. Når en ser på hvordan kjennskapen for
deler seg etter utdanningsnivå og yrkesaktivitet, er 
det bekymringsfullt at det er de som trenger dette 
mest som vet minst. Det ser ut til å være et generelt 
problem at målgruppen er lite homogen og vanske
lig å identifisere. Vox peker på at manglende infor
masjon i enkelte fylkeskommuner kan skyldes 

10 Haugerud, V., Røstad, S.: Kunnskapsgrunnlaget. En slutt
rapport fra prosjektet om voksnes rett til grunnskole og 
videregående opplæring. Vox 2005. 

11 SSB 2005. I tillegg er vel 800 000 over 25 år registrert med 
grunnskole som høyeste utdanningsnivå. Etter nye defini
sjoner inngår i dette tallet personer som har gjennomført en 
kortere videregående opplæring enn VK II/fagprøve etter 
Reform 94. 
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frykt for å skape høyere etterspørsel enn det fyl
keskommunen kan dekke innenfor budsjettene. 

Vox vurderer at fylkeskommunene generelt er 
seg sitt ansvar bevisst når det gjelder realkompe
tansevurdering og opplæringstilbud til voksne. I 
enkelte fylker synes likevel en offensiv strategi 
med høye ambisjoner å ha blitt preget av en mer 
nøktern linje på grunn av opplevd strammere øko
nomi.12 Dette har ført til at enkelte fylkeskommu
ner er regelorienterte med sikte på å foreta 
avgrensninger og prioriteringer. De fleste ser imid
lertid kompetanseheving som en investering og er 
opptatt av å være fleksible og finne gode løsninger 
for den enkelte. Ifølge Vox er det gjennomgående 
rettighetselevene som utløser ressursene og er 
bestemmende for at fylkeskommunen oppretter et 
opplæringstilbud. Mange fylker uttrykker at de 
har en liberal praksis for også å gi tilbud til voksne 
som ikke har rett til opplæring13. 

Når det gjelder kommunene, fant Vox at 60 pro-
sent av disse ikke har noen plan for hvordan de vil 
satse på grunnskoleopplæring for voksne. Dette 
underbygges av at 70 prosent av kommunene 
ifølge offentlig statistikk (GSI) ikke rapporterer 
etnisk norske deltakere i grunnskoleopplæring for 
voksne. 20 prosent av kommunene svarer i under
søkelsen at de ikke har arbeidet spesielt med å 
informere om retten til grunnskoleopplæring. 
Mange kommuner peker på at manglende økono
misk oppfølging fra staten14 er en viktig årsak til at 
de ikke har fulgt opp retten til grunnskoleopplæ
ring. 

Når man sammenholder faktisk deltakelse med 
utdanningsnivå, synes det å være et betydelig gap 
når det gjelder voksne i både grunnskole og vide
regående opplæring. Det er godt dokumentert at 
dårlige erfaringer fra tidligere skolegang ikke 
motiverer til å søke opplæring. Koblet sammen 
med at det er de som har størst behov som kjenner 
rettighetene dårligst, kan dette være et uttrykk for 
at det er et udekket behov for opplæring. Vox 
peker på at initiativet til å søke videregående opp
læring ser ut til å være egen motivasjon eller opp
muntring fra nære omgivelser, og at det er et 
bevisst valg i forhold til ny eller videre karriere. 
Om lag 60 prosent av de som søker, har deltids

12  Datainnsamlingen skjedde i 2003.

13  Det gjelder blant annet personer som er født etter 1978


som ikke har tatt videregående opplæring, eller som har falt 
fra underveis. Dette gjelder i særlig grad innvandrere som 
er født etter 1978, men som kommer til Norge for sent til å 
kunne benytte seg av ungdomsretten til videregående opp
læring. 

14 Stortinget satte som forutsetning at kommunene skal få 
dekket ekstrakostnadene ved innføringen av retten til 
grunnskoleopplæring for voksne. 

eller heltidsjobb, og bare 15 prosent av de spurte 
eksamenskandidatene oppgir opplæringen som 
hovedaktivitet. 

De fleste fylkeskommunene utøver stor grad av 
fleksibilitet i bruk av opplæringsformer og meto
der i opplæringstilbudet til voksne. Tilbudene er i 
stor grad tilrettelagt med hensyn til tid og sted og 
er komprimert, slik at det er mulig å kombinere 
utdanning og jobb. Vurdering og verdsetting av 
realkompetanse er en viktig forutsetning i voksnes 
rett til videregående opplæring og vil for mange gi 
en avkortet opplæring med faglig tilpasning på fag
og modulnivå. Det er store variasjoner i hvilken 
grad dette skjer i praksis. Mangelfull individuell til
pasning av opplæringstilbudet gjør at opplærings
løpet kan bli lengre enn nødvendig. På grunnskole
nivå består opplæringstilbudet ofte av ordinær 
undervisning på dagtid. I noen grad foregår under
visningen i en kombinasjon av dag og kveldstid, 
slik at det er mulig å kombinere utdanning med 
jobb. Det at grunnskole-retten er koblet til den 
enkeltes behov, betyr at det vil være nødvendig å 
gjennomføre en kartleggingssamtale for å kunne 
ta stilling til hva kandidaten trenger av opplæring. 
Kun vel halvparten av kommunene svarer at de 
praktiserer en slik kartleggingssamtale. 

20 prosent av de voksne eksamenskandidatene 
i videregående opplæring i 2003 oppgir at de har 
lese- og skrivevansker, og 40 prosent av disse har 
blitt testet for slike vansker. Bare 16 prosent av de 
som er testet, har fått tilrettelagt opplæring og 27 
prosent tilrettelagt eksamen. En del fylkeskommu
ner og kommuner har etablert systemer for å 
avdekke slike vansker og gir tilbud om å følge opp 
disse deltakerne. I praksis synes imidlertid tiltak 
overfor voksne med svake grunnleggende ferdig
heter å være relativt tilfeldige, og at det fortsatt er 
en lang vei å gå før innsatsen er en selvfølgelig og 
integrert del av det opplæringstilbudet de voksne 
får. Dette henger trolig sammen med at det har 
vært en del usikkerhet om hvorvidt ansvaret for å 
gi opplæring i grunnleggende ferdigheter for 
voksne er en del av grunnskolens ansvarsområde 
eller ikke. 

Enkelte fylkeskommuner opererer med vente
tid både for å bli realkompetansevurdert og for å få 
opplæringstilbud. Dette gjelder spesielt for små 
yrkesfag med få deltakere som for eksempel hov
slager, fotterapeut og enkelte håndverksfag15.Ven
tetiden er sjelden over seks måneder, men kan 
være lengre. Det at voksne søkere må vente på 
opplæringstilbud, kan føre til at de mister motiva

15	 Se også omtale i kapittel 5.4, om studieforbundenes rolle på 
kulturområdet. 
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sjonen og faller fra. Kortere ventetid kan oppnås 
ved større grad av tilrettelegging av fleksible til-
bud, samarbeid over fylkesgrenser og med andre 
tilbydere som for eksempel studieforbund. Opplæ
ringsloven regulerer ikke hvor lang tid fylkeskom
munene kan la den enkelte vente. 

På bakgrunn av undersøkelsene anbefaler Vox 
at informasjon om voksnes rett til grunnopplæring 
og realkompetansevurdering må målrettes bedre 
mot de som trenger det mest. Det gjelder både for-
men på informasjon og hvilke kanaler som er tjen
lige. Vox mener at det er nødvendig at kommuner 
og fylkeskommuner stimuleres til å samarbeide 
med andre miljøer, blant annet studieforbund. De 
har tett kontakt med voksne som ikke oppsøker 
opplæringsmiljøer på eget initiativ. Særlig med 
tanke på å stimulere disse til videre opplæring ser 
Vox at studieforbundene kan spille en viktig rolle. 
Vox peker også på det problematiske i at fylkes
kommunene håndterer realkompetansearbeidet 
og tilretteleggingen av opplæringstilbudet for 
voksne så forskjellig at det kan innebære ulik 
behandling avhengig av hvor de bor, eller at de 
som har rett, ikke får tilbud. I denne sammenhen
gen er det viktig å få fram gode modeller for inter
kommunalt samarbeid, samarbeid mellom utdan
ningsnivåer og med andre tilbydere og arbeids
livet. 

Boks 6.1  

I Rogaland søker voksne med rett til videregå
ende opplæring fylkeskommunen om å ta ut 
retten. Avtale om opplæring er en betingelse 
for at fylkeskommunen skal betale. Rogaland 
Fylkeskommune sidestiller Rogaland kurs- og 
kompetansesenter (RKK)1, studieforbund og 
andre kursleverandører i en åpen anbudskon
kurranse, etter klart definerte krav til kvalitet 
og gjennomføring. Erfaringene viser at studi
eforbundene hevder seg godt i konkurransen 
både med hensyn til kvalitet og pris. 

På store fagområder velger fylkeskommu
nen ofte flere leverandører. Slik sikres bru
kerne reelle valgmuligheter. Rogaland Fylkes
kommune har fem geografisk spredte veiled
ningssentre som tar imot voksne utdannings
søkende og gir veiledning om rettigheter, 
muligheter og hvilke tilbud og tilbydere som 
finnes. Slik har voksne som etterspør ny kom
petanse, ett sted å forholde seg til. 

RKK er en stiftelse som ble etablert i 1989 av Roga
land Fylkeskommune i samarbeid med NHO og LO. 

Boks 6.1 gir et eksempel på hvordan en fylkes
kommune organiserer grunnopplæring for 
voksne. 

6.2.1.2	 Studieforbundene og videregående 
opplæring 

I det følgende beskrives tre undersøkelser som 
Vox har utført om deltakernes og fylkeskommune
nes erfaringer med studieforbund som arrangør av 
videregående opplæring16. 

Kunnskapsgrunnlaget17 viser at fylkeskommu
ner og kommuner i liten grad anvender studiefor
bundene for opplæring til voksne. Fylkeskommu
nene oppgir at 8 prosent av deltakerne i videregå
ende opplæring er deltakere i tilbud hos andre til
bydere, som i hovedsak er studieforbund. Når det 
gjelder grunnskoleopplæring, er kommunenes 
rapportering til GSI usikker med hensyn til hvem 
som er tilbyder. Fylkeskommunene håndterer 
ansvaret for voksne på forskjellig måte, både når 
det gjelder organisering gjennom egne sentre/ 
OPUS og bruk av andre tilbydere enn de videre
gående skolene. Noen kjøper opplæringstjenesten 
og/eller gjør bruk av offentlig anbud. De som har 
benyttet anbud, mener at konkurranseutsetting 
virker skjerpende på alle arrangørene og bidrar til 
å sikre kvaliteten. I noen få fylkeskommuner er stu
dieforbundene aktive aktører som vinner fram i 
anbudsvurderingen. Flere fylkeskommuner opp
gir samtidig at årsaken til det svake samarbeidet 
med studieforbundene, og at de ikke vinner fram i 
anbud, er at deres tilbud ikke har god nok kvalitet, 
det vil si at opplegget ikke er i samsvar med gjel
dende læreplaner, og at deltakerne ikke blir real
kompetansevurdert. 

6.2.1.3	 Studieforbundsundersøkelsen 

Som en del av prosjektet Kunnskapsgrunnlaget, 
gjennomførte Vox en undersøkelse høsten 2003 for 
å kartlegge deltakere i videregående opplæring 
arrangert av studieforbund. Data ble hentet inn fra 
studieforbund i hele landet. Resultatene bygger på 
svar fra 320 deltakere og er presentert i Vox mini-
rapport 1/2004 og viser følgende: 

16 Haugerud, V.: Deltakere i videregående opplæring arran
gert av studieforbund høsten 2003. Minirapport 1/2004. 
Vox 2004. Røstad, S., Storli, R.: Realkompetanse i praksis. 
Vox 2006. Røstad, S.: Oppdatert undersøkelse på oppdrag 
av Tronutvalet april 2007. 

17 Haugerud, V., Røstad, S., Stubbe, T.A.: Intensjoner og reali
teter. Vox 2005. (Rapport 6 i Kunnskapsgrunnlaget). 

1 
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–	 Voksne som deltar i videregående opplæring i 
regi av studieforbund, er i stor grad bevisste 
valget av opplæringstilbyder. Blant flere svaral
ternativer svarer 62 prosent at tilbudet tar hen
syn til voksnes behov med hensyn til faglig opp
legg og tempo, 48 prosent sier at tidspunktet på 
dagen passer, og 36 prosent at stedet passer. 
Bare 3 prosent valgte studieforbund fordi de 
legger vekt på sosialt miljø. 

–	 80 prosent av deltakerne er kvinner, og de er i 
hovedsak etnisk norske (88 prosent). 

–	 Over halvparten (60 prosent) oppgir at årsaken 
til at de deltar i videregående opplæring, skyl
des deres egen utvikling og interesse, og 33 
prosent svarer at de ønsker å fullføre videregå
ende opplæring. Et stort flertall har planer om å 
gå opp til eksamen som privatist. 

–	 Ca. 35 prosent av deltakerne har høyere utdan
ning eller videregående kurs II, noe som tyder 
på at mange av deltakerne enten benytter an
ledningen til å forbedre karakterer eller gjør 
omvalg på enkelte fag. 

–	 Rundt halvparten av deltakerne kjenner ikke til 
muligheten for å bli realkompetansevurdert 
med tanke på et tilpasset og avkortet opplæ
ringsløp. 

Studieforbundene framhever gjerne sitt voksenpe
dagogiske idégrunnlag om å involvere og inklude
rer voksnes erfaring i opplæringen. Vox finner det 
noe overraskende at en slik praksis ikke synes å 
være opplevd av deltakerne i like stor grad. Imid
lertid kan det ha sammenheng med at studiefor
bundene ofte benytter de samme lærerne som de 
videregående skolene, og at læringssituasjonen 
dermed blir stort sett lik. Rambølls undersøkelse 
belyser noe av det samme om deltakermedvirk
ning. I overkant av 50 prosent av deltakerne svarer 
her at de i meget eller i høy grad er fornøyd med 
kursets innretning for erfaringsutveksling og dia
log. Dette er langt lavere enn hvor fornøyd de er 
med faktorer som praktisk organisering og kursle
ders kompetanse og evne til formidling. 

Vox peker på at tilrettelagte tilbud handler om 
noe mer enn tid og sted, nemlig om faglig tilpas
ning på fag- og modulnivå ut fra godkjent realkom
petanse. Denne undersøkelsen er med på å tydelig
gjøre behovet for å få til en bedre informasjon om 
voksnes rettigheter, enten opplæringen skal skje i 
regi av studieforbund eller fylkeskommunal regi. 
Jo eldre deltakerne er, desto mer problematisk er 
det at tidligere erfaring og opplæring ikke blir vur
dert med tanke på avkortede opplæringsløp. Infor
masjonene om begrunnelsen for å delta og tidli
gere utdanning er en indikasjon på at mange av del

takerne i studieforbund ikke er rettighetselever, 
men opplever behov for å oppdatere sin kompe
tanse eller endre utdanning. Det kan likevel tyde 
på at mange voksne deltar i opplæringsløp som de 
kanskje skulle ha vært fritatt fra. 

6.2.1.4 Realkompetanse i praksis 

I henhold til voksenopplæringsloven har studiefor
bund plikt til å utstede dokumentasjon for delta
kelse i kurs. VOFO har i flere år arbeidet for å 
bedre kvaliteten på kursbevis slik at de skal gi en 
god beskrivelse av innhold i og opplegg av kurset. 
I Realkompetanseprosjektet ble det utviklet en ord
ning for dokumentasjon av realkompetanse fra 
kurs og frivillig arbeid, personlig kompetansedoku
ment (PKD). Dette verktøyet har siden 2003 vært 
tilgjengelig via VOFOs hjemmesider, men VOFO 
mangler informasjon om i hvilken grad det er tatt i 
bruk. 

Vox gjennomførte i 2005/2006 en casestudie 
om hvordan kompetanse fra frivillig sektor er 
dokumentert, og hvordan den blir verdsatt i utdan
ningssystemet. Studien viser at verktøyet PKD 
bortimot er ukjent både blant deltakere som har 
gått på kurs i studieforbundene, og hos ansatte i 
utdanningssystemet. Den viser videre at kursbevis 
fra kurs i studieforbund, i den grad de foreligger, 
gir lite informasjon om kursinnholdet. Kursbevis 
ser ut til å være dårlig egnet eller ha begrenset 
verdi som grunnlag for å godkjenne et slikt kurs 
som likeverdig med temaer i læreplanen. Undersø
kelsen viser dessuten at utdanningssystemet har 
liten oppmerksomhet rettet mot at kompetanse fra 
frivillig sektor har relevans i en realkompetanse
vurdering. Situasjonen er dermed en uheldig kom
binasjon av mangelfull skriftlig dokumentasjon fra 
frivillig sektor og liten kjennskap til slik læring 
blant fagkonsulenter. Mye av studieforbundenes 
opplæring har ikke formell opplæring som mål, 
men kan være kvalifiserende for både utdanning 
og arbeid. God kursdokumentasjon som synliggjør 
læring på andre arenaer, er derved nødvendig for 
deltakeren og vesentlig for å vise nytteverdien av 
studieforbundenes virksomhet for videre utdan
ning og arbeid. 

6.2.1.5 Undersøkelse april 2007 

Vox har på initiativ fra Tronutvalget i mars 2007 
innhentet oppdatert informasjon fra fylkeskommu
nene om samarbeidet med studieforbundene. Det 
foreligger svar fra 18 fylker, Møre og Romsdal fyl
keskommune  ga ingen tilbakemelding. 
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På spørsmål om fylket har avholdt noe møte/ 
arrangement felles med studieforbundene/VOFO 
i fylket svarer 14 av 18 ja. De fleste fylkeskommu
nene har altså formalisert kontakt med VOFO i fyl
ket eller med studieforbundene. Av de fire som 
svarer nei, sier to at det kan ha vært kontakt på sen
ternivå med enkelte studieforbund, og ett at 2006 
er et unntak. De fleste oppgir at temaet eller anled
ningen var Læringsdagene, et årlig tiltak som 
VOFO i fylket har koordineringsansvar for. Noen 
sier at det arrangeres felles konferanse, og/eller at 
studieforbundene deltar i et samarbeidsutvalg 
sammen med bl.a. partene i arbeidslivet. Tre fylker 
oppgir at de har hatt møte med aktuelle studiefor
bund for å gi informasjon om voksnes rettigheter 
og diskutere eventuelt samarbeid. 

I NIFU STEPs intervjuer med regionledd i fem 
studieforbund kommer det fram at alle framhever 
fylkeskommunen som en viktig samarbeidspart
ner. Med hensyn til utfordringer sier regionledd 
både i VOFO og studieforbundene at det er viktig 
å drive lobbyarbeid for å hindre at fylkeskommu
nalt tilskudd forsvinner. Flere framholder at samar
beid om Læringsdagene for voksne gir gode mulig
heter for å synliggjøre studieforbundenes mang
fold. 

Vox undersøkelsen gir følgende bilde av studie
forbundenes rolle i å tilby videregående opplæring 
for voksne: 
–	 Det er i hovedsak to studieforbund som inngår 

i samarbeidet, Folkeuniversitetet og AOF, i to 
tilfeller oppgis Aftenskolen Høyres Studiefor
bund som samarbeidspartner. 

–	 Det er bare to fylker som har et visst omfang på 
å benytte studieforbundene som kursarrangør 
for rettighetselever. Det er seks som opplyser 
at de gir oppdrag, og tre at det er anbudskurs, 
men at det gjelder få kurs. De fleste fylkene sva
rer at de kjøper enkeltplasser hos studieforbun
dene i fag der fylkeskommunen ikke kunne gi 
tilbud. 

–	 I alt opplyser fylkeskommunene om knapt 350 
voksne rettighetsdeltakere på kurs i regi av stu
dieforbundene siste år, enten i form av opp
drag, anbud eller kjøp av enkeltplasser. 

–	 Seks fylkeskommuner opplyser at de ikke bru
ker studieforbundene som arrangør av tilbud 
på videregående skoles nivå for rettighetsele
ver. 

I Vox-undersøkelsen rapporterer fire fylkeskom
muner om knapt 600 ikke-rettsdeltakere på kurs i 
studieforbund. Ett fylke sier at dette er kurs som 
omfatter moduler i videregående opplæring, og et 
annet sier at det i stor grad er teori for § 3-5-kandi

dater18 der fylket selv ikke har tilbud. Fra tidligere 
undersøkelser er det kjent at dette kan ha sammen
heng med at fylkeskommunen ikke kan ta betalt 
for videregående opplæring og at fylket vil unngå å 
bli bundet økonomisk med fullføringsrett for slike 
deltakere. Ett fylke uttaler seg slik: 

«Det er både politisk nødvendig og økonomisk 
fornuftig å kjøpe enkeltplasser hos studiefor
bund. Dette har vi gjort siden voksnes rett til 
videregående opplæring trådte i kraft, men de 
første årene var omfanget på dette anslagsvis 
dobbelt så stort som i dag.» 

De fleste fylkene svarte ja på spørsmål om stu
dieforbundene arrangerer opplæring på videregå
ende skoles nivå uten finansiering fra fylkeskom
munen. Fordi kursene settes i gang uten kontakt til 
fylket og deltakerne melder seg opp som privatis
ter, har ikke alle fylkeskommunene oversikt over 
hvor mange kurs og deltakere dette dreier seg om. 

Fylkeskommunene fikk mulighet til å gi utfyl
lende opplysninger om samarbeidserfaringene. 
Det er gjennomgående i svarene at studieforbun
dene setter i gang kurs uten å gi fullgod informa
sjon til deltakerne om krav i opplæringsloven og 
læreplanverket, herunder praksiskrav og mulighe
ten for realkompetansevurdering. Det nevnes også 
som et problem at det blir satt i gang kurs etter 
gamle læreplaner. Noen sitater belyser dette: 

«Studieforbund gir feil info om bl.a. utgiftsdek
ning og veien fram til opplæringsmålet – søkere 
er fortvilte.» «--deltakerne får store problemer 
når de underveis oppdager at de kunne ha fått 
samme tilbud kostnadsfritt gjennom fylkes
kommunen.» «Vår intensjon er å kjøpe kurs
plasser hos studieforbund der fylkeskommu
nen ikke kan gi tilbud selv.» «Studieforbundene 
har hatt problemer med å få i gang flere av kur
sene, en del kurs må stadig utsettes. Delvis 
skyldes nok dette at en litt for lenge har vært i 
det samme markedet.» 

At fylkeskommunene antar at studieforbun
dene opplever å være i en konkurransesituasjon, 
framgår av følgende utsagn: 

«Studieforbund er redde for at fylkeskommu
nen skal frata dem de voksne med rett.» 

På den positive siden framhever et par fylkes
kommuner at de har en god dialog med studiefor
bundene og bl.a. har et samarbeid om felles annon

18	 Etter opplæringsloven § 3-5 er det mulig å ta fag- og svenne
prøve på grunnlag av allsidig praksis i faget som er 25 pro-
sent lengre enn den fastsatte læretiden. Fylkeskommunene 
ved yrkesopplæringsnemnda avgjør om praksisen kan god
kjennes, og kan i særskilte tilfeller godkjenne kortere prak
sis. 
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sering av kurs lokalt. Ett fylke sier: «Ved å møtes på 
denne måten og bli kjent med hverandre, har vi 
unngått misnøye som vi særlig hadde i begynnel
sen, hvor fylkeskommunen nærmest blir beskyldt 
for å sitte på pengene selv.» Samlet tyder studiene 
Vox har gjennomført på at studieforbundene i avta
kende grad benyttes som tilbyder av videregående 
opplæring for voksne, og at det på landsbasis i 
hovedsak er de to største studieforbundene, AOF 
og Folkeuniversitetet som er samarbeidspartnere. 
Ifølge fylkeskommunene beror lite samarbeid på at 
studieforbundene gir mangelfull informasjon til 
deltakerne, og at opplæringen ikke kan godkjen
nes fordi den ikke er i samsvar med formelle krav. 
Slike forhold sies å skape betydelige problemer for 
enkelte deltakere. De fylkeskommuner som gir 
oppdrag til studieforbund, sier at de gjør det av 
hensyn til at de selv ikke klarer å imøtekomme 
behovet eller ikke vil bli bundet opp med fullfø
ringsrett for deltakere uten voksenrett. Det siste 
anses å være i ytterkant av intensjonene i opplæ
ringsloven. De fleste fylkene sier at de sørger for å 
kvalitetssikre det tilbudet som studieforbundet gir. 
Problemet oppstår når studieforbund setter i gang 
opplæring uten å ha avklart dette med fylket på for
hånd, og at deltakerne har fått feil informasjon. 

Argumentene som fylkeskommunene framfø
rer for at de i mindre grad benytter studieforbun
dene som tilbyder, går i hovedsak på kvalitative for-
hold. Vox vurderer imidlertid at begrunnelsen for 
enkelte fylkeskommuner etter hvert også kan 
kobles til behovet for å fordele ressurser til egne 
videregående skoler. Dette er synspunkter som 
studieforbundene mener er hovedårsaken til at de 
ikke får oppdrag som tilbyder av videregående 
opplæring. Enkelte opplever at de er skjøvet ut av 
markedet. Det er fylkeskommunenes ansvar å kva
litetssikre tilbudet, og det er også en selvfølge at 
studieforbundene må forholde seg til lov og for
skrifter. Vox peker på at kommuner og fylkeskom
munene bør bruke andre tilbydere hvis alternati
vet er at voksne må vente i lang tid på et tilbud eller 
opplæringsønsket ikke kan imøtekommes på 
grunn av få søkere. Forvaltningsorganet må derfor 
ha en åpen dialog om forventninger og forpliktel
ser når de inngår samarbeid med andre tilbydere. 

Vox anbefaler både mer strukturert dokumen
tasjon fra frivillig kursvirksomhet og økt vekt på 
kompetanseutvikling for fagkonsulentene. Dette 
er vesentlig for å styrke den enkeltes mulighet til å 
få formell godkjenning av det de har lært på kurs 
blant annet i studieforbundene. 

6.2.2 Høyere utdanning 
Kvalitetsreformen ble iverksatt ved samtlige høy
ere utdanningsinstitusjoner høsten 2003. Endrin-
gene i reformen er i stor grad en følge av eller i tråd 
med Bologna-prosessen og går på kvalitet, intensi
tet og internasjonalisering i utdanning og fors
kning. 

Evaluering av inntaket av realkompetansestu
denter i høyere utdanning siden 2001 har isolert 
sett vært positiv. Tidlige evalueringer viste at refor
men ga engasjerte studenter som beriker lærings
miljøet og oppnådde gode resultater. Voksne stu
denter har gjennomgående en annen sosial bak
grunn enn yngre og har i større grad yrkesfaglig 
bakgrunn. Kvinner er i flertall, som i videregående 
opplæring. For flere av de mindre høyskolene i 
utkantstrøk utgjør realkompetansesøkerne en res
surs som lærestedet er helt avhengig av økono
misk. I hovedsak kan det synes som realkompetan
sesøkerne både søker seg til, og blir tatt opp til 
yrkesrettede studier. For større høyskoler i sen
trale strøk er ikke realkompetansesøkerne en nød
vendighet for lærestedets overlevelse. Dermed 
kan disse lærestedene tillate seg å være mer opp
tatt av kostnadene i form av merarbeid som real
kompetansesøkerne representerer19. Avkorting av 
høyere studier på bakgrunn av realkompetanse 
forekommer så å si ikke. 

De erfaringene som er gjort hittil, viser at det  
mangler felles prosedyrer og verktøy for dokumen
tasjon av realkompetanse inn mot høyere utdan
ning, og at informasjonen ikke er samordnet. Resul
tatene fra en av NIFU STEPs undersøkelse viser at 
institusjonene bare har mottatt 123 søknader om 
avkorting i tidsrommet 2001–2004, og at 88 ble god
kjent. Med hensyn til opptak på grunnlag av real
kompetanse viser tallene for 2005 at det var 3028 
søkere (av totalt 96 329), hvorav 1713 ble vurdert 
som kvalifisert og 1313 fikk tilbud om studieplass. 

Kvalitetsreformen og Kompetansereformen 
kan ifølge evaluering av Kvalitetsreformen20 se ut 
til å ha trukket i motsatte retninger, ved at Kvali
tetsreformen vektla gjennomstrømning og tett 
oppfølging der Kompetansereformen ville fremme 
alternative læringsarenaer og fleksibilitet. Mens 
tidlig evaluering av Kompetansereformen viste 
positive resultater for studentene, viser evaluering 
av Kvalitetsreformen nå at frafall blant eldre stu
denter går opp, samtidig som denne gruppen øker 
i antall blant studentene (Næss og Støren 2006). 
Nærmere 28 prosent (16--17 000 studenter) av 

19 Helland, H. og Opheim, V. NIFU Skriftserie 6/2004. 
20 Evaluering av kvalitetsreformen. Sluttrapport Norges fors

kningsråd, Oslo 2006. 
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søkerne som fikk tilbud om studieplass i 2003 og 
2004, var over 25 år (tall fra Samordna opptak). 
Evalueringen gir ikke svar på grunnen til denne 
utviklingen. 

6.2.2.1 Stjernøutvalget 

Stjernøutvalget, som skal avgi sin innstilling i 
desember 2007, har fokus på strukturen i høyere 
utdanning. Blant diskusjonspunktene er samling 
av fagmiljøene. 

Samarbeid med studieforbund og fjernunder
visningsinstitusjoner kan være en aktuell problem-
stilling med henblikk på å kunne gi tilbud om høy
ere utdanning der behovet er, spesielt med hensyn 
til behov i arbeidslivet. Dersom Stjernøutvalget 
konkluderer med behov for samling av fagmiljøer, 
vil det bli et spørsmål om hvordan det fortsatt kan 
gis tilbud i hele landet. Både studieforbund, fjer
nundervisningsinstitusjoner og studiesentre kan 
ha en rolle i dette, i samarbeid med høyere utdan
ningsinstitusjoner. Kvalitet og finansiering er vik
tige spørsmål. 

6.2.2.2 Studieforbund og høyere utdanning 

Studieforbund kan arrangere studieringer på høy
ere nivå, og de studieforbundene som har tradisjon 
for å tilby slike studieringer har videreført denne 
aktiviteten også etter Kvalitetsreformen. Statistikk 
over deltakere i studieforbundene viser at det i 
2005 var vel 38 000 deltakere i kurs på universitets
og høyskolenivå, og at vel 7000 av disse har avlagt 
offentlig eksamen eller annen godkjent eksamen 
eller sertifisering. Det er en betydelig nedgang fra 
2003, uten at dette er søkt forklart å ha sammen
heng med Kvalitetsreformen. 

På grunn av at statistikken for studieforbun
dene omfatter deltakelse slik at samme person kan 
være rapportert som deltaker på delkurs og 
enkeltemner, er det vanskelig å få noe bilde av det 
faktiske antallet som har gjennomført utdanning 
på universitets- og høyskolenivå i regi av et studie
forbund. Det foreligger heller ingen analyse av 
hvilke fag og utdanninger som har størst tilslut
ning eller aldersfordeling blant deltakerne. Det 
gjelder også hvor mange studieforbund som er til
bydere, og hvordan aktiviteten fordeler seg på 
landsdeler. Den generelle rapporteringen viser 
imidlertid at det først og fremst er Folkeuniversite
tet som har et visst volum og bredde i tilbud av stu
dieringer på høyere nivå. Noen andre studiefor
bund er involvert på spesielle områder, f.eks. Byg
defolkets Studieforbund. For å vurdere studiefor
bundenes rolle i forhold til høyere utdanning er det 

nødvendig å framskaffe bedre dokumentasjon over 
aktiviteten på flere områder. 

6.2.3 Pågående reform- og utviklingsarbeid 
Regjeringen la våren 2007 fram en tilstandsrapport 
om livslang læring i Norge. I denne betegnes livs
lang læring som en ambisiøs politisk målsetting 
som er uttrykt slik: «Den enkeltes læring skal få så 
gode vilkår at den vil fortsette fra barne- og ung
domsårene over i voksen alder og videre inn i 
alderdommen, på alle de arenaer der den enkelte 
er.» Til tross for at de store utdanningsreformene 
har satt flere av målene ut fra et livslang læring-per
spektiv, er det behov for å gjøre mer for å realisere 
målet om livslang læring i praksis. Rapporten 
peker på fem utfordringer som må vies spesiell 
oppmerksomhet: 
1.	 For mange har for svake grunnleggende ferdig

heter. 
2.	 Det er mange som mangler dokumentasjon på 

den kompetansen de har. 
3.	 Det er vanskelig å orientere seg i valg av utdan

ning og yrke. 
4.	 Det er vanskelig for mange å kombinere læring 

med andre forpliktelser. 
5.	 Deler av norsk arbeidsliv er for lite læringsori

entert. 

Nedenfor omtales enkelte forhold innenfor disse 
utfordringene, med spesiell fokus på voksne. 

6.2.3.1 Grunnleggende ferdigheter 

Kunnskapsløftet legger vekt på at grunnleggende 
ferdigheter skal integreres i kompetansemålene 
for alle utdanningsprogrammene for grunnskole 
og videregående opplæring. For voksne som tar 
grunnopplæring, kan dette måtte innebære spesi
elle tiltak i blant annet bruk av IKT. Vox startet i 
2006 arbeidet med å utvikle et rammeverk for 
voksne. Dette har forslag til nivåbeskrivelser og 
kompetansemål for de grunnleggende ferdighe
tene lesing, skriving, hverdagsmatematikk og digi
tal kompetanse. Rammeverket skal gi et felles 
grunnlag for utvikling av innhold, metoder og 
læringsressurser og i tillegg gi kvalifiseringstiltak 
for lærere og instruktører. 

St.meld. nr. 16 (2006–2007) påpeker at opplæ
ring i grunnleggende ferdigheter er en del av voks
nes rett til grunnskoleopplæring. Meldingen fore
slår en rekke tiltak som tar sikte på å øke voksnes 
grunnleggende ferdigheter. Det gjelder blant 
annet at voksne kan velge å få opplæring i grunn
leggende ferdigheter innenfor grunnskolen eller 
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videregående opplæring. Dette vil være interes
sant tatt i betraktning at mange voksne kan ha 
utbytte av et sammenhengende opplæringsløp. I 
tillegg foreslås BKA-programmet styrket. Det set
tes dessuten i gang forsøk i fylkeskommunene 
med å utvikle modeller for formalisert kompetanse 
på lavere nivå enn fag- og svennebrev. Det er som 
oppfølging av stortingsmeldingen etablert pilot
prosjekter innenfor tømrerfaget, anleggsgartner
faget og industriell matproduksjon, og det vurde
res også områder i kokkefaget. Kompetansen 
(praksisbrev) som utvikles, skal være interessant 
for arbeidsmarkedet. Forsøkene tar utgangspunkt 
i opplæringsløp på to år, og har lite skolemotivert 
ungdom som målgruppe. Avtaler er i ferd med å 
utarbeides mellom partene i arbeidslivet. 

St.meld nr. 16 (2006–2007)framhever følgende 
mål som understreker behovet for å trekke veksler 
på aktører også utenfor det formelle utdannings
systemet og arbeidslivet: 
–	 Styrking av voksnes grunnleggende ferdig

heter (ikke nødvendigvis fullt løp i grunnskoles 
læreplaner) krever målrettede opplæringstil
bud der målgruppen nås. 

–	 Det er behov for tiltak for foreldre som har barn 
i skolen og som ikke kan nås på arbeidsplassen. 

–	 Det er behov for et utviklingsprogram rettet 
mot offentlige tilbydere av slik opplæring, der 
utvikling av voksenpedagogisk kompetanse må 
utgjøre en sentral del. 

6.2.3.2	 Nøkkelkompetanser, dokumentasjon, 
læringsutbytte og kvalifikasjonsrammeverk 

EU-parlamentet og Det europeiske råd lanserte 
nylig et sett nøkkelkompetanser for livslang læring 
(2006/962/EG) som skal gi et klarere bilde av hva 
hver enkelt trenger for å kunne tilpasse seg en ver
den i rask endring og i lys av en stadig sterkere 
internasjonalisering og globalisering. Kompetanse 
defineres som en kombinasjon av kunnskaper, fer
digheter og holdninger tilpasset et aktuelt område. 
Nøkkelkompetanse er den kompetansen hver 
enkelt trenger for personlig utvikling, aktivt med
borgerskap, sosial integrasjon og sysselsetting. 
EUs åtte nøkkelkompetanser anses som like vik
tige for et framgangsrikt liv i kunnskapssamfunnet 
og omfatter 
–	 å kunne kommunisere på eget morsmål 
–	 å kunne kommunisere på fremmede språk 
–	 å beherske matematikk og inneha grunnleg

gende vitenskapelig og teknisk kompetanse 
–	 å lære å lære 
–	 digital kompetanse 
–	 sosial- og medborgerlig kompetanse 

–	 evne til initiativ og foretaksomhet 
–	 kulturell bevissthet og kulturelle uttrykksfor

mer 

Med definisjonen av nøkkelkompetanser løsrives 
forventningen om hva den enkelte trenger å kunne 
fra måten kunnskapen tilegnes, og alle læringsare
naer og læringsformer blir i prinsippet like rele
vante. 

Utviklingen av et europeisk rammeverk for kva
lifikasjoner (EQF) ble startet som ett av flere tiltak 
knyttet til EUs handlingsprogram Education & 
Training 2010. Et sentralt mål er at alle må kunne 
ta med seg sin kompetanse og sine kvalifikasjoner, 
det være seg for kortere utvekslingsopphold, så vel 
som for å arbeide i kortere eller lengre perioder. 
Kvalifikasjonsrammeverk kan, sett i sammenheng 
med andre virkemidler gjøre det lettere å kommu
nisere kvalifikasjoner – over landegrensene, og 
mellom systemer og nivåer nasjonalt. Rammever
ket skal fremme livslang læring – fra vugge til grav 
– på ulike opplæringsnivåer og arenaer. Ramme
verket skal tydeliggjøre læringsveier, og skal side
stille akademisk og praktisk kompetanse. 

Norge er i gang med et forberedende arbeid for 
å vurdere et nasjonalt kvalifikasjonssystem eventu
elt et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk opp mot 
EU-kommisjonens forslag til rammeverk. Ramme
verket skal være et verktøy for å overføre kompe
tanse mellom land og skal ivareta både formell, 
ikke-formell og uformell læring. Et slikt ramme
verk vil stille krav til å beskrive resultatet av 
læringsaktiviteter gjennom å ha fokus på lærings
utbytte. 

Arbeidet med å dokumentere læringsutbytte i 
et kvalifikasjonsrammeverk kan gi opplæring gjen
nom studieforbund nye muligheter til å bli synlig
gjort og anerkjent. 

Både nøkkelkompetansene og rammeverket er 
verktøy i en mer internasjonal og mobil verden, 
der det ses som en selvfølge at den enkelte kan 
flytte på seg og ta kompetansen med seg, og der 
det er en nødvendighet at arbeidsliv og utdan
ningsinstitusjoner er i stand til å gjenkjenne og 
verdsette den enkeltes kompetanse. Både Norge 
og andre europeiske land har stilt seg positive til 
utviklingen, som i EU-sammenheng i hovedsak 
begrunnes arbeidsmarkedspolitisk, men som sam
tidig også åpner for å sidestille kompetanse opp
nådd på ulike arenaer. 

For frivillige opplæringtilbydere som studiefor
bund vil kvalifikasjonsrammeverk basert på 
læringsutbytte og uttelling koblet til det som læres, 
ikke til opplæringsarena, innebære muligheter for 
å være en aktuell tilbyder. Den viktigste forutset
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ningen er å ha god og synlig kvalitet i den læringen 
som finner sted. 

Andre virkemidler i europeisk utdanningspoli
tikk omfatter: 
–	 ny mal for dokumentasjon av kompetanse (Eu

ropass) 
–	 europeiske prinsipper for verdsetting av real

kompetanse 
–	 europeiske prinsipper for karriereveiledning 
–	 en ny studie/opplæringspoengordning som 

omfatter fag- og yrkesopplæring (ECVET) 

6.2.3.3 Utdannings- og karriereveiledning 

Det norske systemet for utdannings- og karriere
veiledning har vært gjenstand for flere utrednings
rapporter i de seneste årene. Utfordringene det 
pekes på, er dårlig koordinering mellom de ulike 
sektorene, at veilederne har for dårlig kompe
tanse, og at det mangler tilbud til voksne.21 

St.meld. nr. 16 (2006–2007) varsler en helhetlig 
styrking av utdannings- og yrkesveiledningen. 
Blant annet foreslås det å opprette et nasjonalt 
organ for utdannings- og yrkesveiledning som et 
ledende kompetansemiljø på feltet, samt å komme 
med anbefalte modeller for fylkesvise partnerskap 
for karriereveiledning. I tillegg til å koordinere og 
profesjonalisere allerede eksisterende tjenester er 
det tanken at partnerskapene skal utvikle tilbud til 
grupper som i dag ikke har et naturlig sted å hen
vende seg. Dette vil innebære at også voksne skal 
omfattes av et tjenestetilbud om utdannings- og 
yrkesveiledning. 

6.3 Oppsummering av kapittelet 

Studieforbundene har berøringspunkter til for
skjellige læringsaktører og arenaer utenfor det for
melle utdanningssystemet, slik det går fram i kapit
tel 6.1. Dette framgår tydelig for kortkurs i folke
høyskolen sammenlignet med kurs i 
studieforbunds regi. Dette illustreres også ved at 
studieforbund nå søker tilbud godkjent som fag
skoleutdanning. Med det oppnår de et offentlig 
kvalitetsstempel, samtidig som godkjenning av fag
skoletilbud kan utløse studiestøtte. Utviklingen på 
IKT-området er en viktig rammefaktor, men Ram
bølls undersøkelse viser at kursledere i liten grad 
anvender IKT i opplæringen, som i overveiende 
grad er klasseromsinnrettet. Det er nærliggende at 
studieforbund bygger videre på tradisjonen i sam

21 Søgaard, B.: Karriereveiledning og voksne. Vox 2006. 

handling med bibliotekene, f.eks. gjennom felles 
bruk av lokaler, og til å fremme læring mellom 
generasjoner, som familielæring. 

Enkelte studieforbund har hatt et betydelig 
engasjement innenfor voksnes grunnleggende 
lese- og skriveferdigheter, både med utvikling av 
modeller og verktøy og som tilbydere. Studiefor
bundene stilles overfor nye utfordringer som tilby
der av opplæring i grunnleggende ferdigheter, 
ikke minst i arbeidslivet og i samarbeid med NAV 
om de som står i fare for å falle ut, eller alt har falt 
ut, av arbeidslivet. 

Bestemmelsen om at kommunene og fylkes
kommunene kan bruke blant annet studieforbund 
som tilbyder, har gitt noe blandede erfaringer både 
blant studieforbund og i fylkene.  

Både undersøkelsene Vox har gjennomført, og 
en undersøkelse bestilt av utvalget, viser at det fin
nes et åpenbart forbedringspotensial i å møte voks
nes behov på en bedre måte. Det er nødvendig at 
fylkeskommuner og kommuner har en åpen dialog 
med studieforbund som ønsker å engasjere seg i 
grunnopplæring, og at de da legger tydelige pre
misser for opplæringen. Det gjelder prinsipper og 
praksis for realkompetansevurdering som sikrer 
den enkelte et tilpasset tilbud i tråd med vedkom
mendes egne ønsker, og at opplæringen må kvali
tetssikres ut fra formelle krav. Studieforbund som 
ønsker å posisjonere seg som tilbyder innenfor 
grunnopplæring for voksne, må oppfylle kvalitets
krav. De må også være synlige på aktuelle samar
beidsarenaer. Et sentralt spørsmål er rolleforståel
sen og hva som er studieforbundenes fortrinn som 
alternativ tilbyder av formell grunnopplæring for 
voksne. Å motivere de som trenger det mest, reg
nes som en av de største utfordringene i utdan
nings- og kompetansepolitikken. Den innsatsen 
studieforbundene gjør gjennom sin nære kobling 
til frivillig sektor, kan være svært viktig for motiva
sjonen til å ta utdanning for de som har behov. 

En del voksne som tidligere har gjennomført 
videregående opplæring, ønsker å ta ny opplæring, 
men omfattes ikke av opplæringsretten. Deres 
behov kan være knyttet enten til å forbedre karak
terer eller til å endre sin fagkompetanse. Fylkes
kommunen har en generell plikt til å gi opplæring 
i tråd med behov og i samsvar med godkjente lære
planer. Voksne uten opplæringsrett blir i realiteten 
ofte fulgt opp av arbeids- og velferdsetaten, som må 
forholde seg til hvilket behov for kvalifisering bru
kerne har for å kunne komme i jobb. Hensiktsmes
sige løsninger for denne målgruppen krever derfor 
god dialog mellom fylkeskommunen og NAV. 



79 NOU 2007: 11 
Studieforbund – læring for livet	 Kapittel 6 

6.4 Utvalgets vurderinger 


Fortsatt er det den enkeltes egen drivkraft, inter
esse og motivasjon, samt ønske om sosial sam
handling som for de fleste er selve grunnlaget for å 
bruke tid på kurs og opplæring. Den ikke-formelle 
opplæringen har stor betydning for deltakelse i 
lokalsamfunn, for utvikling av kultur og for at frivil
lig sektor skal få kvalifisert personer til frivillig inn
sats, slik det framgår i kapittel 5. Samtidig har stu
dieforbund en viktig rolle med sikte på å fremme 
livslang læring i befolkningen og utvikle etterspurt 
kompetanse i arbeidsliv og samfunn. Nyere utvik
ling har ført til at denne rollen i stadig sterkere 
grad dreier seg om å samhandle best mulig med 
offentlige myndigheter og andre samarbeidspart
nere. 

6.4.1	 Studieforbundene og andre lærings
aktører utenfor det offentlige utdan
ningssystemet 

Utvalget ser at studieforbundene har berørings
punkter til folkehøyskolene og fjernundervisnings
institusjonene. Det kan være hensiktsmessig å sti
mulere til økt samarbeid mellom folkehøyskoler 
og studieforbund. Når det gjelder samarbeidet 
med fjernundervisningsinstitusjonene, synes det å 
være behov for en bedre samordning av tilbyder
struktur og tilskuddsordninger og for å stimulere 
til ytterligere fleksibilitet i tilrettelegging av opplæ
ringstilbudene. Dagens ulike rammebetingelser 
kan være vanskelig å forstå for brukerne og kan 
derfor hindre samarbeid mellom aktører. 

Studieforbundene må oppmuntres til fortsatt å 
bidra til læring i arbeidslivet, og spesielt på det 
utfordrende feltet basiskompetanse. Studieforbun
denes rolle er ikke omtalt i St.meld. nr. 16 (2006– 
2007), men offentlig politikk på dette området må 
utnytte alle ressurser, også studieforbundene. Det 
må vurderes om studieforbundenes fortrinn som 
ikke-kommersielle aktører kan nyttes bedre i inn
sats rettet mot personer som står svakt på arbeids
markedet og trenger å motiveres til å oppdatere 
kompetansen sin. 

Personer som ikke har tilgang til IKT som 
læringsarena og læremiddel, får ofte ikke tilpasset 
opplæring i forhold til de aktuelle mulighetene som 
eksisterer i dag. Studieforbundene har utfordringer 
i å bidra til utvikling av digital kompetanse i befolk
ningen og bør også selv i sterkere grad benytte de 
mulighetene som teknologien gir til å videreutvikle 
sine opplæringstilbud. Det er helt nødvendig at 
kursledere er oppdaterte og søker å utnytte mulig
hetene i ny teknologi. Studieforbund må stimuleres 

til å bygge videre på tradisjonen med å samhandle 
med bibliotekene, f.eks. gjennom felles bruk av 
lokaler. De må utnytte sitt fortrinn i å kunne stimu
lere til læring på tvers av nivå og alder, f.eks. i form 
av å bidra til familielæring. 

Utvalget mener en sterkere samordning mel
lom ulike aktører og en tydeliggjøring av læring i 
frivillig sektor som supplement og alternativ til for
mell utdanning kan være med på å løfte feltet. 
Dette må skje på en måte som ivaretar aktørenes 
egenart, men som framhever deres fellestrekk 
som alternativer til offentlig utdanning, forankret i 
sivilsamfunnet. Utvalget ser i denne sammenhen
gen en parallell til Sverige, der folkbildningen fram
står som en sterkere og klarere egen sektor i sam
funnslivet, jf. punkt 4.2.1. 

6.4.2	 Forholdet til det formelle utdannings
systemet 

Det er utvalgets vurdering at både rammebetingel
ser og studieforbunds egne strategier vil ha betyd
ning for om studieforbund kan få en tydeligere 
rolle som alternativ tilbyder av formell opplæring 
for voksne. Et sentralt spørsmål er rolleforståelsen 
og hva som er studieforbundenes fortrinn som 
alternativ tilbyder av både formell grunnopplæring 
for voksne og høyere utdanning. Utvalget under
streker at studieforbund selv må bidra til å synlig
gjøre hvordan de er alternative eller supplerende, 
og hvorfor det vil være en fordel å benytte dem 
som tilbyder. 

Med hensyn til formell grunnopplæring, mener 
utvalget at ansvaret for rettighetsbasert grunnopp
læring fortsatt skal ligge hos det offentlige. Utval
get har imidlertid sett på ansvarsfordelingen mel
lom kommunene og fylkeskommunene når det 
gjelder voksne. Utvalget peker også på at det er 
nødvendig med tiltak som sikrer at voksne som 
ønsker formell grunnopplæring, får et tilbud i tråd 
med intensjonene i Kompetansereformen og opp
læringslovens bestemmelser om rett og plikt. 
Dette berører blant annet håndteringen av voksne 
uten rett som søker opplæring gjennom NAV. 
Utvalget understreker derfor behovet for en mer 
fleksibel tilbudsstruktur med hensyn til å gjøre 
opplæringen tilgjengelig og tilrettelagt ut fra voks
nes ulike behov og realkompetansevurdering, og 
samtidig sikre at opplæringen blir kvalitetssikret i 
samsvar med godkjente læreplaner.  

Kunnskapsløftet sier at hele grunnopplærin
gen, dvs. både grunnskole og videregående opplæ
ring, skal være helhetlig og gjennomgående. Det 
vises til forslag i St.meld. nr. 16 (2006–2007) ... og 
ingen sto igjen, s 89: 
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«Departementet vil vurdere oppheving av 
dagens begrensning for unge voksne i retten til 
grunnskoleopplæring, slik at man ved behov 
kan få velge om man vil ha denne opplæringen 
tilrettelagt i grunnskolen eller innen videregå
ende opplæring.» 

Utvalget ser positivt på at Kunnskapsløftet 
åpner for å tilrettelegge opplæring som kombinerer 
elementer fra grunnskole og videregående opplæ
ring, og mener dette gir nye muligheter spesielt for 
voksne. Å motivere de som trenger det mest til 
aktiv deltakelse i utdanning, arbeidsliv og samfunn, 
regnes som en av de største utfordringene i utdan
nings-, kompetanse- og arbeidsmarkedspolitikken. 
Dagens organisering krever dialog om den enkelte 
voksne mellom ulike forvaltningsnivåer og etater. 
En helhetlig en dørs-politikk vil være mer oversikt
lig sett fra den enkelte bruker og utfordrer evnen til 
samarbeid mellom ulike aktører. 

Utvalget understreker derfor behovet for bredt 
samarbeid mellom involverte aktører, herunder 
NAV, regionalt arbeidsliv, frivillig sektor og utdan
ningsmyndighetene for at den voksne skal få et best 
mulig opplæringstilbud. Et tett og helhetlig samar
beid mellom ulike aktører vil gjøre det enklere for 
studieforbund å markere seg som en relevant sam
arbeidspartner. Studieforbundene kan, ikke minst 
fordi de er del av frivillig sektor og har nærhet til 
mange brukere, utnyttes bedre i motivasjon for 
læring og for å gi opplæring som er tilpasset voksne 
både i innhold og organisering. Studieforbund kan 
videre vise sin styrke med å være fleksible og nå ut 
til deltakere der de er. Utvalget mener også det må 
ses på muligheter til å benytte studieforbund i ny 
utvikling. 

Utvalget mener det er naturlig å tillegge fylkes
kommunene ansvar for å få en mer helhetlig kom
petanseutvikling for voksne. Fylkeskommunen har 
allerede forvaltningsansvar for videregående opp
læring uavhengig av individuell opplæringsrett. En 
bedre tilrettelegging av opplæringstilbud overfor 
voksne kan kobles til fylkeskommunens funksjon 
som regional samfunnsaktør og til relevant utvi
klingsarbeid i regionen. Etter utvalgets vurdering 
bør tilretteleggingen omfatte både et helhetlig 
ansvar for grunnopplæringen for voksne og et tet
tere og mer forpliktende samarbeid med aktører 
utenfor det formelle utdanningssystemet. 

Dette innebærer at ansvaret for grunnskole
opplæring for voksne overføres til fylkeskommu
nene, med unntak av grupper av funksjonshem
mede og innvandrere som befinner seg i introduk

sjonsprogrammer og andre integreringstiltak i 
kommunene. Undersøkelsene til Vox viser at noe 
over 1000 etnisk norske voksne deltar i ordinær 
grunnskole i dag, noe som innebærer at en slik 
endring bør kunne gjøres uten store konsekvenser 
for allerede eksisterende tilbud i kommunene. 

Ved overføring av ansvar for grunnskoleopplæ
ring bør ny samlet ordlyd for voksnes rett oriente
res sterkere mot voksnes behov, som i opplærings
lova § 4A1, der det heter: 

«Dei som er over opplæringspliktig alder, og 
som treng grunnskoleopplæring, har rett til 
slik opplæring, så langt dei ikkje har rett til 
vidaregåande opplæring etter § 3-1.» 

Utvalget mener en ny ordlyd ved overføringen 
av ansvaret for grunnskoleopplæringen ikke bør 
knyttes opp til alder som i opplæringsloven § 4A3, 
om voksnes rett til videregående opplæring. På 
lengre sikt bør den generelle plikten fylkeskom
munen har iht. opplæringsloven § 13 til å gi alle 
med behov for opplæring et tilbud, endres slik at 
rett for den enkelte og fylkeskommunens plikt 
samsvarer og gir voksne grunnopplæring dersom 
de har behov for dette. 

Utvalgets vurderinger av behovet for et mer 
forpliktende samarbeid med andre aktører om 
voksnes kompetanse og et utvidet ansvar for fyl
keskommunene om en helhetlig en dørs-politikk, 
omtales nærmere i punkt 7.5.1.4. 

Når det gjelder høyere utdanning, er det i dag i 
hovedsak ett studieforbund, Studieforbundet Fol
keuniversitetet, som gir tilbud av et visst omfang. 
Opplæring som er faglig godkjent av høyskole eller 
universitet, kan føre fram mot offentlig eksamen. I 
og med at det er opp til en høyere utdanningsinsti
tusjon å godkjenne tilbud om høyere utdanning, 
kan et studieforbund komme i en konkurransesitu
asjon og derfor få problemer med å få kvalitetsgod
kjenning av sitt tilbud. Dette vil være uheldig der
som det medfører at grupper som kunne hatt nytte 
av høyere utdanning i regi av studieforbund, ikke 
vil delta av frykt for ikke å oppnå studiepoeng. 
Utvalget påpeker at dette kan være situasjonen for 
blant annet grupper av innvandrere. 

Europeisk utvikling og reformer for å fremme 
læringsutbytte gir store utfordringer for å få synlig
gjort studieforbundenes virksomhet. Læring i fri
villig sektor bør omfattes i forsøksprosjekter ved 
utvikling av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk 
orientert mot læringsutbytte, og andre prosjekter 
med samme formål. 
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Kapittel 7 

Styring, organisering og finansiering av studieforbundene 

Studieforbundenes opplæringsaktivitet har blitt 
redusert de senere årene, jf. kapittel 3. Samtidig er 
det et stort og økende behov for bredde og tilpas
ning i opplæringstilbudet til den enkelte voksne, 
og til variert kunnskap og kompetanse i arbeidsliv 
og samfunn. 

Det er etter utvalgets oppfatning nødvendig å 
tydeliggjøre studieforbundenes roller og oppgaver. 
Målene for studieforbundenes virksomhet må bli 
klarere. Målene bør gi grunnlag for å definere 
hvordan styring, organisering og finansiering av 
studieforbundene kan innrettes, som grunnlag for 
å vurdere om målene nås på best mulig måte. 
Utvalget mener god dokumentasjon av studiefor
bundenes virksomhet er viktig for å gi innsikt i 
deres måloppnåelse og gi virksomheten nødvendig 
legitimitet. 

I dette kapittelet blir forslag til overordnede 
mål for studieforbundene diskutert i kapittel 7.1, 
styrings- og organiseringsmodeller i kapittel 7.2 og 
7.3 og finansieringsmodeller i kapittel 7.4. Utval
gets vurderinger framgår i kapittel 7.5 og anbefa
lingene i kapittel 7.6. 

7.1	 Utvalgets forslag til overordnede 
mål for studieforbundenes virk
somhet 

En stor del av den voksne befolkningen står av 
ulike grunner utenfor både arbeidslivet og utdan
ningssystemet, jf. kapittel 5. Det innebærer at 
mange ikke deltar på viktige arenaer der kunnskap 
og kompetanse utvikles. 

Hva som motiverer den enkelte til å lære og ta 
til seg informasjon, varierer. I kapittel 3 har vi sett 
at det er mange som hvert år deltar på kurs i regi 
av studieforbundene. Selvom antallet deltakere har 
gått ned. Det er stor variasjonsbredde både i kurs
tilbudene, og i hvem som deltar. 

7.1.1	 Overordnede mål for studie
forbundenes virksomhet 

Utvalget ser studieforbundenes virksomhet som 
viktig, men vil likevel påpeke at deres rolle ikke er 

tydelig nok. Mange som deltar på kurs i studiefor
bundenes regi er ikke klar over at studieforbund er 
ansvarlig arrangør. Studieforbundenes aktivitet og 
resultater er ikke godt nok dokumentert og synlig
gjort. Dette understreker behovet for fornyelse og 
revitalisering av studieforbundenes virksomhet. 

Formålene med studieforbundene slik disse i 
dag er nedfelt i lov, forskrift og andre styringsdoku
menter, kan synes noe uklare og vanskelige å styre 
etter. Det er derfor nødvendig med en skarpere og 
mer presis avklaring av målene med studieforbun
denes virksomhet. Samtidig legger dette et grunn
lag for å kunne restrukturere studieforbundenes 
institusjonelle rammer. 

Utvalget foreslår seks overordnede mål for stu
dieforbundenes virksomhet. Disse målene er for
mulert både med utgangspunkt i den aktiviteten 
som i dag er tillagt studieforbundene, og i en tyde
liggjøring av hvilke roller studieforbundene bør 
fylle i framtiden. I dette ligger det et potensial for 
både kontinuitet og fornyelse av den statlige styrin
gen av studieforbundene: 

1. Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og 
legge grunnlag for den bærekraftige utviklingen ved 
å engasjere og utvikle aktive medborgere. 
Et fritt læringsarbeid, der mennesker deltar av 
egeninteresse og engasjement, og som er tuftet på 
ideer og vurderinger som bæres fram av frivillige 
organisasjoner i det sivile samfunnet, er viktig for å 
skape motivasjon. En slik virksomhet bidrar til 
mangfold i samfunnet. Den gir rom for ny kunn
skap, gjennom å kunne stille spørsmål ved det 
eksisterende, og bidrar med alternative perspekti
ver for læring. 

Studieforbundene skal arbeide for menneskers 
likeverd og likestilling i samfunnet gjennom arbeid 
lokalt, regionalt og nasjonalt. Demokratiske prin
sipper skal også gjenspeile seg i studieforbunde
nes organisasjoner og formelle oppbygning. 

2. Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke sin egen 
livssituasjon. 
Deltakelse i organisasjonslivet og det å være aktiv 
i eget lokalmiljø kan gi en mulighet både til reflek



82 NOU 2007: 11 
Kapittel 7	 Studieforbund – læring for livet 

sjon over egen livssituasjon og til kontakt med 
andre mennesker. Det kan være avbrudd i en stres
sende hverdag, og det kan også være en mulighet 
til å reorientere seg og lære noe nytt, noe som i 
neste omgang kan kvalifisere til arbeidslivet. 
Kunnskap er et gode som kan ligge urørt i perio
der, men som kan tas fram i situasjoner der man 
ønsker å ta nye grep i sitt eget liv. 

3. Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. 
Gjennom sin virksomhet med krav om egendelta
kelse skal studieforbundene bidra til økt samfunns
engasjement og -innflytelse, som igjen kan bidra til 
å øke en persons velbefinnende og motivasjon for 
deltakelse i arbeidsliv og samfunn. Studieforbund 
forventes også å utvikle strategier for å bekjempe 
utstøting og fremme inkludering, både på selvsten
dig grunnlag og i samarbeid med andre aktører. 

4. Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og 
kompetanse for alle og slik møte behov i et samfunn 
og arbeidsliv i stadig endring. 
Med stadig raskere endringer i samfunn og 
arbeidsliv er det et økende behov for kvalifikasjo
ner hos den enkelte. Studieforbundene tilbyr i dag 
yrkesrelevante opplæringstilbud som bygger på 
studieforbundenes idé og metode for læring. De 
har også spesialtilpassede tilbud for arbeidsgivere 
og enkelt individer og kan gjennom disse tilbudene 
bidra til å øke kunnskapsnivået i befolkningen. Stu
dieforbundene skal være en del av den livslange 
læringen i samfunnet. De har også en særlig viktig 
rolle i å motivere og aktivisere flere som har behov 
for oppdatert kunnskap. 

5. Å styrke kulturelt mangfold og øke deltakelsen i 
kulturlivet. 
Studieforbund skal være lokale og regionale driv
krefter i kulturlivet, både som kursarrangører og 
formidlere av tradisjonskultur. Å bidra til større 
kulturelt mangfold og til at det blir flere aktive utø
vere, har stor samfunnsmessig betydning. Amatør
kulturen spiller en sentral rolle for deltakelse og 
demokratiperspektivet i samfunnet og er av stor 
betydning for samvirke med og utviklingen av den 
profesjonelle kulturen. 

6. Å være en selvstendig arena for læring og et 
supplement til offentlige utdanningstilbud for 
voksne. 
Studieforbundene har en viktig rolle i det norske 
samfunnet gjennom sin forankring i og utvikling av 
frivillige organisasjoner og rollen som fri og ubun
den aktør. Deltakerinnflytelse i opplæringstilta

kene og ansvar for egen læring er vesentlig i studi
eforbundenes virksomhet, for å sikre ny og utvi
klende læring ut fra deltakernes behov. 
Studieforbundene skal i samspill med det offent
lige arbeide spesielt for å nå voksne. Studieforbun
dene skal utvikle tilbud, og studieforbund og 
offentlige myndigheter har et felles ansvar i å sikre 
at tilbud til voksne med paralleller i det offentlige 
utdanningssystemet holder nødvendig kvalitet. 

7.2	 Styring og organisering av studie
forbundene 

Styring og organisering av studieforbund må skje 
med utgangspunkt i de formål, roller og oppgaver 
studieforbundene skal ha. Det betyr at modeller for 
styring, organisering og finansiering må utledes av 
hva som er hensikten med studieforbundene, og av 
hvordan de på en best mulig måte kan nå de over
ordnede målene som er satt for virksomheten. 

Samtidig må styringen og organiseringen av 
studieforbundene innrettes effektivt. Dette betyr at 
rammene for studieforbundenes virksomhet må 
stimulere til bestemte typer aktiviteter som bidrar 
til måloppnåelse. Det er behov for å finne fram til 
modeller som er formålseffektive, slik at de over
ordnede målene for studieforbundenes virksom
het nås. Det er også andre hensyn som skal ivare
tas og som ikke fanges opp av rene effektivitetskri
terier, men som likevel er viktige for innretningen 
av modellene. Eksempel på dette er forholdet til 
andre samfunnsinstitusjoner og sektorer. Det er 
også viktig å understreke at de foreslåtte overord
nede målene ikke er like enkle å operasjonalisere. 
Det kan vanskeliggjøre vurdering av formåleffekti
vitet i ettertid. Samtidig gir det studieforbundene 
et større handlingsrom med hensyn til hvilken 
type aktiviteter som kan legges inn i porteføljen. 
Dette vil igjen bidra til større mangfold av lærings
aktiviteter. 

I dag er styring og organisering av studieforbun
dene regulert av voksenopplæringsloven, mens 
sider ved virksomheten er regulert av andre lover 
og bestemmelser, for eksempel: 
– opplæringsloven (regulerer voksnes rett til 

grunnskole og videregående opplæring og om-
taler studieforbund som aktuelle samarbeids
partnere) 

–	 universitets- og høyskoleloven 
–	 arbeids- og velferdsforvaltningsloven (omhand

ler bl.a. brukernes tilgang til tjenester iht. sine 
behov og NAVs samhandlingsrelasjoner) 

–	 lov om arbeidsmarkedstjenester (omfatter bl.a. 
tiltaksregelverk) 
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–	 introduksjonsprogrammet for nyankomne flyk
ninger 

I tillegg til formaliserte og nedfelte styringsbe
stemmelser er også mindre formaliserte normer 
og konvensjoner viktige elementer i de institusjo
nelle rammene som regulerer studieforbundenes 
aktivitet. Dette er forhold knyttet til tradisjonen 
med folkeopplysning, idealer om læring i frivillig 
sektor og demokratiske verdier som medvirkning, 
inkludering og samhold. 

I voksenopplæringsloven er det gitt detaljerte 
bestemmelser om blant annet godkjenning av stu
dieforbund, kriterier for tilskuddsutbetaling og 
rapportering. Slik sett kan det sies at den statlige 
styringen av studieforbundene i Norge er sterk. På 
den andre siden er studieforbundene gitt en bety
delig frihet i hvilke typer kurs som gir grunnlag for 
statlig tilskudd. 

I Sverige har den statlige styringen av studie
forbundene siden begynnelsen av 1990-årene hatt 
en målstyrt innretning. Dette er videreført med 
den nye reformen der de overordnede formålene 
med studieforbundsaktivitetene er sterkt betonet. 
Formålene er likevel utformet slik at de svenske 
studieforbundene har et betydelig handlingsrom 
der de selv kan definere både målgrupper og kon
krete mål for aktivitetene. 

I Danmark forvaltes studieforbundenes virk
somhet direkte fra kommunene etter lov og 
bekjentgjørelser fra Undervisningsministeriet. 
Reduserte statlige tilskudd og innføringen av den 
nye kommunalreformen i Danmark gjør at de dan
ske studieforbundene står overfor betydelige 
utfordringer både med hensyn til struktur, tilbud 
og finansiering. 

Erfaringene fra Norden viser ulik grad av sty-
ring og organisering av virksomheten til studiefor
bundene. Felles for alle de nordiske landene er 
imidlertid idealer knyttet til folkeopplysning og 
deltakelse fra det brede lag i befolkningen. Både i 
Sverige og Danmark er opplæringen i studiefor
bundenes regi i hovedsak ikke-formell, jf. kapittel 
4.2. I Norge kan derimot studieforbundene tilby 
også formell kompetansegivende opplæring i til
legg til den ikke-formelle opplæringen. Forskjel
lene gjenspeiles også i styringssystemer og organi
sering av studieforbundenes virksomheter. 

7.3	 Mulige organisasjonsmodeller for 
studieforbundene 

I henhold til mandatet skal utvalget vurdere og

anbefale eventuelle strukturelle endringer i styring


og organisering av studieforbundenes virksomhet, 
herunder om det er hensiktsmessig å overføre til
skuddsforvaltningen for voksenopplæringen fra 
statlig til regionalt nivå. 

Det kan skisseres flere ulike modeller for hvor
dan studieforbundene kan styres og organiseres. 
Nedenfor gjennomgår utvalget tre ulike modeller 
der  utgangspunktet for alle er de felles overord
nede målene for studieforbundenes framtidige 
virksomhet som er foreslått i kapittel 7.2 ovenfor. 

7.3.1 Modell A 
Modell A er i stor grad lik dagens ordning, slik den 
er beskrevet i kapittel 3. Utgangspunktet for 
modellen er hovedfokus på læring i frivillig sektor. 
Dette samsvarer med formuleringen i dagens vok
senopplæringslov, der det heter at studiearbeid 
blant voksne ubundet av bestemte pensa og eksa
mener er en oppgave for de frivillige, ideelle studi
eforbundene. Ved å slå fast at studieforbundene 
har ansvar for ikke-formell opplæring, vil primær
oppgaven til studieforbundene bli tydeliggjort, og 
aktiviteten knyttes i all hovedsak til å styrke frivil
lige organisasjoner og det mangfoldet av aktivite
ter som foregår innenfor denne sektoren. Demo
krati og deltakelsens egenverdi løftes fram som 
viktige faktorer. Deltakernes innflytelse på virk
somheten settes i sentrum. Virksomhetens kon
krete innhold og utforming skal skje lokalt, selv om 
overgripende mål settes sentralt. 

Bestemmelser i lov og forskrift må ha til hen
sikt å styrke den ikke-formelle opplæringen og gi 
denne kompetansen høyere status enn tilfellet 
synes å være i dag. Dette vil gi opplæringen i frivil
lig sektor et løft, samtidig som den kan være med 
på å synliggjøre i større grad den aktiviteten som 
foregår lokalt i frivillig sektor, og det læringsutbyt
tet denne aktiviteten for den enkelte. 

En viktig del av frivillighetsarbeidet i Norge er 
kulturrelaterte aktiviteter. Modellen gir også 
åpning for at kulturarrangementer, og forberedel
sene til gjennomføringen av disse, ligger innenfor 
den virksomheten som studieforbundene kan 
arrangere. Ved å gi en slik åpning kan studiefor
bundene få en tydeligere og sterkere rolle i det 
lokale kulturlivet og stimulere til variasjon og 
bredde i kulturaktiviteter. 

Modell A tydeliggjør at hovedansvaret for studi
eforbundene er læring i frivillig sektor. I modellen 
kan studieforbundene på oppdrag også gi tilbud 
som fører fram til formell kompetanse. 
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7.3.2 Modell B 
Balansert målstyring fokuserer ikke bare på øko
nomisk resultat, men inkluderer alle fokusområ
der som er viktige for at en virksomhet skal nå sine 
mål. Balansert målstyring er i utgangspunktet et 
verktøy for å operasjonalisere visjoner, overord
nede mål og strategier. Balansert målstyring gir 
støtte i vurderings- og korrigeringsfasen og kan 
derfor sies å utgjøre et kvalitetsutviklingsverktøy1. 

Grunnlaget for modell B er å ta utgangspunkt i 
de overordnede målene som skal definere virk
somheten til studieforbundene i framtiden, jf. 
kapittel 7.1. Modellen legger vekt på definerte for
mål for studieforbundenes virksomhet, slik det 
også er lagt til grunn i reformer i det svenske sys
temet for styring og organisering av studiefor
bund, jf. kapittel 4. Modell B forutsetter at studie
forbundene selv operasjonaliserer sine konkrete 
mål som grunnlag for rapportering av måloppnå
else og justeringer av tiltak for ytterligere å bedre 
måloppnåelsen. I Sverige er det satt virksomhets
mål på statlig nivå utledet av overordnede formål 
som studieforbundene forventes å operasjonali
sere gjennom sine målsettinger. Her må studiefor
bundene rapportere tilbake til staten både om ope
rasjonaliseringen av de virksomhetsmålene de har 
valgt å forholde seg til, og i hvilken grad tiltakene 
har bidratt til å nå både de operasjonaliserte 
målene og de overordnede formålene. 

En modell inspirert av den svenske, jf. kapittel 
4, innebærer at studieforbundenes egne strategier 
for måloppfyllelse vil tillegges større vekt enn i en 
idealtypisk målstyringsmodell. Gjennom en modell 
som skissert over har studieforbundene selv 
ansvaret for å følge opp sin egen virksomhet og i 
hvilken grad denne samsvarer med de målene de 
selv har operasjonalisert innenfor mer overord
nede mål. Det er opp til hvert enkelt studieforbund 
å vurdere hvilke tiltak som er mest effektive med 
henblikk på måloppnåelse, og modellen innebærer 
derfor effektiviseringsgevinster i den forstand at 
hvert enkelt studieforbund får et klarere insentiv 
til best mulig resultatoppnåelse. Studieforbundene 
må på egnet vis rapportere på måloppnåelse iht. 
egendefinerte virksomhetsmål. I dette ligger det 
klare føringer fra bevilgende myndighet all den tid 
best mulig resultatoppnåelse påvirker tilskuddet. 

I en slik modell fordeler studieforbundene selv 
tilskuddet til aktivitet, og de har selv ansvaret for å 
følge opp sin egen virksomhet og sørge for at den 
er i tråd med egne virksomhetsmål, og at disse 
igjen er i pakt med de overordnede målene. Studi

1	 Dragesæt, Jørgen (2000): Kvalitetsforbedringsarbeid i nor
ske kommuner og fylkeskommuner. RF-rapport 2000/071. 

eforbundenes organisering må være så effektiv at 
den sikrer at minst mulig av ressursene går til 
administrasjon, og at mangfoldet ikke svekkes. Det 
kan være et spørsmål i et slikt perspektiv om tilde-
ling via hele 20 studieforbund – som i dag – er hen
siktsmessig for å sikre god drift, effektiv tildeling 
og støtte og oppfølging overfor det utøvende nivået 
som skal virkeliggjøre målene. 

Det finnes flere aktører på opplæringsområdet 
som har tilgrensende formål og samtidig en aktivi
tet som langt på vei sammenfaller med både formål 
og aktiviteter for studieforbundene. Det kan fra et 
samfunnsperspektiv være aktuelt å se disse aktivi
tetene i sammenheng for mer effektiv og målrettet 
styring. Både frittstående fjernundervisningsinsti
tusjoner og folkehøyskoler har for eksempel kurs 
som i innhold og organisering har mange likhets
trekk med kurs som arrangeres av studieforbund. 
En tettere samhandling mellom folkehøyskolene, 
fjernundervisningsinstitusjonene og studieforbun
dene kan gi større tyngde i å oppnå overordnede 
mål. Mulige grep er felles lovgivning og styring, 
slik tilfellet er for studieforbund og folkehøyskoler 
i Sverige. Her har de, som det framgår i kapittel 4, 
et felles myndighetsorgan, en felles forordning, og 
et felles folkbildningsanslag. En indikator på at de 
brukes som virkemiddel for det offentlige er at en 
større statlig satsing har blitt lagt til sektoren, jf. 
punkt 6.1.7 omtale av e-læringssatsing. 

Videre finnes det aktører som har tilgrensende 
formål, men andre typer av aktiviteter. Relasjonen 
til slike aktører kan utnyttes gjennom felles virk
somhetsmål innenfor overordnede formål, slik at 
man kan få til mer slagkraftige tiltak. Et eksempel 
kan være at både studieforbund og offentlige myn
digheter har til formål å motivere voksne til læring, 
og at man blir enige om arbeidsdeling og kostnads
deling for tiltak som utnytter begge systemers for
deler til gode for brukeren. 

7.3.3 Modell C 
Et annet utgangspunkt for en ny modell for organi
sering og styring av studieforbundenes virksom
het er en helhetlig tilnærming til voksnes læring 
som vektlegger det offentlige ansvaret. Det vises 
her til beskrivelse i kapittel 6.2 om utfordringer 
knyttet til dagens system når det gjelder voksnes 
rett til grunnopplæring. En slik tilnærming inne
bærer at ansvaret for voksnes læring samles, og at 
virkemiddelbruken blir koordinert i offentlig regi 
for å ivareta den enkelte voksnes behov for kompe
tanse. Hovedprinsippet i en slik modell må være at 
de voksne som ønsker ny kompetanse, enten 
denne er av formell eller ikke-formell art, skal 



85 NOU 2007: 11 
Studieforbund – læring for livet	 Kapittel 7 

kunne henvende seg til ett sted dersom de er usi
kre på hva de vil og hvilke muligheter de har. Alle 
voksne – uavhengig av hvilken kompetanse den 
enkelte har fra før – skal kunne få et ønsket tilbud 
i en fleksibel tilbudsstruktur. 

Samhandlingen mellom offentlig og frivillig 
sektor/studieforbundene blir svært viktig både for 
å sikre et mangfoldig og variert opplæringstilbud 
for voksne i regionene og for å styrke studieforbun
denes rolle i å utvikle fleksible og tilpassede opplæ
ringstilbud. Det blir derfor viktig å styrke studie
forbundenes muligheter til å være en samhand
lingspartner slik at det er mulig å inngå gjensidig 
forpliktende samarbeid om strategiske og opera
tive mål for voksnes læring i regionen. Med dagens 
system er dette krevende av følgende grunner: 
1.	 Det offentlige ansvaret for å ivareta voksnes be

hov for opplæring er delt mellom kommune og 
fylkeskommune, selv om voksne ofte vil trenge 
individuelle opplegg tilpasset deres egne behov 
og livssituasjon. Også individuelle rettigheter 
til grunnopplæring for voksne er delt mellom 
kommune og fylkeskommune. Dette hindrer 
en helhetlig tilnærming og kompliserer samar
beidet med andre aktører, herunder studiefor
bund. 

2.	 Offentlige myndigheter kan vanskelig forholde 
seg til et stort antall studieforbund. 

Alle fylkeskommuner har systemer for å sikre real
kompetansevurdering av voksne. I mange fylkes
kommuner er dette gjort ved å bygge opp egne res
surssentre for voksenopplæring. Fylkeskommu
nene har opparbeidet seg lang erfaring med å tilby 
opplæring og legge til rette for voksnes læring, 
samtidig som det finnes utfordringer, jf. kapittel 
6.2. Undersøkelser foretatt av Vox viser at kun om 
lag 1000 etnisk norske deltar i tilbud om grunnsko
leopplæring for voksne i dag, sett bort fra delta
kere i norskopplæring for innvandrere. Ved å 
samle ansvaret for både grunnskoleopplæring og 
videregående opplæring for voksne hos fylkes
kommunen vil det bli lettere – både for den enkelte 
voksne selv og for det offentlige – å samordne en 
helhetlig og gjennomgående grunnopplæring for 
voksne. En slik tilnærming vil gjøre det lettere for 
studieforbundene å markere seg som tilbyder. 

Ved innføringen av en lovfestet rett til grunn
skole og videregående opplæring for voksne valgte 
lovgiver å hjemle reglene i en felles opplæringslov 
som regulerer det rettighetsbaserte og formelt 
kompetansegivende opplæringsløpet for barn, 
ungdom og voksne. Dette var i tråd med anbefalin
gene i NOU 1995: 18 Ny lovgiving om opplæring 
(Smith-utvalget), som lå til grunn for opplærings

loven av 1998. Smith-utvalget uttalte blant annet at 
hensynet til et mest mulig konsekvent og tilgjenge
lig lovverk tilsier følgende: 

«[..] også de deler av dagens voksenopplæ
ringslov som regulerer grunnskoleopplæring 
og videregående opplæring for voksne, tas inn 
i den nye loven. På den måten vil alle lovregler 
om opplæring på grunnskolens og på videregå
ende skoles nivå være omfattet av den felles lov 
for slike spørsmål.»  

I en modell for en mer helhetlig tilnærming til 
voksnes kompetanse er det derfor gode grunner 
for å samle ansvaret for voksnes grunnopplæring i 
sin helhet hos fylkeskommunen. Det betyr at kom
munenes ansvar for formell grunnskoleopplæring 
for voksne overføres fra kommunene til fylkes
kommunene. 

Offentlige institusjoners samarbeid om bru
kere med svak arbeidsmarkedstilknytning og/ 
eller kompetanse er i ferd med å få større tyngde 
gjennom partnerskapsavtaler. Realkompetanse
vurdering og karriereveiledning er viktige områ
der for samarbeid. 

Med disse endringene får fylkeskommunen et 
utvidet ansvar for å oppfylle voksnes formelle ret
tigheter til både grunnskole- og videregående opp
læring. I tillegg tydeliggjøres det ansvaret fylkes
kommunene allerede har i henhold til opplærings
loven for å ivareta voksnes behov for kompetanse 
uavhengig av inviduelle rettigheter. Disse forhol
dene må reguleres i opplæringsloven med forskrif
ter. 

Like sentralt som å samle det offentlige ansva
ret for formell grunnopplæring for voksne, er det å 
sette studieforbundene i stand til å være en reell 
samarbeidspartner for å nå målet om tilbud til alle. 
Å bruke VOFO mer aktivt i samhandlingen mellom 
studieforbundene og fylkeskommunen vil trolig 
være ressurssparende og effektiviserende2. Den 
formaliserte samhandlingen bør foregå innenfor 
rammene av en partnerskapsavtale. En partner
skapsavtale forutsettes å legge grunnlaget for å 
drøfte mer overordnede spørsmål knyttet til opplæ
ring for voksne og kompetansebehov i regionen, 
samt studieforbundenes aktive rolle i dette arbei
det. Spørsmål knyttet til igangsetting av konkrete 
opplæringstilbud, kontraktinngåelse mellom det 
enkelte studieforbund og fylkeskommunen mv. må 

2	 I den undersøkelsen som NIFU STEP har utført for utval
get, går det fram at regionleddene i studieforbundene er 
meget godt fornøyde med det arbeidet VOFO i dag gjør 
regionalt. Det pekes spesielt på VOFOs rolle i påvirkning av 
og som talerør for voksenopplæring og studieforbundene 
inn mot politikere og offentlig administrasjon (vedlegg 7). 
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løses i en direkte kontakt mellom det enkelte studi
eforbund og fylkeskommunen. Studieforbundene 
som er involvert, må forplikte seg konkret, her-
under å ivareta kvaliteten i opplæringstilbudene og 
sikre dokumentasjon av oppnådd kompetanse som 
kan kommuniseres inn mot både arbeidslivet og 
utdanningssystemet. 

Det vil være av grunnleggende betydning at 
terskelen for å komme i gang med aktiviteter som 
øker den enkelte voksnes kompetanse, er lavest 
mulig. Lav brukerterskel forutsetter at opplæ
ringstilbudene gjøres tilgjengelige for alle. Å moti
vere personer med behov vil kunne være en viktig 
oppgave for studieforbund inn i partnerskapet. Fyl
keskommunene må etablere veiledningstjeneste 
overfor voksne som både kan imøtekomme voks
nes behov for kompetanse, og som kan motivere 
den enkelte til kompetanseutvikling. En slik veiled
ningstjeneste må organiseres slik at den som 
ønsker et tilbud, kan henvende seg til ett og samme 
sted. Dette er viktig for å redusere byråkrati og 
gjøre opplæringstjenestene mer brukervennlige. 

Samtidig som fylkeskommunene får et utvidet 
ansvar for å tilrettelegge voksnes læring, må det 
innarbeides rapporterings- og tilsynsordninger til 
nasjonale myndigheter som sikrer kvalitet og 
omfang på voksnes læring i samsvar med bestem
melser i lov og forskrift. Opplæringen må ivareta 
målsettinger om fleksibel og tilpasset opplæring 
med utgangspunkt i individuelle behov hos 
voksne. Sentralt i dette står realkompetansevurde
ring. For all opplæring må det settes tydelige krav 
til kvalitet, blant annet profesjonell kompetanse for 
å sikre upartiskhet, legitimitet og tillit til prosessen 
rundt valg av tilbud den enkelte skal få, herunder 
den enkeltes innflytelse og medbestemmelse. Det 
er også viktig at den opplæringen det gis tilbud om, 
holder høy pedagogisk kvalitet og er tilpasset voks
nes behov. 

7.4	 Finansieringsmodeller for studie
forbundene 

Ulike finansieringsmodeller dreier seg først og 
fremst om offentlig tilskudd til studieforbundene. I 
og med at studieforbundene er frivillige organisa
sjoner, har ikke staten ved Kunnskapsdepartemen
tet direkte instruksjonsrett over studieforbundene. 
Eventuelle endrede lovfestede vilkår må normalt 
kompenseres gjennom tilskudd. Andre lovfestede 
vilkår enn tilskuddsbestemmelser kan også 
påvirke studieforbundenes økonomi, som for 
eksempel voksenopplæringslovens bestemmelse 
om adgang til frie undervisningslokaler. Gjennom 

ECON-undersøkelsen om studieforbundenes sam
lede økonomi kommer det fram at en fjerdedel av 
lokale studieforbund og medlemsorganisasjoner 
mener at det vil være en større belastning å miste 
tilgang til vederlagsfrie lokaler enn statstilskuddet. 

Studieforbundene har også inntekter som kom
mer fra andre kilder som blant annet deltakeravgif
ter, kontingenter, statstilskudd fra ulike departe
menter og direktorater, midler fra kommuner, regi
oner, sponsormidler, oppdragsvirksomhet m.m. 
Dette er også noe som begrenser overordnet 
departements anledning til styring og kontroll av 
studieforbundene. Tilgang til ubetalt arbeidskraft 
gjennom frivillig sektor har også stor betydning for 
mye av aktiviteten. 

I henhold til mandatet er utvalget pålagt å 
utrede minst én modell som er kostnadsnøytral. 
Utvalget skal også vurdere om det er hensiktsmes
sig å overføre tilskuddsforvaltningen fra statlig til 
regionalt nivå, og det vil også bli vektlagt som alter
nativ finansieringsmodell. I valg av modell vil også 
tilskuddets størrelse være en variabel og kunne 
virke inn på blant annet omfanget av administra
sjon. 

7.4.1 Modell 1 – generell tilskuddsmodell 
Med en generell tilskuddsmodell vil hovedstruktu
ren i dagens ordning bli beholdt, men det er likevel 
nødvendig at dagens ordning gjennomgås og klar
gjøres på flere punkter. Sammenlignet med den 
svenske ordningen fremstår den norske ordningen 
som relativt lite ressurskrevende. Ifølge ECONs 
undersøkelse ser mange studieforbund likevel ord
ningen som byråkratisk og krevende med hensyn 
til uttellingen økonomisk. Det er derfor betydelig 
rom for forbedringer som gir en enklere og mer 
rasjonell forvaltning. 

Et eksempel på forbedring kan være å innføre 
et element av utviklingstilskudd i tilskuddsmodel
len. Dette vil kunne bidra til å redusere de adminis
trasjonskostnadene som i dag er knyttet til søknad 
om pedagogiske utviklingsmidler, og vil samtidig 
stimulere til innovasjon og nytenkning. Et annet 
eksempel på forbedring kan være å gi økonomiske 
insentiver til fusjon av studieforbund, et tredje å 
unngå unntak fra kriterier og retningslinjer for 
enkelte aktører. 

Modellen vil verdsette frivillig sektors egenart, 
den ubetalte innsatsen som gjøres, og den integre
rende og inkluderende virkning aktiviteten har i 
seg selv. 

Modellen gir ikke svar på hvordan studiefor
bundenes virksomhet kan forankres bedre regio
nalt og lokalt, og heller ikke på hvordan studiefor
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bundene kan bli en mer aktuell partner i definerte 
politiske satsinger. Studieforbundene vil i denne 
modellen i likhet med i dag ha en begrenset rolle i 
definerte offentlige satsinger, med mindre de inn
går samarbeid på selvstendig grunnlag. 

Dagens tilskuddsordning har vært lite robust 
mot nedskjæringer, og endringene i en generell til
skuddsmodell slik som denne er presentert her, vil 
neppe i seg selv gjøre finansieringen mer forutsig
bar. Dette må i så fall gjøres på andre måter, for  
eksempel ved å klargjøre mål og foreta andre sty
ringsgrep. 

Modellen kan gjennomføres innenfor dagens 
budsjettrammer. 

7.4.2	 Modell 2 – kombinert tilskuddsmodell 
En ordning med en kombinert tilskuddsmodell vil 
i større grad verdsette studieforbunds rolle både 
generelt og i forhold til mer konkrete definerte 
politiske satsinger ved at midlene delvis er frie, 
dels styrt eller innrettet som stimuleringspotter. 
Hvor sterkt styrt slike midler skal være, må vurde
res. 

En mulig kombinert tilskuddsmodell kan være 
todelt. For det første slik at deler av tilskuddet bru
kes til opplæring og knyttes direkte til de overord
nede målene for studieforbundene. Utforming av 
tilskuddet må avveie ønsket om å fremme aktivitet 
og å gi stabile arbeidsforutsetninger for studiefor
bundene over tid. For det andre kan modellen ope
rere med særlige tilskudd som kan gis til forsøks
og utviklingsarbeid, til prioriterte satsingsområder 
eller til kulturaktiviteter. Tilskuddet skal stimulere 
studieforbundene til å tilpasse seg krav og forvent
ninger i omverdenen, men på en måte som mulig
gjør at studieforbundene kan bidra i kraft av sin 
egenart og sitt læringssyn. 

Gjennom en kombinert tilskuddsmodell kan 
det vurderes å lage en felles bevilgningsramme for 
all folkeopplysningsbasert læring. Dette vil da 
inkludere både folkehøyskolene og fjernundervis
ningen i tillegg til studieforbundene. Dette kan gi 
mulighet til bedre strategisk innretning på satsin
ger som involverer aktørene i frivillig sektor, og gi 
stordriftsfordeler ved rapportering og ved øvrig 
administrasjon. 

Med denne modellen er det en mulighet å kana
lisere deler av tilskuddet via fylkeskommunene 
etter søknad. Det gjelder for eksempel søknad om 
tilskudd til opplæringsvirksomhet innenfor sær
skilte temaer. Tilskuddet kan også innrettes slik at 
det gis åpning for en eventuell kulturpott som fyl
keskommunen fordeler etter søknad. 

Modellen er tenkelig innenfor dagens budsjett
rammer, men en inndeling av tilskuddet i flere 
komponenter er trolig mer hensiktsmessig jo 
større tilskuddet er. Sverige har for eksempel et 
langt større tilskudd til studieforbundene enn 
Norge. Mange respondenter i ECONs økonomiun
dersøkelse oppgir at tilskuddet som gis i dag ikke 
står i forhold til arbeidet, og at utmålingskriterier 
til ulike deler av ordningen framstår som uoversikt
lige. Det vil være et argument for å holde ordnin
gen så enkel og helhetlig som mulig, og et argu
ment mot å komplisere den ytterligere. 

Det er teknisk mulig å gjennomføre modellen 
innenfor dagens budsjettrammer. 

7.4.3	 Modell 3 – tilskuddsforvaltning via 
fylkeskommunene 

Tronutvalget har fått en særlig rolle i å bidra til opp
følgingen av St.meld. nr. 12 (2006--2007) Regionale 
fortrinn – regional fremtid. Stortingsmeldingen 
foreslår at fylkeskommunalt folkevalgt nivå styr
kes, og at regional utvikling skal fremmes. Regio
nenes fortrinn skal benyttes for å sikre det framti
dige grunnlaget for velferden i samfunnet. Det er 
nedfelt i mandatet til utvalget at det skal vurdere 
om det er hensiktsmessig å overføre tilskuddsfor
valtningen fra statlig til regionalt nivå. 

En regionalisering av tilskuddene vil være best 
egnet for oppgaver som er lovfestet, og der tilskud
det kan innlemmes i rammeoverføringene til fyl
keskommunene. En regional forvaltning av til
skudd til studieforbundene vil også kunne la seg 
kombinere med en generell tilskuddsmodell 
(modell 1) med en relativt fri tildeling av midler og 
en kombinert tilskuddsmodell (modell 2) som 
består av en kombinasjon av frie midler og styrte 
midler eller stimuleringspotter. 

Hvilke oppgaver som blir overført til regionalt 
forvaltningsnivå, er avgjørende for de nye regione
nes størrelser. Noen oppgaver er av en slik karak
ter at de forutsetter regioner av en viss størrelse 
før det er aktuelt å overføre oppgaver fra statlig til 
regionalt nivå. Regionenes størrelse vil også ha 
betydning for hvilken rolle studieforbund kan ha 
innenfor regional kultur, opplæring og næringsut
vikling. Med dagens organisering med noen få 
større og flere mindre studieforbund vil regione
nes størrelse være av stor betydning for hvilken 
bredde og kraft studieforbundene kan legge inn i 
det regionale arbeidet. 

Ved en regionalisering av tilskuddene til studi
eforbundene vil det også bli regionale forskjeller i 
hvor mye midler som det enkelte studieforbund får 
tildelt. Dette henger blant annet sammen med 
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ulike regionale prioriteringer og behov. Det må 
derfor vurderes konsekvenser av eventuelle for
skjeller mellom regionene i prioritering av bruk av 
midlene, og om det skal legges inn føringer som 
hindrer at tilskuddet omdisponeres til andre for
mål. Rammefinansiering er hovedmodellen, men 
det finnes også andre måter å innrette en regional 
finansieringsordning på. 

I en regionmodell får staten kun en indirekte 
styring av studieforbundene. Staten kan styre regi
onene via øremerkede tilskudd eller lov. Men slik 
styring må vurderes opp mot formålet med desen
tralisering, som vanligvis vil være å gi større hand
lingsrom for lokaldemokratiet. 

Det må diskuteres hvordan kompetanse, kvali
tet og resultatoppfølging av studieforbundenes 
virksomhet kan ivaretas på regionnivå. Disse funk
sjonene utøves i dag i stor grad av studieforbun
dene sentralt. 

Det er teknisk mulig å gjennomføre modellen 
innenfor dagens budsjettrammer. 

7.5 Utvalgets vurderinger 

De overordnende målene som utvalget foreslår for 
studieforbundenes virksomhet, har til hensikt å 
tydeliggjøre deres rolle i et framtidig kompetanse
bilde. Gjennom dette vil studieforbundene i større 
grad enn i dag kunne imøtekomme behov for både 
formell og ikke-formell kompetanse i samfunnet. 
Samtidig vil de få gode forutsetninger til å videre
utvikle egenart og særtrekk som kompetansetilby
der og framstå som attraktive for brukerne. For å 
nå de overordnede målene som foreslås for studie
forbundene på en mest mulig effektiv måte, er det 
viktig med gode rammebetingelser. Rammebetin
gelsene for studieforbundenes virksomhet er knyt
tet til regler og bestemmelser om styring og orga
nisering av studieforbundene, samt til finansiering 
og tilskuddsforvaltning. Utvalget ser samtidig også 
studieforbundenes omgivelser som viktige i å åpne 
eller stenge for muligheter for studieforbundene til 
å utvikle seg og få en tydeligere rolle. Utvalget 
drøfter derfor også strukturelle endringer som vil 
ha betydning for studieforbundenes handlingsrom 
og dermed for den rollen de kan spille, og som går 
utover regelverk og tilskuddsordninger som regu
lerer studieforbundenes virksomhet direkte. 

7.5.1 Styring og organisering 
7.5.1.1 Tre modeller for styring og organisering 

Alle de tre modellene for styring og organisering 
av studieforbundene som er omtalt, har viktige ele

menter i seg som på ulikt vis tydeliggjør studiefor
bundenes roller. Med utgangspunkt i de overord
nende målene for studieforbundene vil de tre 
modellene slå ulikt ut i forhold til hvordan studie
forbundene kan settes bedre i stand til å nå disse. 

Den første modellen som er presentert – modell 
A – er en modell der studieforbundenes framtidige 
oppgaver i hovedsak blir ikke-formell opplæring 
innenfor rammene av frivillig sektor. Slik sett kan 
denne modellen oppfattes som dominert av per
spektivet frivillighetslæring og styrking av frivillig 
sektor, og som å ligge nær dagens modell. Utvalget 
mener det er svært viktig at den ikke-formelle 
kompetansehevingen gis høyere status enn i dag, 
og en modell der styringen og organiseringen av 
studieforbundenes virksomhet som er innrettet for 
å styrke opplæringen i frivillig sektor, kan bidra til 
dette. I modellen er kulturarrangementer integrert 
som en del av virksomheten til studieforbundene. 
Dette mener utvalget er positivt og kan bidra til 
ytterligere vitalisering av det lokale kulturlivet. 

I modell A er hovedfokuset læring i frivillig sek
tor, og ikke voksne spesielt. Dette åpner for å vur
dere dagens bestemmelse om en nedre grense på 
deltakerne i studieaktivitet på 14 år for å utløse til
skudd. Utvalget mener dagens aldersgrense på 
gitte vilkår bør beholdes, og viser til en senere 
omtale av dette, jf. punkt 7.5.1.3. 

I vurderingen av den andre modellen – modell 
B – ser utvalget klare fordeler med et balansert 
målstyringssystem som inkluderer alle virksom
hetsmål i studieforbundene. Det er også en stor 
fordel at studieforbundene må finne fram til god og 
hensiktmessig operasjonalisering av de overord
nede målene. Utvalget mener det er viktig at studi
eforbundene står fritt til å velge egne strategier og 
operasjonalisering for å nå de overordnede 
målene. En viktig forutsetning for at dette skal 
kunne skje på en god måte, er et finansieringssys
tem med klare insentiver til målrettet virksomhet. 

På den andre siden mener utvalget at balansert 
målstyring kan føre til merarbeid i forbindelse med 
rapportering om måloppnåelse i form av dokumen
tasjon og vurdering av resultatoppnåelse. Dette 
kan føre til mer administrasjon som må kompense
res. Rapportering bør ha en enkel form og gjen
nomføres på en måte som er i studieforbundets 
egen interesse for å kunne synliggjøre dets virk
somhet. Økt fokus på målstyring kan også bidra til 
at mangfoldet av tiltak og aktiviteter svekkes, og at 
noe av vitaliteten i den virksomheten som i dag lig
ger i studieforbundene, forsvinner. 

Utvalget merker seg også at modellen gir 
muligheter for å vurdere om andre aktiviteter med 
sammenlignbare mål, men som i dag er regulert av 
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andre lovbestemmelser enn voksenopplæringslo
ven, i framtiden kan reguleres av samme lov. Det 
gjelder i første omgang fjernundervisning, kort
kursene ved folkehøyskolene og eventuelt andre 
aktiviteter ved folkehøyskolene som er spesielt ret
tet mot voksne. Også andre aktører for læring 
utenfor det formelle utdanningssystemet kan ten
kes sett i en slik sammenheng. Modellen kan 
videre benyttes der studieforbund og offentlige 
aktører går sammen om felles mål, men med ulike 
virkemidler. I slike tilfeller vil det være naturlig å 
definere felles mål gjennom avtaler eller annen 
operasjonalisering, og at tiltakene fellesfinansi
eres. 

I den tredje modellen – modell C – som er pre
sentert, er hovedfokuset voksnes læring. Model
len innebærer at fylkeskommunen får et større 
ansvar for voksnes læring. Dette ansvaret går 
utover de forpliktelser fylkeskommunen i dag alle
rede har for å oppfylle voksnes rettigheter til vide
regående opplæring og en generell plikt til å gi til-
bud til alle med behov. En slik modell mener utval
get vil kunne gi en bedre tilnærming til voksnes 
behov for kompetanse og en bedre koordinering 
av virkemiddelbruken for å styrke voksnes kompe
tanse. Modellen innebærer at ansvaret for all 
grunnopplæring for voksne samles i fylkeskommu
nen. Andre nordiske land har valgt å rendyrke fol
keopplysning som alternativ til formell opplæring, 
men utvalget ønsker at norske studieforbund fort
satt skal kunne supplere offentlige utdanningstil
bud for voksne som en alternativ læringsarena, og 
at det skal legges bedre til rette for dette samarbei
det. Dette regnes som god utnyttelse av ressurser. 
Det kan være ulike grunner til at det offentlige til
budet ikke samsvarer med den voksnes behov, for 
eksempel at tilgjengeligheten er dårlig fordi reise
avstanden til utdanningsinstitusjoner er for lang. 

7.5.1.2 Studieforbund og læring i frivillig sektor 

Organisering og styring av studieforbundenes 
virksomhet er i dag regulert i voksenopplæringslo
ven. Denne loven har vært gjennom flere revisjo
ner, og regulerer i dag primært statens tilskudd til 
studieforbundene og fjernundervisningsinstitusjo
nene. Den samme reguleringen kunne en langt på 
vei ha oppnådd gjennom vilkår i tilskuddsbrev eller 
lignende. Dette innebærer at de gjenstående aktive 
bestemmelsene i voksenopplæringsloven alene 
vanskelig kan ses å forsvare forslag om en helt ny 
lov om studieforbund til erstatning for gjeldende 
voksenopplæringslov. En ren opprydning i eksiste
rende lov er et alternativ, men idet det er mulig å få 

til den samme reguleringen på andre og mer flek
sible måter – for eksempel gjennom vilkår i til
skuddsbrev – reiser utvalget spørsmål ved hen
siktsmessigheten av dette. 

Utvalget ser det som lite hensiktsmessig å revi
talisere voksenopplæringsloven ved å flytte 
bestemmelsen om voksnes rett til grunnopplæring 
fra opplæringsloven. Utvalget går ikke in for dette. 
En smal lov vil  heller ikke være i samsvar med 
anbefalingene til det utvalget som vurderte struk
turen i lovverket, jf. NOU 1992: 32 Bedre struktur i 
lovverket, som er nærmere omtalt nedenfor. Utval
get mener fylkeskommunens ansvar som pådriver 
og koordinerende instans for utvikling av voksnes 
kompetanse i et regionalt samfunnsperspektiv i 
stedet bør klargjøres og styrkes, slik at studiefor
bundene får en tydeligere adressat for samarbeid 
om tiltak, noe som er omtalt i punkt 7.5.1.1. 

Utvalget mener det er nødvendig med en større 
omlegging av lovgivningen, slik at læring utenfor 
det formelle opplæringssystemet løftes fram og gis 
en egnet regulering. Med få unntak krever de gjen
værende bestemmelsene i voksenopplæringsloven 
ikke en egen lov. Utvalget ser likevel at en egen lov
messig forankring har en egen verdi for studiefor
bundene. Utvalget er av den oppfatning at en ny lov 
må ivareta overordnede mål for studieforbundenes 
virksomhet. 

Kapittel 6.1 viser at studieforbundene har gren
seflater mot flere aktører utenfor det formelle 
utdanningssystemet. Utvalget mener de ulike opp
læringstilbudene som eksisterer utenfor det for
melle utdanningssystemet – helt eller delvis – bør 
ses i sammenheng og reguleres i en egen ny felles 
lov. Utvalget foreslår å gi studieforbundene en ster
kere rolle som alternative læringsaktører og -are
naer gjennom forankring i en felles lov med andre 
tilbydere og aktører av offentlig støttet, fortjeneste
fri opplæring utenfor det formelle utdanningssyste
met. En lovmessig forankring med andre fortjenes
tefrie læringsaktører utenfor skoleverket vil skape 
et bedre framtidig fundament for læring av føl
gende grunner: 
–	 Det er mye som er felles i tilnærming og tradi

sjon for alternative opplæringsarenaer, og med 
det potensial for synergieffekter. 

–	 De store utdanningssektorene har i stor grad 
fått felles lovforankring (grunnopplæring og 
høyere utdanning); det er på tide at også ikke
formelle aktører får hevet sin status gjennom å 
samles i en større lov. Små og spredte lovverk 
for enkeltaktører kan gi lite forståelige forskjel
ler i administrative og økonomiske rammer for 
likeverdig virksomhet, slik det framgår i kapit
tel 6.1. 
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I NOU 1992: 32 Bedre struktur i lovverket (lovstruk
turutvalget) ble det vurdert hvilken inndeling av 
lovverket som er mest hensiktsmessig. Det het 
blant annet: 

«En samling etter samfunnssektor/livsområde 
vil ofte gi et oversiktlig bilde av aktuelle normer 
for den som har behov for å kjenne reglene på 
et samfunnsområde. Samling av normene 
innenfor en sektor gjør det letter å se alle rele
vante forhold i sammenheng når man skal løse 
problem som oppstår innenfor sektoren.» 

Lovstrukturutvalget hevdet prinsipielt at der
som lovene skal bli mest mulig oversiktlige og kon
sekvente, bør de omfatte vide sektorer. 

Hovedbegrunnelsen for en større endring i lov
verket er først og fremst behovet for et bedre juri-
disk rammeverk rundt læring i frivillig sektor som 
stimulerer til økt aktivitet og derigjennom bidrar til 
å nå viktige samfunnsmål som blant annet medbor
gerskap, inkludering og integrering. 

Samlende i en ny lov vil være opplæring som 
styrker motivasjon for og tilgang til kunnskap og 
kompetanse, og på den måten møte behov i et sam
funn og arbeidsliv i endring. Sverige har en samlet 
folkbildning som framstår som en sterk og egen 
sektor, noe som handler om tradisjon, men også 
om en folkbildning som har fornyet seg. 

En ny lov vil kunne bidra til å synliggjøre alter
native læringsaktører, herunder studieforbund i 
tett kobling til frivillig sektor for øvrig, som en egen 
og selvstendig del av det norske systemet for livs
lang læring. Formelle og ikke-formelle læringsare
naer vil derved utfylle hverandre i å utvikle kompe
tanse og talent i befolkningen. En felles lov og med 
det et mer samlet politikkfelt for læring i frivillig 
sektor kan: 
–	 bidra til bedre samhandling mellom det offent

lige utdanningssystemet og frivillig sektor som 
læringsarena 

–	 gjøre tilbydere regulert i loven mer interessan
te for offentlige satsinger som å bidra til å be
kjempe utstøting og fremme inkludering på uli
ke nivåer, jf. modell B i dette punkt 7.3.2 om en 
målstyrt modell 

–	 gi klare styringsmessige fordeler ved å gi mu
lighet til å se aktiviteter og økonomi i større 
sammenheng, og dermed unngå urimelige for
skjeller mellom lik eller likeverdig virksomhet 

–	 gi gunstige rammer for mer helhetlig utvi
klingsarbeid, forskning, analyse og dokumen
tasjon av aktivitet. Sverige har for eksempel 
igangsatt et eget forskningsprogram om folk
bildning i regi av det svenske forskningsrådet, 
jf. kapittel 4 

En eventuell ny lov bør også omfatte opplæringstil
bud som kan medføre mulighet til utdannings
støtte gjennom Statens lånekasse for utdanning. 
Det er en forutsetning at opplæringen har et 
omfang og innhold som tilsier dette, jf. lov om 
utdanningsstøtte med tilhørende forskrifter, se 
også punkt 7.6.8 om kvalifisering av studieforbun
denes tilbud. I første rekke bør en ny lov fylles ved 
overføring av aktuelle bestemmelser fra gjeldende 
lovverk. På denne måten vil en oppnå en rydding. 
På lengre sikt vil en ny lov kunne legge til rette for 
helhetlige vurderinger og en hensiktsmessig sty-
ring og koordinering av læring i frivillig sektor, jf. 
nærmere omtale i kapittel 6.1. 

7.5.1.3 Aldersgrense 

I regelverket for studieforbundenes virksomhet i 
dag er det satt en nedre aldersgrense  på 14 år for 
at en deltaker skal utløse rett til statstilskudd. I en 
modell der hovedvekten legges på læring i frivillig 
sektor, er det flere forhold som taler for å vurdere 
dagens aldersgrense. Utvalget går likevel inn for at 
dagens aldersgrense på 14 år beholdes. Med det 
understrekes det at studieforbundenes kjerneakti
vitet er opplæring for voksne. Her viser utvalget til 
nordiske naboland, som alle opererer med et 
strengt skille mellom den formelle voksenopplæ
ringen og folkeopplysningens rolle. I Norge fram
står dette skillet i dag som uklart. Studieforbunde
nes aktivitet er forankret i voksenopplæringsloven, 
samtidig som formelt ansvar for opplæring av 
voksne er forankret i andre lover. Utvalget ønsker 
at studieforbund også i framtiden skal spille en 
rolle for utdanning for voksne iht. offentlige lære
planer og kompetansemål, men da i nært samspill 
med og på oppdrag fra det offentlige. For slik opp
læring ser utvalget det som naturlig at tilbudet gis 
iht. de aldersgrenser som regulerer tilgang til ulike 
tilbud i hhv opplæringsloven og universitets- og 
høgskoleloven, og at det foretas en klargjøring av 
hvordan samarbeidet skal foregå, jf. punkt 7.7.1.2. 

Utvalget vil framheve studieforbundenes 
potensial i å videreutvikle et reelt livslangt lærings
perspektiv. Studieforbund er en arena der ungdom 
og voksne kan lære i fellesskap over generasjons
grensene. 

Utvalget har vurdert å fjerne aldersgrensen for 
all opplæring som tilbys av studieforbundene, men 
mener dette ikke er hensiktsmessig. Dette fordi 
det finnes andre ordninger rettet mot å ivareta 
barns læring i frivillige aktiviteter, og fordi studie
forbundenes kompetanse og profil gjør dem mest 
egnet som arena for erfaringsbasert læring. Studi
eforbund har et tyngdepunkt mot voksne i sine til
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bud, der opplæringen er basert på tradisjon og 
kompetanse i studieforbundene. Å fjerne alders
grensen helt kan bidra til å utviske studieforbunde
nes profil, og kan også gi uheldig vriding mot rene 
fritidsaktiviteter rettet mot barn. En aldersgrense 
på 14 år gir mulighet for studieforbund til å videre
utvikle sitt potensial i å utvikle engasjerte og initia
tivrike unge. Det framgår i kapittel 3 at studiefor
bund har omfattende kursvirksomhet i å skolere 
unge til verv i organisasjonssammenheng, og med 
det bygge på frivillige organisasjoners kjennetegn 
som «skoler i demokrati». Aldersgrensen gir også 
en åpning for å utvikle tilbud i frivillig sektor som 
er rettet mot unge i overgangen mellom ungdoms
trinnet og videregående opplæring, og kan med 
det inngå i strategier for å forebygge frafall i den 
formelle opplæringen, i samspill med skoleverket. 

Utvalget mener studieforbundenes bidrag til 
læring for unge og voksne på tvers av alder vil styr
kes ytterligere dersom det innføres en egen til
skuddskomponent rettet mot opplæring i friere for
mer og mot alle former for kulturlæring til forde
ling til studieforbundene, der det ikke settes krav 
til aldersgrense eller form på aktiviteten, jf. punkt 
7.6.5. 

Utvalget ser positivt på at det kun kreves et 
bestemt antall deltakere over 14 år (fem personer i 
dagens regelverk), og mener også dette er med på 
å gjøre ordningen fleksibel og kan åpne for yngre 
deltakere der det er naturlig. Denne åpenheten er 
nyttig for eksempel i å fremme familielæring. 

7.5.1.4	 Studieforbundene, voksnes læring og
 regional kompetanseutvikling 

Fylkeskommunen har et særlig ansvar for den 
regionale nærings- og samfunnsutviklingen. Innen
for et slikt ansvar mener utvalget det er viktig å gi 
høy prioritet til kompetanseutvikling i befolknin
gen og arbeidslivet. Gjennom samarbeid med frivil
lig sektor og studieforbundene kan disse trekkes 
aktivt med i den regionale samfunnsutviklingen og 
bidra til å nå viktige samfunnsmål lokalt og regio
nalt. Utvalget mener dette vil gi helhet og sammen
heng i å møte lokale og regionale utviklingsbehov 
og med det mer samordnet læring og kompetanse
utvikling for voksne. Det fylkeskommunale ansva
ret for voksnes læring må være videre og åpnere 
mot omgivelsene enn å ivareta kun formelle rettig
heter til videregående opplæring . 

For den enkelte voksne vil det bli mer oversikt
lig om de kan henvende seg til ett og samme for
valtningsnivå. Dette vil også gi studieforbund og 
andre samarbeidspartnere en tydeligere adressat 
og gjøre det enklere å samarbeide om fleksible til-

bud til voksne, på tvers av nivå. Utvalget foreslår 
derfor å samle ansvaret for all grunnopplæring for 
voksne til fylkeskommunen. Dette behandles i 
punkt 6.4.2. 

Et åpent fylkeskommunalt samarbeidsområde 
for voksnes læring må i tillegg til formelle utdan
ningsaktører også omfatte de ikke-formelle 
læringsarenaene som studieforbundene, NAV, par
tene i arbeidslivet, høyskoler og andre relevante 
aktører. Samarbeidet må være basert på dialog og 
avtaler. Utvalget mener det er svært viktig at fyl
keskommunen gjennom sitt samarbeid med NAV 
involverer studieforbundene i arbeidet med å kva
lifisere flest mulig for arbeids- og samfunnsliv. 

Utvalget mener fylkeskommunen må utvikle en 
kompetanseplan for voksnes læring. Et slik arbeid 
vil innebære tett samhandling mellom ulike kom
petanseaktører i fylket. Det er derfor svært viktig å 
innarbeide presise styringssignaler i lovverket 
som sikrer at fylkeskommunen gis et ansvar for å 
legge godt til rette for voksenopplæring, både for
mell rettighetsbasert opplæring og ikke-formell 
opplæring. Det gjelder blant annet velfungerende 
og effektive systemer for dokumentasjon og verds
etting av realkompetanse. 

Utvalget mener at fylkeskommunen bør bli 
ansvarlig forvaltningsorgan for all formell grunn
opplæring for voksne og også få et utvidet ansvar 
for helhetlig voksenopplæring. Utvalget mener det 
er viktig at fylkeskommunen inngår et gjensidig, 
tett og forpliktende samarbeid med studieforbun
dene. Dette mener utvalget best gjøres ved at det 
inngås partnerskapsavtaler og konsultasjoner mel
lom studieforbundene og fylkeskommunen, slik at 
studieforbundene tar aktivt del i det regionale utvi
klingsarbeidet, og bidrar til gjennomføring av mål 
nedfelt i de til enhver tid gjeldende styringsdoku
menter vedtatt av fylkestinget. For opplæringstil
tak av motiverende karakter er partnerskapsavta
ler et særlig hensiktsmessig virkemiddel. Samar
beidsarenaer må stimulere til tverrgående tiltak, 
og fremme gode opplæringstiltak som ikke enty
dig lar seg plassere i en sektor eller et bestemt 
regelverk. Utvalget understreker at et slikt samar
beid må være tuftet på gjensidighet og ha klare 
operative mål med utgangspunkt i de overordnede 
målene for studieforbundenes virksomhet. Gjen
nom samarbeidet med fylkeskommunen må studi
eforbundene bli trukket aktivt med i arbeidet med 
å styrke voksnes kompetanse, samtidig som frivil
lig sektor generelt blir trukket aktivt inn i arbeidet 
med å nå viktige samfunnsmål i regionen. 

Utvalget har merket seg at det i Sverige opere-
res med statlig fastsatte virksomhetsmål for studi
eforbundenes virksomhet på mellomlang sikt. 
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Slike operasjonelle mål kan klargjøre studieforbun
denes rolle i offentlig politikk, i tråd med modell B. 
En mulig tilnærming er at det utarbeides operative 
virksomhetsmål som studieforbundene og fylkes
kommunen blir enige om, der implementeringen 
er basert på samarbeid og samfinansiering. Slike 
mål må være et tillegg til målsettinger studiefor
bundene utarbeider selvstendig innenfor sin frie 
virksomhet. 

En modell der fylkeskommunen får et større 
ansvar for voksnes læring, gir muligheter for en 
bedre koordinering av politikk og tiltak for utviklin
gen av mer robuste og bærekraftige regioner. 
Utvalget mener det er viktig at studieforbundene 
gis en plass og kan påvirke arbeidet for omstilling 
og ny kompetanse i regionene og derigjennom 
være med på å gi nye vekstimpulser. En styrking av 
frivillig sektor og kulturliv på regionalt nivå vil 
virke positivt inn på utviklingen av gode lokalmil
jøer og derigjennom på utvikling av arbeidsliv og 
samfunn. 

Gjennom tettere og mer forpliktende kontakt 
vil studieforbundene bli involvert i regionalt utvi
klingsarbeid og behovet for ny kompetanse og 
omstilling regionalt. Fylkeskommunen på sin side 
får utvidet sin tilgang på virkemidler for utvikling 
av arbeids- og samfunnsliv. Fylkeskommunen må 
invitere studieforbundene til samarbeid. Studiefor
bund må på sin side organisere seg på en måte som 
gjør samarbeidet effektivt og rasjonelt. Det kan 
være vanskelig om samarbeidet kanaliseres via 20 
studieforbund. Mange av disse vil ikke ha kapasi
tet, eller forutsetning for å delta, noe som kan gi en 
forrang til de store studieforbundene, selv om min
dre også kan være viktige bidragsytere i fylkene. 
Utvalget ser derfor en mulighet i å styrke rollen til 
studieforbundenes interesseorganisasjon, VOFO, 
på fylkesnivå som bindeledd mellom studieforbun
dene og fylkeskommunene. Utvalget understreker 
at sjansen for at fylkeskommunen skal fungere 
godt i rollen som helhetsansvarlig for voksnes 
læring, øker jo større fylkene er, og at utfallet av 
regionreformen når det gjelder antall fylker, derfor 
vil spille en rolle for å vurdere hensiktsmessighe
ten av modellen. 

7.5.1.5	 Studieforbundenes bidrag i formell, 
rettighetsbasert opplæring 

Ved samhandling med studieforbundet om den for
melle grunnopplæringen, er det viktig at fylkeskom
munen gjennom sitt lovpålagte ansvar åpner for å 
benytte tilbud fra studieforbundene der hvor disse 
fremstår med kvalitet og som spesielt egnet. Mange 
voksne med behov for grunnskoleopplæring eller 

videregående opplæring har dårlige erfaringer fra 
sin egen skolegang. For disse er det nødvendig med 
både motivasjon og inspirasjon for at de i voksen 
alder skal komme i gang med formell opplæring 
igjen. Opplæringstilbudet må være fleksibelt, og det 
kan være aktuelt å benytte andre opplæringsarenaer 
enn skolen eller skolelignende arenaer. Flere studi
eforbund har gjennom sine tilbud vist at de er gode 
alternative læringsarenaer som fungerer motive
rende og inspirerende for mange voksne som 
ønsker ny kompetanse. Terskelen for å komme i 
gang med et tilbud i regi av et studieforbund kan 
derfor synes lavere enn om de fikk et tilbud fra det 
offentlige. Slik sett kan studieforbundene bidra med 
kvalitet og være alternative læringsarenaer til det til
budet fylkeskommunen selv har. 

Med det kan studieforbundene reelt bli et sup
plement til offentlige opplæringsinstitusjoner og i 
sin samhandling med fylkeskommunene gi en reell 
mulighet til å utarbeide alternative opplæringstil
bud der fleksibilitet og tilrettelegging står i fokus. I 
dette bildet er det også viktig å understreke at det 
er opp til hvert enkelt studieforbund å utvikle opp
læringstilbud som har en slik kvalitet at det er aktu
elt for fylkeskommunen å benytte dem. 

Ikke alle studieforbund har per i dag naturlige 
forutsetninger eller kompetanse til å begi seg inn i 
formell opplæring. Bestemmelsene i lov- og regel
verk må være så klare at studieforbundene kan 
kvalifisere seg for ulike oppdrag.  Det er viktig at 
studieforbundene har en mulighet til å få sertifisert 
og kvalitetssikret sitt tilbud og på den måten kan 
framstå som et fullgodt og tillitvekkende alternativ 
til fylkeskommunens egne tilbud til voksne. Det 
inngås forpliktende samarbeid mellom fylkeskom
munene og studieforbundene med det for øye å gi 
alle voksne et best mulig tilbud basert på deres 
behov for læring. Det må derfor presiseres i opplæ
ringsloven eller forskrift til denne at fylkeskommu
nen kan benytte alternative læringsarenaer og at 
studieforbundene kan tilby fleksibel og tilpasset 
opplæring med lav brukerterskel. Hovedpoenget 
må være at brukernes behov står i sentrum, og at 
voksnes etterspørsel etter kompetanse ivaretas på 
en best mulig måte. 

For tilbud tilrettelagt for voksne med paralleller 
i offentlige læreplaner vil det være naturlig at det er 
ansvarlig myndighet for det regulære tilbudet som 
er godkjenningsinstans. Dette innebærer at fylkes
kommunen, som sitter med det formelle og lovpå
lagte ansvaret for opplæringen, samtidig må ha 
ansvaret for å sikre kvaliteten på det tilbudet som 
blir gitt. Dette gjelder uavhengig av om godkjen
ning gis direkte av fylkeskommunens læresteder 
eller det er andre aktører som fylkeskommunen 
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har inngått egne avtaler med, som står for opplæ
ringen. Bestemmelser i opplæringsloven legges 
med det til grunn for all opplæringsaktivitet som 
relaterer seg til læreplaner og kompetansemål, 
både den som gis rettighetselever, og opplæring av 
de uten rett i regi av og/eller finansiert ved egen
betaling eller betalt av andre aktører, f.eks NAV. Et 
ledd i dette vil være å gjøre det enklere for studie
forbundene å bli kvalifisert, og dermed kunne mar
kedsføre tilbudene sine, jf. punkt 7.5.2 Dette vil 
være til nytte for brukere som får en større sikker
het for kvaliteten i opplæringstilbud fra ulike aktø
rer i fylket. 

Det må også utvikles klarere prinsipper og kri
terier for hvordan samarbeid skal foregå når 
studieforbund er på oppdrag for det offentlige i for
bindelse med rettighetsopplæring. I slike tilfeller 
må det stilles samme krav til studieforbund som til 
offentlige skoler, og de må gis samme økono
miske rammer for å gjennomføre rettighetsopp
læringen. 

7.5.2	 Kvalifisering av studieforbundenes til-
bud inn mot offentlige og andre tilbud 
om utdanning og opplæring 

Kvalitetssikringsprosedyrer og andre prosedyrer 
for å dokumentere læringsutbytte kan utformes 
som generelle godkjenningsregler som kvalifise
rer studieforbundet som leverandør av mer omfat
tende utdanningstilbud. Slik godkjenning forutset
tes å gi adgang til utdanningsstøtte for tilbud studi
eforbund leverer, slik det framgår i punkt 7.6.7. 

Det er to måter studieforbundene kan kvalifi
sere seg som utdannings- og opplæringstilbyder på 
utover å oppfylle generelle godkjenningsregler: 
1. kvalifisering av studieforbundet som tilbyder 
2. kvalifisering av studieforbundets tilbud 

Det siste er mest i tråd med internasjonale trender, 
jf. omtale av kvalifikasjonsrammeverk i kapittel 6 
og den irske casen som er beskrevet i eksempel
boks 7.1. Kvalifisering av tilbyder blir orientert 
rundt innsatsfaktorer og trekk ved institusjon, 
mens kvalifisering av tilbud er rettet mot bruker
nes behov for å lære. 

Boks 7.1 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i Irland 

Irland er blant de landene som har kommet langt Kvalifikasjoner vil etter fullført prosedyre, 
i utvikling av et eget helhetlig nasjonalt kvalifika- inkludert en pilotperiode, kunne godkjennes og 
sjonsrammeverk. Det irske rammeverket har ti gå inn i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket 
nivåer. Det er særegent for Irland at det finnes i Irland. For å få et tilbud offisielt anerkjent i tråd 
offentlige awards for alle læringsmuligheter, og med kvalifikasjonsrammeverket må tilbudet og 
at det legges til grunn at ingen tilbydere skal eks- den kvalifikasjonen det beskrives, slik at det går 
kluderes fra å kunne søke om å få godkjent tilbud fram at tilbudet, er i samsvar med beskrivelser 
og få koblet dem til det nasjonale kvalifikasjons- som definerer forventninger til kvalifikasjoner/ 
rammeverket. Det finnes egne organer (autorit- læringsutbyttet tilbudet skal føre til på et gitt 
hies) som godkjenner tilbud, og det finnes et nivå. Det settes også krav til kvalitetssikringsru
overordnet kvalifikasjonsorgan med en koordi- tiner hos søkende tilbyder, og det er utviklet prin
nerende funksjon.1 sipper for hvordan realkompetanse kan anerkjen-

Det irske rammeverket sørger blant annet for nes inn mot rammeverket. 
oversiktlighet og innsyn i innholdet i nye tilbud. Det finnes et eget irsk organ for etter- og vide-
Aktører som søker om å utvikle et tilbud som alt er reutdanning (FETAC – Further Education and 
i rammeverket, blir i stedet bedt om å relatere sitt Training Authority).2 Denne har inntil nylig kun 
tilbud til den allerede godkjente kvalifikasjonen kvalitetssikret tilbydere av etter- og videreutdan
dersom skillet ligger mer i navn og betegnelse av ning, men fra 2007 er det innført prosedyrer for å 
tilbudet enn i innholdet. Dette er med på å unngå kvalitetssikre tilbud også på etter- og videreut
et mylder av tilbud med omtrent identisk innhold, danningsområdet.3 

noe som er ryddig for brukere. Tilbydere kan søke 
om å utvikle en kvalifikasjon, enten en modul 

2 Awards are made on an Irish statutory basis of the State (minor award) eller en fullstendig kvalifikasjon Examinations Commission, the Further Education and 
(major award). Modulene kan inngå i en større Training Awards Council, the Higher Education and Trai
kvalifikasjon (f.eks. HMS i helseutdanning) eller ning Awards Council, the universities, the Dublin Insti

være selvstendige (f.eks. truckførerbevis). tute of Technology and any institution with authority 
delegated from an awards Council to make awards are 
included in the Framework. 

1 http://www.nfq.ie/nfq/en/ 3 http://www.fetac.ie/ncva/Developing_Awards.htm 

http://www.nfq.ie/nfq/en/
http://www.fetac.ie/ncva/Developing_Awards.htm
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Bedre mulighet for studieforbund til å få kvali
fisert tilbud forutsetter endringer i utdanningslo
ver og tilhørende forskrifter. 

I grunnopplæringen i dag er studieforbund 
etter opplæringsloven definert som samarbeids
partner på generelt grunnlag både for grunnskole 
og videregående opplæring. Samtidig er det ikke 
fastsatt kriterier for hva dette konkret innebærer, 
f.eks. når det gjelder å gi informasjon om rettighe
ter til brukere, jf. kapittel 6.2. Det er også klart at 
det er offentlige læreplaner som er grunnlaget for 
opplæringen, men det finnes samtidig ingen meka
nisme for kvalitetssikring som ivaretar at studiefor
bund kan markedsføre slike tilbud på landsbasis. 
Vox er i samarbeid med Utdanningsdirektoratet i 
ferd med å utvikle et eget rammeverk for voksnes 
basiskompetanse. 

Ordningen for å få godkjent tilbud som fagsko
leutdanning er det som mest ligner idealtypisk 
rammeverkstenkning med fokus på tilbudet og det 
læringsutbyttet det gir. Kravene til godkjenning av 
fagskoletilbud er omtalt i kapittel 6. Nye endringer 
i fagskoleloven innebærer at det åpnes for å god
kjenne tilbyder, ikke bare tilbud. To studieforbund 
(FU og AOF) har allerede fått godkjent fagskoleut
danninger, og begge søker godkjenning av flere. 
En viktig begrunnelse for å søke er at godkjente 
fagskoletilbud utløser rett til utdanningsstøtte, noe 
som ikke lenger gjelder studieforbundenes tilbud 
slik de nå generelt er forankret i voksenopplæ
ringsloven. 

For etter- og videreutdanning som ikke tilfreds
stiller krav til fagskoleutdanning (f.eks. truckfører
bevis), finnes det ingen norsk godkjenningsord
ning eller myndighet á la det irske FETAC i dag. 
Spredte bransjevise ordninger og diverse sertifise
ringskrav, f.eks. ISO-standarder, eksisterer. I Dan
mark er det utarbeidet nytt rammeverk for beskri
velse av kompetansemål i videreutdanning for 
voksne på bakgrunn av lov om arbeidsmarkedsud
dannelser fra 2004. 

Innenfor høyere utdanning kan også studiefor
bund brukes som tilbydere i samarbeid med høy
ere utdanningsinstitusjoner, men her finnes det 
ingen form for automatisk godkjenning verken 
som tilbyder eller av enkeltstående tilbud. Det er 
iht. UH-loven kun høyere utdanningsinstitusjoner 
som kan få akkreditert tilbud om høyere utdanning 
fra NOKUT, og det er omfattende institusjonsorien
terte krav for å kunne bli godkjent som UH-institu
sjon. Det er fritt opp til hver høyere utdanningsin
stitusjon å beslutte hvem de vil bruke som underle
verandører, og hvordan tilbudene skal utformes. 
Slik sett er det irske systemet åpnere, der tilbydere 
selv kan velge om de vil søke om godkjenning av 

sine tilbud som etter- og videreutdanning eller høy
ere utdanning. 

For grunnopplæringen vil hovedutfordringen 
for studieforbundene være å få et kvalitetsstempel 
som leverandør av bestemte tilbud, da opplærings
loven alt godkjenner dem som tilbydere. Det er 
samtidig behov for en presisering av hva som for
ventes av studieforbund som ønsker å være god
kjent tilbyder av opplæring, f.eks. i å gi informasjon 
til den enkelte voksne. 

Utvalget ser behov for at bestemmelser i opplæ
ringsloven legges til grunn for å sikre kvaliteten i 
tilbud uavhengig av om den enkelte deltaker har 
formelle rettigheter. Offentlige myndigheter må 
utvikle en søknadsprosedyre for å godkjenne at 
studieforbund oppfyller krav i læreplan og kompe
tanseplattformer til å tilby bestemte utdanninger. 
Det må sikres at godkjenning gir mulighet til å gi 
tilbudet på landsbasis, f.eks. ved at godkjenning i 
ett fylke gjøres gjeldende for alle. Dersom et nytt 
rammeverk for basiskompetanse utvikles, jf. kapit
tel 6.2, vil det være naturlig å legge dette til grunn 
for godkjenning av slike tilbud. Utvikling av et sys
tem for kvalifisering av tilbud vil for eksempel 
gjøre det enklere for studieforbund å samarbeide 
med NAV om tilbud for brukere med behov for 
opplæring, men uten rett til opplæring. 

Kravene til å få godkjent fagskoletilbud er krav 
det enkelte studieforbund kan forholde seg til, og 
som også omtales som positivt fra flere studiefor
bund i henvendelser til Tronutvalget. 

Opprettelse av en kvalifiseringsordning for 
etter- og videreutdanning kan gi studieforbund 
mulighet til å få godkjent sine tilbud. Det er nærlig
gende at en slik ordning kan komme til nytte også 
for en rekke andre tilbydere, private og offentlige. 
Et slikt rammeverk vil kunne være svært nyttig for 
studieforbund, og det anbefales et prosjekt som 
utreder en slik mulighet, inkludert aktuell god
kjenningsinstans. Fordeler må vurderes mot risiko 
knyttet til sentralisering og byråkrati. 

På høyere utdanningsnivå finnes det heller 
ingen sentralt godkjennende instans av typen 
FETAC. Høyere utdanningsinstitusjoner har stor 
autonomi, og utvikler sine egne tilbud innenfor 
gradssystemet. For studieforbund kan dette gi 
muligheter til samarbeid, men også innebære at 
samarbeidet i stor grad foregår på den enkelte 
institusjons «nåde». Konkurranseforholdet kan 
gjøre at det blir vanskelig for studieforbund å få 
synliggjort tilbud for eksempel på bachelornivå 
dersom de ikke finner samarbeidspartnere. 

Mulighet til å gi studiepoeng er viktig for å mar
kedsføre tilbud, det er også viktig for brukergrup
per. Utvalget framhever at studieforbund kan være 
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Tabell 7.1  Kvalifisering av studieforbund i henhold til nivåer og typer av kvalifikasjoner 

Kvalifisering av studieforbund som Vurdering av studieforbunds 
institusjon i dag kvalifikasjon i dag 

Grunnskole og videre- Generell godkjenning iht. Opplærings- Off. læreplanverk, men ingen fast 
gående opplæring loven § 4A1og § 4A3 - ikke spesifisert prosedyre for kvalitetssikring 

hva det innbærer 
Fagskole NOKUT iht. fagskoleloven, etter søknad NOKUT iht. fagskoleloven, etter 

søknad 
Høyere utdanning Kun UH-institusjoner aktuelle iht. UH-inst. velger fritt om de vil 

UH-loven samhandle med studieforbund 
Etter- og videreutdanning Ingen Ingen 

en egnet læringsarena særlig for innvandrere, for
utsatt at tilbudet gir formell uttelling. Det er behov 
for å vurdere endringer i UH-loven som bedrer 
muligheten for aktører som studieforbund til å få 
vurdert sine tilbud, etter mønster av fagskoleloven. 
Tabell 7.1 viser gjeldende kvalifiseringsordninger. 

7.5.3 Finansiering 
I tillegg til regler for styring og organisering av stu
dieforbundene er også innretningen av tilskud
dene til studieforbundenes virksomhet viktige for å 
sette dem i stand til å nå de overordnede målene. 
Alle de tre presenterte modellene for finansiering 
gir i ulik grad muligheter for å styre studieforbun
denes aktiviteter i bestemte retninger. Det er også 
fullt mulig å kombinere modellene for eksempel 
ved å la deler av tilskuddet bli forvaltet som i dag 
som en egen post på statsbudsjettet, mens andre 
deler av tilskuddet innlemmes i rammetilskuddet 
til fylkeskommunene og forvaltes av fylkeskom
munen. 

Den første modellen som er omtalt, den gene
relle tilskuddsmodellen, har mange likhetstrekk 
med dagens ordning. Styrken ved en slik modell er 
at den i stor grad er forutsigbar i og med at studie
forbundene kjenner ordningen fra før, den gir rom 
for lite skjønn all den tid fordelingen foregår etter 
klare regler om antall deltakere, studietimer m.m. 
og den er lite ressurskrevende ved at studieforbun
dene langt på vei kan anvende de samme søknads
og rapporteringsrutiner som i dag. Utvalget ser 
også svakheter ved modellen, særlig ved at den gir 
få muligheter for politisk styring av tilskuddsberet
tiget aktivitet. En generell tilskuddsmodell er lite 
robust over tid, noe de siste årenes store variasjo
ner i statstilskuddets størrelse har vist. Ved at 
modellen inneholder få eller ingen elementer av 
målstyring, er det samtidig vanskeligere å målrette 
tilskuddet i den hensikt å oppnå mer spesifikke 
overordnede mål i kompetansepolitikken. Det kan 

slå uheldig ut på lengre sikt og føre til store sving
ninger i tilskuddbeløpets størrelse. 

Den andre modellen, en kombinert tilskudds
modell, ivaretar etter utvalgets oppfatning langt 
bedre styring av studieforbundenes aktiviteter 
innenfor de overordede målområdene. Modellen 
gir en bedre mulighet for målstyring av aktivite
tene uten at dette går på bekostning av å ta vare på 
studieforbundenes egenart. Modellen har også en 
klar styrke i at den setter søkelys på utviklingsar
beid, nyskaping og nytenkning og bidrar til ster
kere bånd mellom studieforbundene og offentlig 
sektor. Modellens svakhet er knyttet til mer 
omstendelige søknadsprosesser. En annen utfor
dring ligger i at modellen er mer hensiktsmessig å 
anvende ved større tilskuddsbeløp. 

Fordelene med den tredje modellen – en regio
nal tilskuddsmodell – er først og fremst knyttet til 
at studieforbundene får en mer sentral rolle i den 
regionale kompetanseutviklingen og gjennom 
dette får en tettere kobling til fylkeskommunen. 
Nye og mer forpliktende samarbeidsformer mel
lom studieforbundene og fylkeskommunen vil 
tvinge seg fram, noe som vil gi studieforbundene 
større synlighet. Tettere samarbeid vil kunne gi 
som resultat at fylkeskommunen ser hvilken 
kursportefølje studieforbundene tilbyr, og hvilken 
kvalitet denne har. På den andre siden får fylkes
kommunen anledning til å kommunisere hvilke 
kompetansebehov regionen har, og gjennom dette 
åpner for at studieforbundene kan respondere og 
organisere tilbud det er etterspørsel etter. 

Svakheten med en regional tilskuddsmodell, 
der tilskuddet er lagt inn i rammeoverføringene til 
fylkeskommunen, ligger i at studieforbundsaktivi
teter blir sidestilt med andre aktiviteter som også 
skal finansieres med midler fra rammetilskuddet. 
Det kan føre til mindre forutsigbarhet i hvor mye 
midler studieforbundene får tildelt. Videre er det 
også knyttet usikkerhet til at samme aktivitet i for
skjellige fylker kan utløse ulike tilskuddsbeløp. 
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7.6 Utvalgets anbefalinger


7.6.1	 Mål, styring og organisering av studie
forbund 

Utvalget foreslår en ny overordnet målstruktur for 
studieforbund, jf. kapittel 7.1, og en helhetlig og på 
mellomlang og lang sikt realistisk styring, organi
sering og finansiering basert på utvalgets forslag 
til ny målstruktur. Det vil forutsette aktiv reform
vilje fra studieforbundene selv dersom de skisserte 
grepene faktisk skal gi studieforbundene en ny giv. 

Utvalget mener at studieforbundene og med
lemsorganisasjonenes lokale lag og foreninger 
fortsatt må kunne iverksette tilbud ut fra egne 
visjoner og mål, på egne definerte områder ut fra 
sine egne og læringssøkendes behov, og med bety
delig fleksibilitet i hvordan opplæringen organise-
res. Tilbudet kan ikke bare være organisasjonsin
ternt, men åpent for alle som ønsker opplæring, og 
med særlig fokus på å nå de med ulike lærings
hindringer. Studieforbundene skal tilrettelegge en 
fleksibel læringsprosess for enkeltpersoners ulike 
motiver og behov for å kombinere opplæring med 
arbeid, fritidsaktiviteter og omsorgsoppgaver. 

Utvalgets forslag til nye overordnede mål for 
studieforbundene: 
1.	 Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet 

og legge grunnlag for bærekraftig utvikling ved 
å engasjere og utvikle aktive medborgere. 

2.	 Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen 
livssituasjon. 

3.	 Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering 
4.	 Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og 

kompetanse for alle og slik møte behov i et 
samfunn og arbeidsliv i stadig endring 

5.	 Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i 
kulturlivet 

6.	 Å være en selvstendig arena for læring og et 
supplement til offentlige utdanningstilbud for 
voksne 

7.6.2	 Å være en selvstendig arena for læring 
og et supplement til offentlige utdan
ningstilbud for voksne 

Av utvalgets forslag til målstruktur i kapittel 7.1. 
framgår at studieforbundenes felles identitet er å 
fremme opplæring og  at forankringen er i frivillig 
sektor. Læring i forskjellige former har stor betyd
ning for det frivillige Norge. Bevilgningene har 
ikke bare vært begrunnet i studieforbundenes nyt
teverdi for staten, men i nytteverdien for frivillig 
sektor, for lokale lag og foreninger og voksne som 
søker meningsfull kunnskap, jf. punkt 7.1.1. Utval
get foreslår en ny lov som styrker læring i frivillig sek

tor som bidrag til et nasjonalt system for livslang 
læring. 

Ny målstruktur beskriver studieforbundenes 
bidrag som supplement i formell opplæring for 
voksne. Utvalget foreslår at fylkeskommunens 
rolle styrkes som koordinator, og vil med det 
fremme studieforbundenes muligheter til å bidra 
som samarbeidspartner i forhold til voksnes behov 
for opplæring. Samtidig styrkes kompetanseutvik
lingen i regionen. 

Utvalget foreslår et nytt system for finansiering 
som underbygger mål og systemer for styring og 
organisering. Utvalget foreslår at det også innføres 
nye kriterier for godkjenning av studieforbund,  for 
kvalifisering av de tilbudene de gir og overordnede 
føringer for tilskuddsreglementet. 

Målet er å gi studieforbundene så stor fleksibi
litet som mulig, samtidig som det må legges vekt 
på tilbakeføring av informasjon om hvordan bevilg
ningene benyttes. Utvalget foreslår derfor tiltak for 
å bedre dokumentasjonen av studieforbundenes akti
vitet og resultater. 

7.6.3	 Studieforbund som tilbydere av læring 
i frivillig sektor – ny lov 

Utvalget foreslår at en endring i lovverket resulte
rer i opphevelse av dagens voksenopplæringslov. 
Denne erstattes av en ny lov som regulerer opplæ
ring i regi av aktører utenfor det offentlige utdan
ningssystemet, hovedsakelig knyttet til frivillig 
sektor. Det vil si studieforbundene, fjernundervis
ningsinstitusjonene, folkehøyskolene og enkelte 
av den opplæringen som i dag er regulert i kapittel 
6A i privatskoleloven. Andre tilbydere og arenaer 
er også tenkelige til å omfattes i en ny lov, for 
eksempel bibliotekene som læringsarena og deler 
av arbeidslivslæring, for eksempel tiltak som frem
mer basiskompetanse for voksne i arbeidslivet. 

Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner er 
regulert i voksenopplæringsloven i dag. Utvalget 
ser det som naturlig at disse institusjonene også 
omfattes av ny lov. Regelverket som regulerer til
skudd til fjernundervisning og opplæringstiltak i 
studieforbund, bør samordnes fordi det i dag er 
unaturlig å betrakte de fleksible og ulike arbeids
metodene i opplæringen hver for seg. Ofte er det 
vanlig å kombinere nettstøttet undervisning med 
fysiske samlinger i ett og samme opplæringstiltak. 

Det framgår i kapittel 6.1 at departementet vil 
foreta en vurdering av om folkehøyskoleloven kan 
være en formålstjenlig lovmessig ramme for 
enkelte av kap. 6A-skolene i privatskoleloven, og at 
departementet vil komme  tilbake til Stortinget 
med forslag i denne forbindelse. Utvalget peker på 
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at det dermed i nær fremtid vil åpne seg en mulig
het til å foreta en samlet vurdering av om folkehøy
skoler, studieforbund, fjernundervisningsinstitu
sjoner og en del av dagens kapittel 6A-skoler hen
siktsmessig kan reguleres i en ny lov om ikke-for
mell opplæring. 

Koblinger og gjensidige forpliktelser mellom 
aktører for læring i frivillig sektor og offentlig vok
senopplæring må tematiseres både i ny lov og i et 
nytt regionalt ansvarsområde for voksnes læring, 
se punkt 7.6.4 under og figur 7.1. Dette er viktig for 
å sikre at formelle og uformelle læringsarenaer 
utfyller hverandre i å utvikle kompetanse og talent 
i befolkningen, og med det gir et bedre integrert 
system for livslang læring i Norge. 

7.6.4	 Fylkeskommunens rolle som ansvarlig 
for voksnes læring i et regionalt utvik
lingsperspektiv styrkes – og med det 
studieforbunds mulighet til å samar
beide om den enkelte voksnes behov 
for kompetanseheving og regionens 
behov for kompetanse 

Mangfoldet av opplæringstilbud må ivaretas der 
folk bor. Utvalget anbefaler at fylkeskommunen gis 
et tydeligere ansvar for voksnes læring spesielt, og 
som utvikler og koordinator av kompetansefrem
mende tiltak i eget fylke generelt. Det vil både 
styrke voksnes tilgang til kompetanseutvikling og i 
tillegg imøtekomme behovet for ny kompetanse i 
den regionale samfunnsutviklingen. 

Samarbeid mellom fylkeskommunen, andre 
offentlige myndigheter og studieforbund skal 
foregå på gjensidig forpliktende grunnlag. Det 
skal utvikles klare prinsipper og kriterier for hvor
dan samarbeid skal foregå når studieforbund har 
oppdrag for det offentlige i forbindelse med rettig
hetsopplæring. 

Studieforbund vil med dette direkte omfattes av 
bestemmelser gitt i det fylkeskommunale ansvars
området for voksnes læring og kompetanseutvik
ling på følgende måter: 

Motivasjon: Studieforbundenes forankring i det 
regionale ansvarsområdet tar utgangspunkt i 
deres rolle for å fremme motivasjon og tilgang til 
kunnskap og kompetanse gjennom deres nære til
knytning til frivillig sektor. Samarbeidet må basere 
seg på gjensidige forpliktelser. Krav til at studiefor
bund medvirker i lokal og regional utvikling, må 
også framgå i den nye loven om læring i frivillig 
sektor. Studieforbund kan fylle rollen som initiativ
taker overfor grupper som ellers ikke ville valgt 
opplæring. Dette gir studieforbundene en unik 
oppgave for å motivere folk til aktivitet og til aktiv 

samfunnsdeltakelse. Det er viktig at samarbeidet 
konkretiseres, og en måte å gjøre dette på er felles 
virksomhetsmål og samfinansiering av tiltak. 

Rettighetsopplæring: Bestemmelser i opplæ
ringsloven og universitets- og høgskoleloven skal 
ivareta at voksne som deltar i tilbud fra studiefor
bund, får samme vilkår som de ville fått i det ordi
nære utdanningssystemet. Voksne som deltar i 
opplæring som er relatert til offentlige lære- og stu
dieplaner, må sikres samme kvalitet i tilbudene 
enten de foregår i studieforbund eller utdannings
institusjon, og uavhengig av om deltakerne har rett 
eller ikke til opplæring. 

7.6.5	 Samlet modell for studieforbundenes 
rolle i livslang læring 

Samlet gir dette følgende bilde av hvordan utvalget 
ser for seg studieforbundenes rolle i livslang 
læring: 
1.	 Det ene hovedelementet er en ny og mer sam

let sektor for frivillig, fortjenestefri opplæring 
utenfor det formelle utdanningssystemet. En 
slik sektor defineres gjennom samlet lovgiv
ning. 

2.	 Det andre hovedelementet er et styrket regio
nalt ansvarsområde for å møte voksnes og regi
onens behov for kompetanse. Her skal frivillig 
sektor (herunder studieforbundene) inngå som 
en viktig samarbeidspartner. 

7.6.6	 Finansiering 
Finansiering av studieforbund må støtte opp under 
deres frie virksomhet. Utvalget mener dette ivare
tas ved at støtten i tråd med tilskuddsmodell 1 som 
beskrevet under gis som et statlig tilskudd. Samti
dig ivaretas forankring både organisatorisk, sty
ringsmessig og finansielt på fylkes-/regionnivå i 
tråd med tilskuddsmodell 2 under. Dette lar seg 
gjennomføre innenfor dagens rammer. Utvalget 
anbefaler i tillegg en ny ordning, tilskuddsordning 
3 (kulturpott), dersom bevilgningene til studiefor
bund økes. 

I ECON-undersøkelsen om studieforbundenes 
samlede økonomi framgår det at bestemmelsen 
om at offentlige undervisningslokaler skal stilles 
til rådighet uten utgifter for arrangører av kurs 
etter voksenopplæringsloven, er av stor betydning 
for studieforbundene. Utvalget mener denne 
bestemmelsen må videreføres i den nye loven i 
tråd med prinsippene om samordnet ressursbruk. 
Utvalget vil i denne sammenheng også vise til at 
utgifter til lokaler ikke er bygd inn i tilskuddsord
ningen for studieforbund. 
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Figur 7.1  Studieforbundene og livslang læring 

Finansiering av aktiviteter som studieforbun
dene iverksetter etter avtale med fylkeskommu
nen, forutsettes finansiert med midler fra ramme
tilskuddet til fylkeskommunen. Eksempel på dette 
kan være rene skoleparallelle tilbud som fører 
fram til formell kompetanse på videregående sko
les nivå. Et annet eksempel kan være opplærings
tilbud som er avtalt gjennom partnerskap og kon
sultasjoner mellom studieforbundene og fylkes
kommunen, og som bidrar til å styrke den regio
nale samfunnsutviklingen, og som fylkeskommu
nen av den grunn finner det fornuftig å finansiere 
med rammetilskuddsmidler. Dette gjelder i hoved
sak formell opplæring for voksne, men det kan 
også være aktuelt med denne typen finansiering 
for annen opplæringsvirksomhet som bygger opp 
under og styrker den regionale samfunnsutviklin
gen. 

Der hvor studieforbund på oppdrag av fylkes
kommunen planlegger og gjennomfører opplæ
ringstiltak, må studieforbundene få samme økono
miske betingelser som offentlige institusjoner. 
Økonomiske betingelser på regionalt ansvarsom
råde må diskuteres videre, men fordelingen er i 
utgangspunktet som i dag. Tilskudd hjemles i en 
ny lov om ikke-formell opplæring i tråd med utval

gets anbefaling. Opplæringstilbudet som er betalt 
av andre aktører, for eksempel NAV eller arbeids
giver, utløser ikke støtte gjennom bestemmelser i 
loven, med mindre det dreier seg om tiltak som 
avtales gjennomført som del av et regionalt samar
beid om voksnes læring, og som derfor kan samfi
nansieres. Samfinansiering kan bare skje for aktivi
teter som ikke er lagt ut på anbud, eller i andre til-
feller der tilskuddet ikke virker konkurransevri
dende. Kvalitetskravene til tilbyder vil være nye og 
gjelde uansett hvem som betaler, og må være i tråd 
med opplæringslovens bestemmelser. 

Utvalgets anbefalinger innebærer at fylkes
kommunens ansvar for voksnes læring styrkes. 
For at fylkeskommunen skal kunne gå inn i part
nerskapet med studieforbundene på en mest mulig 
konstruktiv måte for begge parter, forutsetter 
dette at fylkeskommunen har tilstrekkelige ressur
ser. Utvalget anbefaler derfor at fylkeskommunens 
meransvar i voksnes læring gjenspeiles i den kost
nadsnøkkelen som ligger til grunn for å kompen
sere fylkeskommunenes økte utgifter til formålet, 
jf. omtale av administrative og økonomiske konse
kvenser i kapittel 8. 

Studieforbundene kan bidra til å nå offentlige 
målsettinger gjennom innsatsstyrte tilskuddsord
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ninger, også fra andre departementer enn Kunn
skapsdepartementet. Målsetninger for studiefor
bunds bidrag til offentlig politikk nedfelles i kon
krete operasjonelle mål eller virksomhetsområder 
man blir enige om på statlig, fylkes- og eller lokalt 
nivå. 

Med dette utgangspunktet anbefaler utvalget 
følgende revisjon av gjeldende regler for tilskudd 
til studieforbund: 

Tilskuddsordning 1 gjelder kurs ubundet av 
pensum og eksamen, omfatter tre deler, og tildeles 
i form av et statstilskudd: 
–	 A) Grunntilskudd for de godkjente studiefor

bundene – et fast beløp fastsatt i budsjettpropo
sisjonen eller ut fra en prosentsats av bevilgnin
gen hvert år fordelt på de ordinært godkjente 
studieforbundene. Dette blir begrunnet ut fra at 
tilskuddsordningen ikke er ment som en orga
nisasjonsstøtte, men for bedre og rimeligere til-
gang til læring uavhengig av den enkeltes ut
danningsnivå, bosted og økonomi. Tilskuddet 
skal være et grunnlag for studieforbundet og 
omfatte utviklingsarbeid og intern opplæring 
av medarbeidere 

–	 B) Opplæringstilskudd – basert på tidligere akti
vitet og tildelt i rammer fra staten til hvert av 
studieforbundene. Dette utgjør den største de
len av bevilgningen og tilsvarer det vi nå kjen
ner som studieringstilskuddet. Kriteriene for å 
motta tilskudd kan bygge på følgende fire punk
ter: Læringen skal være rettet mot personer 
over 14 år – det er de som gir grunnlag for stats
tilskuddet – samtidig som det er åpent for delta
kelse for alle, det skal være en plan for opplæ
ringen/kurset, alle deltakere skal få en doku
mentasjon på læringen de har gjennomført, og 
dokumentasjonen skal bygge på planen for kur
set, og være orientert mot å vise læringsutbyt
tet av kurset. Det skal rapporteres fra studiefor
bundet til SSB etter filbeskrivelse utarbeidet av 
SSB for Kunnskapsdepartementet, og til til
skuddsforvalter (Vox i dag) om måloppnåelse 
på egne fastsatte virksomhetsmål, jf. punkt 
7.1.2. 

–	 C) Forhøyet opplæringstilskudd – tilskuddet kan 
nyttes sammen med læringstilskuddet og det 
kan rapporteres med inntil 15 prosent av bevilg
ningen på denne ordningen ut fra at det fjerner 
hindringer for personers deltakelse i læring. 
Dette omfattes i all hovedsak av samme regler 
som opplæringstilskuddet. 

Tilskuddordning/finansieringsordning 2, tilskudd 
til læring med paralleller i offentlig utdanning tilde
les av fylkeskommunene. Tilbudet skal faglig god

kjennes av fylkeskommunen og det skal nyttes de 
offentlige fagplaner, godkjent av Kunnskapsdepar
tementet. Dette finansieres av kommuner/fylkes
kommuner gjennom de respektive rammeoverfø
ringene – (kan evt. være inntil 10 prosent av bevilg
ningen). Finansieringen av opplæring på oppdrag 
av fylkeskommunen (uavhengig av om den enkelte 
hadde rett til opplæring i utgangspunktet) skal 
være av samme størrelse som når det offentlige 
gjennomfører opplæringen. 

Tilskuddsordning 1 og 2 lar seg i prinsippet 
gjennomføre uten budsjettmessige konsekvenser. 
Utvalget foreslår også en ny tilskuddsordning, til
skuddsordning 3, kulturpott, som beskrevet under. 

Tilskuddsordning 3, som skal være en kultur
pott til fordeling blant studieforbundene. Ordnin
gen er helt ny og foreslås i tillegg til tilskuddsord
ning 1 og 2. Utvalget anbefaler ikke at denne innfø
res dersom den samlede tilskuddsrammen forblir 
på uendret nivå for tilskuddsordning 1 og 2. En ny 
tilskuddsordning (kulturpott) vil gi budsjettmes
sige konsekvenser, ettersom den forutsetter nye 
og friske midler til sektoren. 

Denne tilskuddsordningen er rettet mot læring 
i friere former og mot alle former for kulturlæring. 
Det er ikke satt krav til aldersgrense eller form på 
læringen, men det skal være en plan for tiltaket/ 
kurset. Ved at den er knyttet til studieforbundene, 
framheves læringsperspektivet og verdien i å 
bygge kulturell kompetanse i befolkningen. Det er 
tenkt som en interessant idé for frivillige organisa
sjoner som synes krav til studieringer og kurs er 
lite tilpasset deres egne behov i kulturformidlin
gen. Det kan også være en måte å videreføre den 
kulturelle skolesekken på, slik at man innfører en 
kulturell skolesekk for voksne. Å organisere ordnin
gen som en selvstendig komponent i studiefor
bundsstøtten er viktig for å hindre at støtten til 
organiserte læringsformer som studieringer trues. 

Denne tilskuddordningen foreslås formidlet 
gjennom regionene/fylkene til studieforbundene. 
Den kan i den grad kulturrådets oppgaver bestem
mes lagt til fylkes-/regionsnivået ses i sammen
heng med disse oppgavene, og andre oppgaver på 
kulturfeltet. 

7.6.7	 Godkjenningskriterier for studiefor
bund og kriterier for å være medlems
organisasjon i et studieforbund 

Studieforbund defineres i dag gjennom godkjen
ningskriterier som framgår i § 10 i lov om voksen
opplæring. Det er i dag over 400 medlemsorganisa
sjoner i studieforbundene. Antallet varierer fra for-
bund til forbund; fra to til tre på det minste til ca. 70 
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på det meste. Det er studieforbundet selv som 
avgjør opptak av medlemsorganisasjoner. Og det 
er opp til organisasjonene å avgjøre hvilket for-
bund de vil søke medlemskap i. De fleste medlems
organisasjonene er landsomfattende, frivillige 
organisasjoner. Imidlertid kan noen ligne på bran
sjeorganisasjoner, og noen har en avgrenset geo
grafisk utbredelse. 

Utvalgets forslag til overordnede mål, organise-
ring og finansiering av studieforbundene legger 
føringer for kriterier for godkjenning. I framtiden 
vil det være viktig at studieforbundene kan tjene 
sine medlemsorganisasjoner på en best mulig 
måte, være slagkraftige aktører for læring i frivillig 
sektor, og utgjøre operative samarbeidspartnere 
på alle nivåer. 

Alle studieforbund som skal motta statsstøtte, 
må dokumentere sin virksomhet i henhold til god
kjenningskriterier. 

Utvalget har drøftet kriterier for å kunne godkjen
nes som studieforbund og vil peke på følgende krite
rier som aktuelle: 
–	 Forbundet må ha opplæring som hovedformål 
–	 Forbundet må ha et ideelt og fortjenestefritt for

mål 
–	 Forbundet må ha en demokratisk oppbygning 
–	 Forbundet må rapportere et minimum kursti

mer per år 
–	 Forbundet må ha virksomhet over hele landet 
–	 Forbundet må ha studieforbund i navnet 
–	 Forbundet må ha regional forankring 
–	 Forbundet må ha et minimum antall medlems

organisasjoner 

En ny gjennomgang av godkjenningskriterier for 
studieforbundene – noe som vil kreve en viss over
gangsperiode – vil trolig kunne munne ut med 
færre studieforbund enn hva vi har i dag. Endrin-
gene i voksenopplæringsloven av 1992 førte til en 
halvering av antall studieforbund, fra ca. 40 til 20. 
Etter en overgangsperiode på ca. fem år, var det 
ikke lenger noen større oppmerksomhet rundt at 
studieforbund eller medlemsorganisasjoner skulle 
ha mistet sitt særpreg ved å gå inn i et (nytt) studi
eforbund eller meldt overgang fra ett forbund til et 
annet. 

Godkjenningskriteriene må ha som utgangs
punkt at et studieforbund skal være ideelt og fortje
nestefritt, ha opplæring som formål og organisere 
livslang læring i egen regi og gjennom sine med
lemsorganisasjoner, i tråd med en overordnet mål
struktur, jf. punkt 7.1.2. 

Studieforbund som skal godkjennes, må ha for
ankring i frivillig sektor og være demokratisk opp
bygde organisasjoner, ha et minimum av omfang 

på sin opplæringsvirksomhet og tilby opplæring i 
størstedelen av landet. Minimumsomfanget må 
ikke være lavere enn at studieforbundet skal være 
i stand til å oppfylle formålene og ivareta krav om 
målvurdering og kontroll. 

For studieforbund som ønsker å tilby mer 
omfattende utdannings- eller opplæringsløp, av 
f.eks. et halvt års varighet eller mer, må studiefor
bundet oppfylle et sett kriterier utover de som gjel
der generelt for studieforbundene. Dette gjelder 
tilbudets omfang og innretning, dokumentasjon til 
deltaker og statistiske opplysninger. Dette er viktig 
dersom det tilbudet som gis skal utløse mulighet 
for studiestøtte for deltakerne. Krav til omfanget 
kan samordnes med tilsvarende krav i fagskolelo
ven (et halvt år). 

Opptak av medlemsorganisasjoner i et studie
forbund bør også i framtiden avgjøres av studiefor
bundet selv. Krav til medlemsorganisasjoner bør 
primært være forhold som studieforbundet selv 
setter. Dersom en mener at tilskuddsyter skal sette 
slike krav, bør disse minimaliseres, som at med
lemsorganisasjoner i studieforbund skal være demo
kratisk oppbygde organisasjoner med et ideelt og for
tjenestefritt formål. 

En overgangsordning bør være så kort som 
mulig, for eksempel tre år. Godkjenningskriterier 
nedfelles i lov eller forskrift. Unntak fra disse god
kjenningsreglene bør unngås. 

7.6.8 Kvalifisering av studieforbund 
Utvalget ser at det er en utfordring at studiefor
bund tilbyr eksamensrettet opplæring og oppdrag
sundervisning uten at det finnes system for kvali
tetssikring. Mye taler for å innføre bedre rutiner 
for å kunne kvalifisere studieforbundenes opplæ
ringstilbud. Dette gir muligheter for å innføre god
kjenningsordninger av tilbudene, og dermed kan 
studieforbundene framstå med større tyngde og 
kvalitet. Utvalget anbefaler følgende endringer i 
lov og forskrift for å sikre kvalifisering på ulike 
nivåer: 
–	 Prosedyre for kvalifisering av tilbud innføres. 

Nytt rammeverk for basiskompetanse legges til 
grunn, slik at tilbud i regi av studieforbund som 
omfatter både læreplanmål på videregående 
opplæringsnivå og mål knyttet til basiskompe
tanse, kan kvalifiseres av samme instans. An
svaret legges til fylkeskommunen, men det leg
ges til grunn at anerkjennelse i én 
fylkeskommune gjøres gjeldende på landsdek
kende basis. 

–	 Det vurderes endringer i UH-loven som letter 
studieforbundenes mulighet til å få kvalifisert 
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tilbudene sine uten å være avhengige av samar- å godkjenne etter- og videreutdanning som ikke 
beid med enkelte høyskoler. faller inn under lov om fagskoleutdanning, jf. 

eksempel fra Irland i boks 7.1. 
Det settes i gang utviklingsprosjekter for å vurdere 
om det er hensiktsmessig å innføre en ordning for 
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Kapittel 8 

Målvurdering og kontroll av studieforbundenes virksomhet 

Utvalget er gitt i mandat 

«å vurdere behov for endret statistikkgrunnlag 
som gir innsyn i bruken av de ulike tilbud, og 
som kan inngå i den målvurdering og kontroll 
som staten som tilskuddforvalter og eventuell 
annen framtidig tilskuddforvalter (utvalgets 
presisering av mandatet) er forpliktet til». 

Dette punktet diskuteres i dette kapitlet. 

8.1	 Overordnede mål, strategi og 
styringsparametere 

For å styre og følge opp offentlig politikk er det 
nødvendig å kjenne målene for virksomheten, 
finne relevante metoder for å måle resultater, sam
menligne informasjonen med målene og bruke 
informasjonen til styring, kontroll og læring for å 
utvikle og forbedre virksomheten1. Resultatkjeden 
i virksomheten kan deles inn slik: 
1.	 resultater innenfor virksomheten: innsatsfakto

rer og aktiviteter (kan kontrolleres) 
2.	 resultater i grenselandet til omverdenen: pro

dukter og tjenester (direkte påvirkning mulig) 
3.	 resultater i omverdenen: brukereffekter og 

samfunnseffekter (indirekte påvirkning mulig) 

Styringsparametere skal direkte eller indirekte 
angi om virksomheten når sine mål i en gitt peri
ode. Innenfor virksomheten og i grenselandet til 
omverdenen er kvalitets- og produktivitetsmål sen
trale. I omverdenen er det viktig å måle effekter og 
brukernes opplevelser. I henhold til det statlige 
økonomiregelverket skal styringsparametere gi 
god helhetlig og balansert styringsinformasjon. 
Den enkelte styringsparameteren må vurderes 
særskilt ut fra påvirkbarhet, pålitelighet og verifi
serbarhet. Det er ifølge økonomiregelverket 
påkrevd å vurdere forholdet nytte og kostnad ved 
valg av styringsparametere. 

Informasjonen i dette kapittelet er basert på veileder i resul
tatmåling utarbeidet av Senter for statlig økonomistyring 
(SSØ) 2007. 

8.1.1 Utvalgets vurderinger 
Målene for studieforbundene har framstått som 
uklare. Utvalget anbefaler derfor en ny overordnet 
målstruktur, som beskrevet i kapittel 7. Ny mål
struktur bør legges til grunn for mål- og resultat
vurdering. Målstrukturen gjør det klart at sam
mensatte mål er en del av identiteten til studiefor
bundene. Studieforbundenes evne til å tilpasse seg 
skiftende forhold er et fortrinn i en tid da behov og 
ønsker er sammensatte og skiftende blant enkelt
mennesker, både i arbeidsliv og i samfunnet. Mål
strukturen innebærer en opprydning i forholdet 
mellom læring i frivillig sektor og voksenopplæ
ring i offentlig regi. 

Skal en oppnå en fungerende mål- og resultat
styring må ambisjonsnivået være realistisk. Utval
get ser områder der studieforbund kan spille en 
sentral rolle. Hvor stor rollen skal være, henger 
sammen med politisk vilje til å satse på studiefor
bundene, studieforbundenes evne og vilje til å 
gripe muligheter, organisatoriske og styringsmes
sige rammer og bevilgningsnivå. Deltakelse og 
motivasjon står sentralt i den foreslåtte målstruktu
ren. Åpenheten og tilgjengeligheten i studiefor
bundenes tilbud er viktige årsaker til at de har spilt, 
og fortsatt kan spille, en slik rolle. Med det stimu
lerer studieforbundene til frivillighet, demokrati og 
deltakelse og utvikling av kulturfeltet og til å utløse 
talent i befolkningen. 

Studieforbundene representerer en alternativ 
læringsarena. De studieforbundene som ønsker 
det, kan videreutvikle dette til definerte alternati
ver til offentlig utdanning. Det er også et mål at stu
dieforbundene bidrar på andre samfunnsarenaer 
som samarbeidspartnere, både for inkludering og 
involvering og på kulturfeltet. 

Målvurdering forutsetter at tjenester og aktivi
teter er klargjort. Studieforbundene produserer 
kurs, men de produserer også læringsaktiviteter 
som er mindre definerte, jf. frivillighetens lærings
landskap.2 Det kan være uklart hvor skillet går mel
lom læring og andre aktiviteter. Utvalget presise

2	 Thommesen, Trine (2006): Frivillighetens læringslandskap. 
Hovedfagsoppgave, Høgskolen i Oslo. 
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rer derfor i målstrukturen at studieforbundenes 
formål er opplæring. Organisasjonsaktiviteter må 
støttes på andre måter. Det har også vært en uklar
het i voksenopplæring som begrep. 

I Norge er det et høyt antall studieforbund i for-
hold til i de andre nordiske landene, jf. punkt 
4.2.4.3, og det kan være vanskelig å se fellesnev
nerne. I enkelte studieforbund kan det se ut til at 
medlemsorganisasjonene har en svak felles identi
tet og profil, slik at studieforbundet vanskelig kan 
framstå med en felles identitet. Studieforbundets 
navn harmonerer ikke alltid med hovedaktiviteten. 
For eksempel organiseres en stor andel av sang- og 
musikkopplæring gjennom Folkeuniversitetet, der 
Norges Korforbund og Norges Musikkkorps For-
bund er medlemmer, samtidig som finnes et eget 
Musikkens Studieforbund. Også eksisterende 
unntaksordninger for små studieforbund med 
svært liten aktivitet, og nesten ingen utadvendt og 
åpen aktivitet, oppfatter utvalget som uklart 
begrunnet. Dette er med på å gjøre forholdet mel
lom mål og aktiviteter uklart. Utvalget anbefaler på 
denne bakgrunnen at det foretas en ny godkjen
ningsrunde etter nye kriterier, jf. kapittel 7. 

Det er også uklart om tildelingskriterier i sty
ringssystemet er i pakt med målene for virksomhe
ten. Utvalget framhever fleksibilitet som et fortrinn 
for studieforbundene, samtidig er det definert faste 
rammer for aktiviteten i den såkalte tallrekka for til
skuddsordningen (3–5–12–24)3. Utvalget mener 
denne må vurderes på nytt. 

Aktivitetene med å arrangere kurs kan define-
res relativt klart, men det kan synes som om nød
vendige aktiviteter knyttet til utvikling av kurs ikke 
er helt entydig definert og klargjort. Utvalget fore
slår derfor sterkere fokus på kvalitet, noe som er 
nedfelt i nye forslag til godkjenningskriterier. 

Utvalget peker på fellestrekk som studiefor
bundene har med andre opplæringsaktører uten
for det offentlige utdanningssystemet. Å se studie
forbundene i sammenheng med andre  aktører 
gjennom en felles lov om ikke-formell opplæring 
kan gi grunnlag for en mer samlet målvurdering og 
resultatmåling for disse tilbyderne. Et slikt grep 
kan gjøre studieforbundene og andre ikke-formelle 
opplæringsaktører til tyngre samarbeidspartnere i 
forbindelse med offentlige satsinger generelt. Det 
kan også styrke grunnlaget for mer helhetlig fors
kning og analyse på feltet. 

3 møter, 5 deltakere, 12 studietimer, jf. voksenopplærings
loven §§ 19 og 24 med forskrifter. 

8.2 Resultatmåling og vurdering


Produktivitet angir forholdet mellom antall av et 
produkt eller en tjeneste og ressursbruk, til en gitt 
kvalitet. Viktige forutsetninger ved måling av pro
duktivitet er følgende: 
–	 Samlet ressursbruk må måles og knyttes til tje

nester, dvs. fordeling av innsatsfaktorer som ar
beidstid og direkte og indirekte kostnader. 

–	 Sammenligning av produktivitet over tid eller 
mellom enheter, derfor må det sikres entydige 
definisjoner av tjenester og med det likhet i 
sammenlikningsgrunnlaget over tid og mellom 
enheter. 

Kvalitetsmål er viktig, spesielt der det ikke eksiste
rer et marked. 
1.	 Produksjonsorientert kvalitet kan måles på inn

satsfaktorer som utøvers kompetanse, om pro
sedyre følges ved aktiviteter (drives det utvi
klingsarbeid, lages det studieplaner, får kurs
deltaker tilstrekkelig dokumentert sin læring, 
evalueres kursene, og produkter (klager, til
gjengelighet, dekningsgrad). 

2.	 Opplevd kvalitet handler om bruk av den fer
dige tjenesten eller produktet og opplevd nytte
verdi med utgangspunkt i gitte forventninger. 
Opplevd kvalitet kan måles på innsatsfaktorer 
(hva synes kursledere om mulighet til kompe
tanseheving?), aktiviteter (kurslederes og kurs
deltakeres vurdering av prosess, som tilrette
legging for personer med nedsatt funksjons
evne) og produkter (brukertilfredshet). 

Effektmåling handler om virksomheten oppfyller 
sitt formål eller ikke. Effektivitet er et mål på effek
ten av innsats sammenlignet med ressurser som 
settes inn. Måling av effekter går ut på å observere 
forandringer hos brukerne eller i samfunnet som 
følge av virksomhetens tiltak. Det er nødvendig å 
bevise eller sannsynliggjøre at det er et årsak– 
virkningforhold mellom tiltaket og endring i til-
stand. Det vil derfor som regel være usikkerhet 
ved påvisning av årsakssammenhenger. Der usik
kerheten er lav, kan eksperimentelle opplegg 
bevise en effekt. Der den er høy, kan det være mer 
formålstjenlig å måle tilstanden og søke å sannsyn
liggjøre en effekt. 

8.2.1 Utvalgets vurderinger 
Utvalget ser både bedre kunnskapsgrunnlag og 
bedre bruk av dagens datagrunnlag som helt nød
vendig for god mål- og resultatstyring av studiefor
bund. Offentlig statistikk over volum av aktivitet og 

3 
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læring i form av timer, kurs og deltakere er i de 
siste årene blitt bedre, og gir et godt grunnlag for 
å sammenligne utviklingen innenfor ulike former 
for aktivitet, mellom studieforbund og over tid. 

For studieforbund utløses tilskudd av antall 
timer, men det finnes ingen samstemt oppfatning 
om at flest mulig timer er viktigere enn andre kri
terier, som for eksempel høy kvalitet. Høyt antall 
timer og høy kvalitet kan godt la seg forene, høyt 
timetall indikerer at mange får tilbud. Høyt timetall 
gir mulighet til god bredde i kurstilbudet, større 
deltakelse og med det større samfunnsengasje
ment. Samtidig viser figur 3.1 i kapittel 3.4 at utvik
ling i studieforbundenes aktivitet i de siste ti årene 
ser ganske annerledes ut hvis det benyttes en indi
kator for deltakertimer i tillegg til størrelsene 
timer, deltakere og kurs. Antall deltakertimer har 
holdt seg langt mer stabilt over tid, og indikerer at 
studieforbundene har effektivisert gjennom å tilby 
større kurs med flere deltakere ettersom bevilg
ningene har gått ned. Dette er viktig informasjon 
når man skal vurdere tiltak rettet mot studiefor
bundene. Denne informasjonen kommer imidler
tid ikke systematisk godt fram i dag, fordi den ikke 
er tatt i bruk som styringsparameter på fast basis. 

Annet utviklingspotensial i statistikken omfat
ter etter utvalgets vurdering følgende: 
1.	 En mer treffende emneinndeling, og som er 

sammenlignbar i internasjonal kontekst. 
2.	 Statistikk om unike deltakere, ikke kun om del

takelse. Bedre informasjon vil forutsette at det 
registreres personnummer for deltakere, se 
utvalgets vurdering i punkt 8.2.1.1. 

3.	 Mer treffende angivelse av nivå på opplærin
gen. Utvikling av ny nivåkoding må så langt 
mulig kommunisere internasjonalt, jf. også 
omtale i kapittel 3 av europeisk kvalifikasjons
rammeverk. 

4.	 Systematisk oversikt over hvordan kostnader 
totalt fordeler seg på innsatsfaktorer. ECONS 
kartlegging viser tydelig at dette er et område 
der det må gjøres et oppfølgings- og utviklings
arbeid dersom man skal få et konsistent kunn
skapsgrunnlag, slik man har for inntekter og 
kostnader i svenske studieforbund. Bruk av 
undervisningslokaler og frivillig arbeid må 
være med i estimater. 

Fokus på volum kan som omtalt forenes med kvali
tetstenkning, men kan også gi målforskyvning og 
for lite fokus på kvalitet. Utvalgets oppfatning er at 
kvalitet må vies større oppmerksomhet i alt av stu
dieforbundenes opplæringsarbeid. Det må settes 

søkelys på utvikling og bruk av verktøy som studi
eplaner og kursdokumentasjon. Kvalitetskontroll 
må sikre at kun læringsaktiviteter får støtte. Dette 
kan gjøres ved å innføre en kvalitativ årlig rappor
tering til Vox i tillegg til statistikkrapporteringen til 
SSB, med basis i studieforbundenes egendefinerte 
fokusområder, jf. kapittel 7. 

Noen kvalitetsmål vil i henhold til utvalgets for-
slag følge av annet lovverk, eksempelvis opplæ
ringslovens og universitets- og høyskolelovens 
krav til kvalitet i tilbud om offentlig utdanning. Her 
mener utvalget det ikke er nok at studieforbun
dene tilfredsstiller kravene, men at kravene også 
tydeliggjøres så det blir enklere for studieforbun
dene å forholde seg til dem, jf. kapittel 7. 

Det måles i dag hovedsakelig på aktivitetssiden 
og lite på resultat- og effektsiden. Utvalget anbefa
ler at det innføres faste kartlegginger av ansatte, 
kursledere og deltakere i studieforbundenes virk
somhet som grunnlag for nye styringsparametere 
om tilfredshet. Undersøkelsen Rambøll Manage
ment har gjennomført på oppdrag av utvalget, kan 
i så måte fungere som en pilotundersøkelse. 
Undersøkelsen tok form av en utvidet kursevalue
ring med systematisk utvelgelse av deltakere. 
Dette med utgangspunkt i kjennskap til vanskelig
heter med å kartlegge studieforbundenes virksom
het som det framgår i kapittel 3. Svarprosenten 
blant kursdeltakerne var lav fordi studieforbunde
nes lister over deltakernes navn og kontaktinfor
masjon var dårlig. Bedre kvalitet på deltakerlister 
er en forutsetning. Det var også flere av de minste 
studieforbundene som reserverte seg mot å delta. 
Det må være en forutsetning for å kunne godkjen
nes som studieforbund at studieforbundene er i 
stand til å delta i innhenting av data som tjener nød
vendige offentlige kontroll- og styringsformål. Det 
var som i andre undersøkelser, en overvekt av 
besvarelser fra personer med høy utdanning. Dette 
kan i eventuelle framtidige undersøkelser løses 
ved å trekke ut et utvalg fra kurs ut fra deltakerpro
fil. 

Det bør innføres som et konkret kvalitetsmål at 
brukerne er kjent med at de har deltatt i kurs i regi 
av studieforbund. Dette kan gjøres på andre måter 
enn gjennom brukerundersøkelser. For eksempel 
kreves det nå i Sverige at det alltid skal opplyses 
ved studiesirkler og kulturarrangementer at studi
eforbund er involvert. En enklere variant kan være 
å sette som krav ved utsteding av kursbevis at det 
framgår av kursbeviset at studieforbundene er 
(med)arrangør. 
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8.2.1.1 Utvalgets vurdering av behov for å innføre pålegg om å samle personnummer i tråd med 
personnummer for å kunne måle sam bestemmelser i personopplysningsloven kan ha 
funnsmessige effekter utilsiktede virkninger på motivasjonen til å gjøre en 

Datagrunnlaget om deltakere i studieforbundene 
ville bli bedre, og effektmåling ville også kunne let
tes gjennom å innføre personnummer. Da kan 
informasjon kobles til andre offentlige registre, og 
gi systematiske data om innsats på områder som er 
omtalt som målområder for studieforbundene. De 
ambisjonene utvalget definerer som studieforbun
denes mål, er hovedårsaken til at utvalget likevel er 
forbeholdent med å tilrå innhenting av personnum
mer. 

Studieforbundenes ambisjonsnivå vil fortsatt 
være høyest i deres funksjon som frie og frivillige. 
Deres betydning for å nå konkrete samfunnsmål 
ellers er av mer indirekte art, med unntak av for
mell grunnopplæring for voksne, der de på opp
drag gis en konkret supplerende rolle til det offent
lige. Selv med solide registerdata med personnum
mer som unik ID vil det være krevende å isolere en 
direkte effekt av studieforbundenes innsats for å 
nå mål som flere i arbeid og aktivitet, bedre folke
helse, mer levedyktige lokalsamfunn og høyere 
deltakelse i lokalt kulturliv. 

Det eksisterer i dag ikke noe skikkelig datasys
tem samlet for studieforbundene. I Sverige innfø
res personnummerregistrering først etter at et fel
les datasystem nå har vært i drift i en tiårsperiode. 
Det eksisterer heller ikke samordnende påmel
dingsrutiner på Internett. Innføring av nye syste
mer kan på lengre sikt føre til betydelige forenklin
ger og ressursbesparelse, og gjøre det langt 
enklere å registrere og forvalte personopplysnin
ger. Dette vil også kunne medføre omfattende kost
nader både ved utvikling og drift av et felles sys
tem. Det finnes ingen beregninger utvalget er 
kjent med som sier noe om hva det vil koste å inn
føre personnummerregistrering. Det er heller ikke 
beregnet hva det vil innebære at studieforbundene 
ivaretar nødvendig opplæring av lærere og instruk
tører som vil være nødvendig for å ivareta person
opplysningslovens bestemmelser knyttet til inn
henting av personnummer. I NIFU STEPs under
søkelse rapporteres det at dagens krav til doku
mentasjon stort sett er akseptert i studieforbun
dene, men at omfanget i kravene til dokumentasjon 
og rapportering ser ut til å ha nådd et metnings
punkt. 

Utvalget ser ikke at krav i økonomiregelverket 
om å vurdere kostnader og nytte for styringspara
metere relatert til mål og strategier er tilstrekkelig 
oppfylt til å ville anbefale personnummerregistre
ring på kort sikt. Utvalget frykter at administrative 

frivillig innsats. Som ECON-undersøkelsen viser er 
frivillig innsats viktig for gjennomføring av kurs. 

I lys av dette ser utvalget bedre bruk av dagens 
datagrunnlag, innføring av faste undersøkelser av 
brukere, kursledere og andre ansatte og mer uav
hengig forskning som mer hensiktsmessige strate
gier for å bedre kunnskapsgrunnlaget. Å vurdere 
studieforbundene i en større sammenheng av ufor
melle opplæringsaktører vil også kunne gi et bedre 
grunnlag for å foreta helhetlige analyser og fors
kning. 

På noen områder vil det være problemfritt å 
bruke personnummer, for eksempel vil kravene til 
å følge utdanningslovverkets krav til kvalitet i for
mell utdanning også medføre at dokumentasjons
rutiner følges. Det foreslås i nye godkjenningsre
gler for studieforbund at de studieforbundene som 
ønsker å tilby mer omfattende kurs, må forventes 
å gi slik informasjon dersom kursene skal kunne 
utløse utdanningsstøtte. Det registreres alt i dag 
personopplysninger for deltakere i regi av NAV. 
Her bør det ses på muligheter for å tilpasse eksis
terende registre slik at informasjon om studiefor
bund som arrangører av arbeidsmarkedstiltak kan 
hentes ut. 

8.3	 Læring og forbedring, leder
forankring og dialog 

Læring og forbedring forutsetter at resultater syn
liggjøres og formidles, og at det tas beslutninger 
om oppfølging og eventuelle endringer av mål og 
strategier. Både gode og dårlige resultater skal gis 
oppmerksomhet. Kunnskap må kommuniseres og 
deles i hele organisasjonen. En god styringspro
sess forutsetter også tydelig ledelse, involvering 
og demokratisk medbestemmelse. Dette er forut
setninger for hele prosessen. Gode styringsproses
ser er preget av kultur for læring og utvikling. 

8.3.1 Utvalgets vurderinger 
Utvalget understreker at kvalifisert bruk av sty
ringsdata og bevissthet om de ulike leddene i sty
ringsprosessen må til for at offentlig målvurdering 
og kontroll skal fungere i praksis. Ikke minst er det 
viktig at offentlige myndigheter er bevisste på at en 
omfattende del av virksomheten foregår i frivillig 
regi. Ambisjonene om kontroll og styring må til-
passes denne realiteten. Til dels finansierer med
lemsorganisasjoner i studieforbundene kun en 
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svært liten del av sin totale kursvirksomhet av 
statstilskudd. Da kan heller ikke offentlige styring
sambisjoner bli for omfattende, med mindre stats
tilskuddet økes betraktelig. Behovet for offentlig 
kontroll bør lett kunne ivaretas når det offentlige 
bruker studieforbund til konkrete kampanjer og 
målsettinger. Der studieforbund er invitert til slik 
deltakelse, er det også naturlig med en styrt resul
tatoppfølging. 

Sentrale og regionale myndigheter må også 
selv ha gjensidig forståelse for hvilke prosesser 
som følges opp på de ulike nivåene. Utvalget finner 
det naturlig at overordnede og langsiktige mål for 
studieforbundenes virksomhet er nasjonale, stat
lige myndigheter bør likevel ikke sette krav til 
hvilke innsatsområder som skal prioriteres på kort 
sikt, med mindre det gis særlige oppdrag. Slike 
vurderinger må det være delvis opp til studiefor
bundene selv å foreta. Dels må prioriteringene skje 
i samarbeid med andre aktører på regionalt og 
lokalt nivå. 

Studieforbundene understreker selv sterkt at 
de vil være frie og uavhengige. Da må de selv ta ini
tiativ til å utvikle en organisasjon som fremmer en 
kultur for læring, og de må synliggjøre sin virk
somhet. Dette er viktig for å framstå som tidsrik
tige og aktuelle, slik utvalget har pekt på i kapittel 
7. For en demokratisk organisasjon må det tilstre
bes best mulig representasjon både når det gjelder 
kjønn og minoritetsspråklige i styrende organer; 
slik NIFU STEPs undersøkelse viser at minoritets
språklige er underrepresentert blant ansatte i stu
dieforbundene. 

Utvalget ser flyttingen av tilskuddsforvaltnin
gen fra Kunnskapsdepartementet til Vox som et 
godt grep i å profesjonalisere styringen innenfor 
voksnes læring. Dette gir grunnlag for mer faglig 
styring på avstand fra bevilgende og politikkutø
vende myndighet. At Vox nylig også har fått ansva
ret for tilskuddsforvaltningen til de fem freds- og 
menneskerettighetssentrene, forsterker hensikten 
med bedre kompetanse på styring av læring uten
for det formelle utdanningssystemet og arbeidsli
vet. 

Dersom studieforbund skal ses i nærmere sam
menheng med andre uformelle tilbydere, blant 
annet gjennom felles lov, vil det på nytt bli nødven
dig å vurdere hvordan styringen skal foregå. I dag 
styres tilbydere av ikke-formell opplæring ulikt. 
Vox er tilskuddsforvalter for studieforbund og fritt
stående fjernundervisningsinstitusjoner, og Utdan
ningsdirektoratet tilsvarende for folkehøyskoler 
og kapittel 6A-skoler. Utvalget understreker viktig
heten av at det blir en samordning av forvaltnings
ansvaret dersom man går inn for en felles lov. Der

som en vil videreføre dagens direktoratsfunksjon, 
kan dette ivaretas av nåværende forvaltningsorga
ner, det vil si enten Vox eller Utdanningsdirektora
tet. 

Folkbildningsrådet i Sverige har flere myndig
hetsoppgaver enn tilsvarende norske forvaltnings
organer. For utvalget ser dette ut til å være en del 
av årsaken til at feltet tilsynelatende står sterkere i 
Sverige enn i Norge. Skal Norge innføre et helt nytt 
og mer frittstående organ der frivillig sektor i 
større grad styrer seg selv, som i Sverige, må det 
vurderes konsekvenser av dette både styringsideo
logisk og praktisk med hensyn til kompetanse og 
ressurser. Utvalget ser det som å gå ut over manda
tet å ta konkret stilling til dette spørsmålet. 

8.3.2 Utvalgets anbefalinger 
–	 Ny målstruktur, forslag til ny organisering og 

styring og finansiering som framgår i kapittel 7, 
legges til grunn for å utvikle studieforbundene, 
herunder innhenting av og bedre bruk av rele
vante styringsdata. 

–	 Tjenester og aktiviteter i regi av studieforbun
dene klargjøres i tråd med utvalgets vurderin
ger i punkt 7.4.2.1. 

–	 I tråd med utvalgets anbefalinger i punkt 
7.4.2.2. utvikler SSB og Vox ny filbeskrivelse 
for innhenting av offisiell statistikk. Det vurde
res hvordan foreliggende statistikk kan utnyt
tes bedre for å lage mer treffende styringspara
metere, og det utvikles bedre systemer for må
ling av kvalitet og sannsynliggjøring av effekter 
av studieforbundenes virksomhet. 

–	 Det innføres jevnlige kartlegginger blant bru
kere og kursledere i studieforbund, og det inn
føres en indikator for om brukerne kjenner til at 
de deltar i tilbud i regi av et studieforbund. 

–	 Eksisterende registre på utdanningsområdet 
og innenfor andre områder der personopplys
ninger hentes inn i dag, utnyttes bedre for å 
skaffe personopplysninger om deltakere i læ
ringstilbud som organiseres av studieforbund, 
men der offentlige myndigheter har ansvaret. 

–	 Nytte målt mot kostnader ved innføring av per
sonnummerregistrering for all aktivitet i regi av 
studieforbund utredes nærmere i regi av Kunn
skapsdepartementet og Vox, i samarbeid med 
VOFO og studieforbundene. En slik utredning 
må omfatte vurderinger av kostnader og nytte 
ved innføring av et samordnet datasystem for 
studieforbundene. Den må også vurdere om 
personvernbestemmelsenes krav til forsvarlig 
registrering og forvaltning av individdata kan 
ha betydning for motivasjonen til å gjøre frivil
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lig innsats. Utvalget anbefaler et pilotprosjekt 
om registrering av personopplysninger i inter
esserte studieforbund. Et slikt prosjekt bør 
søke erfaringer fra og samarbeid med svenske 
studieforbund. 

–	 Bedre rolleforståelse og bevissthet rundt en en 
velfungerende styringsprosess utvikles blant 

alle berørte aktører i tråd med utvalgets vurde
ringer som framgår i punkt 7.4.3.1. Studiefor
bundene og VOFO må i fellesskap ta ansvar for 
utvikling av en lærende organisasjon, for demo
kratisk medbestemmelse og god representa
sjon av begge kjønn og ulike nasjonaliteter i sty
rende organer. 
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Kapittel 9 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

9.1 Innledning 


I kapittel 7 foreslår utvalget å samle all organisert 
opplæring utenfor det formelle utdanningssyste
met innenfor rammene av en felles lov. En slik 
modell ser studieforbundenes rolle i et livslangt 
læringsperspektiv. 

Samtidig foreslår utvalget å styrke det regio
nale ansvarsområdet for voksnes opplæring, både 
for å styrke kompetansen i regionen og gi voksne 
et mer helhetlig opplæringstilbud. Studieforbun
dene forventes å inngå som en viktig samarbeids
partner i dette. Utvalgets anbefalte modell bygger 
på de foreslåtte overordnede målene for studiefor
bundenes rolle. For å støtte opp under en ny 
modell og studieforbundenes frie virksomhet, 
mener utvalget at finansieringen må baseres på en 
kombinert tilskuddsmodell. Finansieringen av stu
dieforbundenes framtidige virksomhet foreslås 
som en kombinasjon av en statlig og en fylkeskom
munal tilskuddsmodell. Statstilskuddet gis som et 
generelt tilskudd og styrte midler eller stimule
ringspotter. En regional finansiering vil være best 
egnet for oppgaver som er lovfestet, og der tilskud
det kan innlemmes i rammeoverføringene til fyl
keskommunen. 

Den anbefalte modellen vil innebære økte kost
nader både i form av omstillingskostnader og kost
nader som følge av høyere aktivitet ved at studie
forbundene tillegges et tydeligere samfunnsman
dat. Det er likevel mulig å gjennomføre deler av 
den foreslåtte modellen innenfor dagens kostnads
rammer. Et kostnadsnøytralt alternativ vil imidler
tid ikke kunne hente ut alle de positive samfunnsø
konomiske effektene av at flere får økt kompetanse 
gjennom deltakelse i kurs i regi av studieforbun
dene. 

I punkt 7.6.5 skisseres finansiering knyttet til 
den styrings- og organisasjonsmodellen utvalget 
foreslår. I det samme kapittelet foretas en nærmere 
drøfting av mulige samfunnsøkonomiske konse
kvenser og omstillingskostnader knyttet til forsla
get om ny modell fra utvalget. Økonomiske konse
kvenser må behandles i årlige budsjettproposisjo
ner, og forslag om lovendringer må fremmes for 
Stortinget i en odelstingsproposisjon. Utvalgets 

innstilling vil også ha konsekvenser for gjeldende 
voksenopplæringslov. Utvalget mener en gjennom
gang av voksenopplæringsloven er nødvendig uav
hengig av departementets oppfølging av enkeltfor
slag eller valg av enkelte modeller. Forslagene fra 
utvalget vil ha konsekvenser på flere områder både 
av økonomisk og ikke-økonomisk karakter. Disse 
gjennomgås i dette kapittelet. 

9.2 Samfunnsøkonomiske effekter 

Det er usikkerhet knyttet til å anslå økonomiske og 
administrative konsekvenser av å endre studiefor
bundenes rammebetingelser, samt å tydeliggjøre 
deres roller og oppgaver. Gevinster av å investere i 
studieforbundene vil for eksempel underestimeres 
dersom ikke effekt i forhold til frivillig arbeid reg
nes med. ECON-undersøkelsen, viser at en stor 
andel av opplæringen i studieforbundene baserer 
seg på frivillig innsats. Målet med mye av denne 
opplæringen i er å kvalifisere medlemmer og delta
kere i frivillige organisasjoner. Aktiviteten og arbei
det i frivillige organisasjoner er viktig for samfun
net, men kan vanskelig måles i kroner og øre. Selv 
et beskjedent statstilskudd kan gi mulighet til kurs 
som stimulerer og motiverer store frivillige ressur
ser. Motsatt kan tilsynelatende små kutt ha store 
negative ringvirkninger f.eks. gjennom redusert 
kompetanse og engasjement i frivillig arbeid i 
lokalmiljøet. 

Det er også vanskelig å rendyrke de samfunns
messige gevinstene av organisatoriske endringer 
for studieforbundene, ettersom de virker i samspill 
med omgivelsene. Dette gjelder ikke bare for 
utdanningssystemet, men også for arbeids- og vel
ferdsområdet og på kulturområdet.  

Utvalget mener studieforbundene har et effek
tiviseringspotensial, og foreslår grep i forhold til: 
– oppgaver og roller 
–	 forholdet til utdanningsinstitusjoner og andre 

opplæringsaktører 
–	 finansiering 
–	 styring og organisering 
–	 måloppfølging og kontroll 
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Mulige samfunnsøkonomiske effekter og kostna
der drøftes nedenfor. 

9.2.1 Oppgaver og roller 
Utvalgets forslag til ny målstruktur i kapittel 7 tar 
sikte på å rydde i roller og klargjøre hva studiefor
bundene kan bidra med i samfunnet. Ved å tydelig
gjøre den overordnede målstrukturen, vil studie
forbundene gis mulighet til mer effektivt å bidra til 
å oppfylle mål for individ, arbeidsliv og samfunn. 
Her viser utvalget til nytten av frivillighet og læring 
i frivillig sektor i å bidra til å oppfylle samfunnspo
litiske mål (omtalt i kapittel 5 og 7). 

For å få en mest mulig effektiv bruk av ressur
sene er det viktig å klargjøre studieforbundenes 
oppgaver og roller. Hvis ikke kan det være en 
risiko for at det vil kunne oppstå uklarheter om 
bruken av ressursene. Dette gjelder særlig bruk av 
statstilskuddet, slik at de overordnede målene nås 
best mulig. 

En nedgang i offentlige tilskudd til studieforbun
dene vil kunne føre til at bredde og variasjon i studi
eforbundenes opplæringstilbud svekkes. Dette er 
blant annet omtalt i den undersøkelsen NIFU STEP 
har foretatt for utvalget. Dersom tilbudet blir mindre 
variert, vil det kunne føre til at studieforbundene 
ikke kan tillegges en aktiv og fornyende rolle som 
opplæringsaktør i frivillig sektor. Det vil i neste 
omgang få konsekvenser for  sektoren. 

Styudieforbundenes forhold til 
utdanningsinstitusjoner og andre 
opplæringsaktører 
Utvalgets forslag omfatter økt samarbeid mellom 
tilbydere av formell opplæring for voksne, og til
bydere av ikke-formell opplæring. Ut fra dagens 
situasjon er det et behov for å etablere tydeligere 
strukturelle rammer for samarbeid mellom ulike 
aktører innenfor frivillig sektor og voksnes 
læring. Utvalget skisserer hvordan dette kan spe
sifiseres gjennom rettigheter og plikter i forhold 
til utdanning og etablering av samarbeidsare
naer. Skal brukerne sikres gode tjenester, må for
holdet mellom studieforbundene og andre opplæ
ringsaktører komme til uttrykk i mer institusjo
naliserte ordninger som muliggjør økt 
medvirkning. Dette vil få administrative og øko
nomiske følger. 

Samlet økonomi 
Å legge til rette for opplæring basert på frivillig inn
sats får administrative og økonomiske følger. Skal 

studieforbundene i større grad enn i dag legge til 
rette for deltakerarenaer, bedre informasjon til 
brukerne og bedre kontakt mellom studieforbun
dene og andre opplæringsaktører, vil det innebære 
økte kostnader. Generelt mener utvalget at det er 
viktig å prioritere bruk av ressurser til studiefor
bundene (jf. kapittel 5). 

Utvalget viser til forslag til ny finansieringsmo
dell der det også er mulig å gjennomføre endringer 
innenfor dagens rammer med unntak av kulturpot
ten. Her omtales også konsekvenser for fylkes
kommunen av det utvidede ansvaret for voksnes 
læring. Forslag om nytt tilskuddsregelverk og god
kjenningskriterier vil ha både økonomiske og 
administrative konsekvenser, men dette må bereg
nes videre ved ytterligere presisering av utvalgets 
anbefalinger. 

Styring og organisering 
En lov om ikke-formell opplæring i tråd med utval
gets anbefaling vil gi klare styringsmessige forde
ler. En felles lov vil legge til rette for en mer helhet
lig styring og prioritering, og gjøre det lettere å se 
aktiviteter og økonomi i sammenheng. 

Måloppfølging og kontroll 
En ytterligere presisering av måloppnåelse og kon
troll – for eksempel ved innføring personnummer
registrering – vil innebære kostnader knyttet til 
datainnsamling og håndtering i tråd med person
opplysningsloven. Økt administrasjon i de frivillige 
organisasjonene kan virke demotiverende for inn
satsen. Det er også et spørsmål om kostnadene 
står i rimelig forhold til gevinstene når det gjelder 
muligheten til å kunne bruke data til faktisk effekt
måling. 

Når det gjelder innrapporteringer, framheves 
betydningen av bedre statistikk, slik at kunnskaps
grunnlaget om aktivitet og deltakelse i studiefor
bundenes virksomhet styrkes. Gevinsten av et 
bedre datagrunnlag ligger først og fremst i synlig
gjøringen av mangfold og tilgjengelighet i deres 
aktivitet. 

9.3 Omstillingskostnader 

Utvalgets anbefalinger og forslag vil medføre end-
ringer som har enkelte kortsiktige omstillingskost
nader. Selv om mye av arbeidet i frivillig sektor blir 
gjort uten at det er knyttet reelle kostnader til det i 
form av utgifter, er det fast ansatte i studieforbun
dene, og utgifter kan være knyttet til: 
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–	 lønninger 
–	 tilpasning av IKT-systemer 
–	 opplæring og kompetanseutvikling inklusive 

kulturbygging og nye samarbeidskonstellasjo
ner 

–	 markedsføring av og informasjon om ny organi
sering 

–	 investering i inventar og utstyr 
–	 produktivitetstap i beslutnings- og gjennomfø

ringsfasen 
–	 økte husleieutgifter i en overgangsperiode 
–	 flytteutgifter og kompensasjon for pendlingsut

gifter 

Mulige omstillingskostnader må anslås på et usik
kert grunnlag. I tillegg til usikkerheten knyttet til 
beregning av de enkelte kostnadselementene vil 
omstillingskostnadene være avhengig av hvilket 
tempo det legges opp til omstillingsprosessen. En 
rask omstilling vil gi høyere kostnader i form av for 
eksempel økte husleieutgifter og lønnsutgifter. En 
gradvis innfasing vil gi vesentlig lavere kostnader 
og samtidig medføre at gevinstene av endringene 
kommer senere. 

9.4 Vurdering av nytte mot kostnader


Utvalget mener det vil gi samfunnsøkonomiske 
effekter å satse på en videreutvikling av studiefor
bundene, og at dette framgår av utvalgets arbeid. 
Utvalget forventer følgende viktige virkninger: 
–	 større, mer slagkraftige og kvalifiserte frivillige 

organisasjoner 
–	 økt demokratisk deltakelse 
–	 flere i befolkningen som deltar i livslang læring 
–	 flere voksne som gjennomfører en grunnopp

læring tilpasset egne behov 
–	 styrking av basisferdighetene i befolkningen 
–	 mindre forskjeller og større grad av integrering 

og inkludering 

Det er ikke mulig å angi detaljerte anslag på effek
tene. Utvalget vil likevel peke på at selv mindre for
bedringer i formålseffektivitet vil kunne gi gevin
ster både for samfunnet, arbeidslivet og den 
enkelte. 

Til tross for noe usikkerhet mener utvalget å ha 
pekt på at selv marginale forbedringer i måloppnå
elsen som følge av tydeliggjøring av mål og innfø
ring av ny modell for organisering og styring, vil 
dekke inn omstillingskostnader på kort og mellom
lang sikt. 
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Vedlegg 1 

Studieforbund og medlemsorganisasjoner


Aftenskolen Høyres Studieforbund 
–	 Høyres Hovedorganisasjon 
–	 Høyres Studenterforbund 
–	 Senior Høyres Landsforbund 
–	 Unge Høyres Landsforbund 

Akademisk Studieforbund (AKS) 
–	 Arkitektenes Fagforbund 
–	 Bibliotekarforbundet 
–	 Den norske kirkes presteforening 
–	 Den norske lægeforening 
–	 Den norske tannlegeforening 
–	 Den norske Veterinærforening 
–	 Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening 
– Norges Farmaceutiske Forening 
– NITO  
–	 Norges Juristforbund 
–	 Norges Kommunerevisorforbund 
–	 Norsk Ergoterapeutforbund 
–	 Forskerforbundet 
–	 Norsk Fysioterapeutforbund 
–	 Naturviterforbundet 
–	 Norsk Psykologforening 
–	 Norsk Sykepleierforbund 
–	 Politiets Fellesforbund 
–	 Samfunnsviternes fagforening 
–	 Samfunnsøkonomenes Fagforening 
– Siviløkonomene 
– TEKNA  
–	 Universitet- og Høyskoleutdannedes Forbund 
–	 Utdanningsforbundet 

AOF Norge 
–	 Arbeiderbevegelsens Presseforbund 
–	 Arbeidernes Edruskapsforbund 
–	 Arbeidernes Ungdomsfylking 
–	 Det norske Arbeiderparti 
–	 EL & IT Forbundet 
–	 Fagforbundet 
–	 Fellesforbundet 
–	 Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, 

sosionomer og vernepleiere 
–	 Folkets Hus Landsforbund 
–	 Forbundet for Ledelse og Teknikk 
–	 Foreningen Norden 
–	 Foreningen Norges Døvblinde 

–	 Framfylkingen 
–	 Handel og Kontor i Norge 
–	 Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet 
–	 Industri Energi 
– Landsorganisasjonen i Norge 
– LO-Stat  
–	 Musikernes fellesorganisasjon 
–	 Norges Handikapforbund 
–	 Norges Handikapforbunds Ungdom 
–	 Norges Kristne Arbeideres Forbund 
–	 Norges Offisersforbund 
–	 Norges Velforbund 
–	 Norsk Arbeidsmandsforbund 
–	 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 
–	 Norsk Folkehjelp 
–	 Norsk Jernbaneforbund 
–	 Norsk Lokomotivmannsforbund 
–	 Norsk Nærings-og Nytelsesmiddelarbeider

forbund 
–	 Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 
–	 Norsk Sjømannsforbund 
–	 Norsk Tjenestemannslag 
–	 Norsk Transportarbeiderforbund 
–	 Norsk Treindustriarbeiderforbund 
–	 Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon, 

NISO 
–	 Skolenes Landsforbund 

Bygdefolkets Studieforbund (BSF) 
– Geno  
– Landbrukets Forsøksringer 
– Norges Birøkterlag  
– Norges Bygdekvinnelag 
– Norges Bondelag  
–	 Norges Bygdeungdomslag 
–	 Norges Pelsdyralslag 
–	 Norges Skogeierforbund 
– Norsk Sau- og Geit 
– Norsvin  

Folkekulturforbundet (FOLK) 
– Båtlaget Braute 
– DIS - Norge  
–	 Forbundet KYSTEN 
– Fortidsminneforeningen 
– HATS  
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–	 Kringkastingsringen 
–	 LUFS - Landslaget for nærmiljøskolen 
–	 Landslaget for lokalhistorie 
–	 Landslaget lokalhistorie i skolen 
–	 Noregs Mållag 
–	 Noregs Ungdomslag 
–	 Norges Husflidslag 
–	 Norges museumsforbund 
–	 Norsk Amatørteaterforbund 
–	 Norsk Forening for Fartøyvern 
–	 Norsk Forening for Kulturhistorisk Sverd

fekting 
– Norsk Kulturarv  
– Norsk Målungdom 
– Norsk Quilteforbund  
–	 Norsk Selskap For Fotografi 
–	 Organisasjon for Scenekjempere i Norge 
–	 Rosegården Teaterhus 
–	 Samenes Folkeforbund 
–	 Vestlandske Teatersenter 
–	 Vestnorsk Kulturakademi 

Fremskrittspatriets Studieforbund (FrS) 
–	 Fremskrittspartiet 
–	 Fremskrittspartiets ungdom 

Frikirkelig studieforbund (FSF) 
–	 De Frie Evangeliske Forsamlinger 
–	 Den Nordisk Katolske Kirke 
–	 Det Norske Baptistsamfunn 
–	 Det Norske Misjonsforbund 
–	 Foreningen Losen Ressurssenter 
–	 Frelsesarmeens Studieforbund 
–	 Josvakirkens Studieråd 
–	 Kirken av Guds Nåde Studieråd 
–	 Kristent Fellesskap Bergens Studieforbund 
–	 Kristen Tjeneste Studieråd 
–	 Livets Senter Studieråd 
–	 Maran Ata Norge 
– Menigheten Karisma Senters Studieråd 
– Metodistkirken  
– Navigatørene NHH 
– Norges Kristne  Råd  
– Norges Unge Katolikker 
– Ny Generasjon  
–	 OmsorgSenteret 
–	 Pinsevennenes Studieråd 
– Sentermenigheten i Asker Studieråd 
– Stiftelsen Kraft  
–	 Studentforeningen Navigatørene 
–	 Sørlandskirken Studieråd 
–	 Troens Liv Bibelsenters Studieråd 
–	 Ungdom i Oppdrags Studieråd 
–	 Vineyard Norge Studieråd 

Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) 
–	 ADHD-foreningen 
–	 Afasiforbundet i Norge 
–	 Autismeforeningen i Norge 
–	 Cerebral Parese Foreningen 
–	 Dysleksiforbundet i Norge 
–	 Foreningen for Hjertesyke Barn 
–	 Foreningen for Kroniske Smertepasienter 
–	 Foreningen for Muskelsyke 
–	 Foreningen for Søvnsykdommer 
–	 Hørselshemmedes Landsforbund 
–	 Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 
–	 Landsforeningen for Huntingtons Sykdom 
–	 Landsforeningen for Nyrepasienter og Trans

planterte 
–	 Landsforeningen for Overvektige 
–	 Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri 
–	 Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge 
–	 Landsforbundet for kombinert Syns- og Hørsel

hemmede/Døvblinde 
–	 Landsforbundet for Utviklingshemmede og 

Pårørende 
–	 Marfanforeningen 
–	 Mental Helse Norge 
–	 Morbus Addisons Forening 
–	 Multipel Sklerose Forbundet i Norge 
–	 Norges Astma- og Allergiforbund 
–	 Norges Blindeforbund 
– Norges Diabetesforbund 
– Norges Døveforbund  
–	 Norges Fibromyalgi Forbund 
–	 Norges Migreneforbund 
–	 Norges Myalgisk Encefalopati Forening 
–	 Norges Parkinsonforbund 
–	 Norsk Cøliakiforening 
–	 Norsk Epilepsiforbund 
–	 Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede 
–	 Norsk Forening for Nevrofibromatose 
–	 Norsk Forening for Stomi- og Reservoaropererte 
–	 Norsk interesseforening for Stamme 
–	 Norsk Lymfødemforening 
–	 Norsk Psoriasisforbund 
–	 Norsk Revmatikerforbund 
–	 Norsk Thyreoideaforbund 
–	 Norsk Tourette Forening 
–	 Ryggforeningen i Norge 
–	 Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen 
–	 Rådgivning om Spiseforstyrrelser 
–	 Støtteforeningen for Kreftsyke Barn 
–	 Vestlandske Blindeforbund 

Idrettens Studieforbund 
–	 Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund 
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–	 Norges Amerikansk Fotballforbund og Cheer-
leading Forbund 

–	 Norges Badminton Forbund 
–	 Norges Bandyforbund 
–	 Norges Basketballforbund 
–	 Norges Biljardforbund 
–	 Norges Bokseforbund 
–	 Norges Bordtennisforbund 
–	 Norges Bowlingforbund 
–	 Norges Bryteforbund 
–	 Norges Bueskytterforbund 
–	 Norges Castingforbund 
–	 Norges Curlingforbund 
–	 Norges Cycleforbund 
–	 Norges Danseforbund 
–	 Norges Dykkeforbund 
–	 Norges Fekteforbund 
–	 Norges Fotballforbund 
–	 Norges Fri-idrettsforbund 
–	 Norges Frisbeeforbund 
–	 Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund 
– Norges Gang- og Mosjonsforbund 
– Norges Golfforbund  
–	 Norges Gymnastikk- og Turnforbund 
–	 Norges Hundekjørerforbund 
–	 Norges Håndballforbund 
–	 Norges Ishockeyforbund 
–	 Norges Judoforbund 
–	 Norges Kampsportforbund 
–	 Norges Kickboxing Forbund 
–	 Norges Klatreforbund 
–	 Norges Luftsportsforbund 
–	 Norges mosjons- og bedriftsidrettsforbund 
–	 Norges Motorsportsforbund 
–	 Norges Orienteringsforbund 
– Norges Padleforbund 
– Norges Roforbund  
–	 Norges Rugbyforbund 
–	 Norges Rytterforbund 
–	 Norges Seilforbund 
–	 Norges Skiforbund 
–	 Norges Skiskytterforbund 
–	 Norges Skytterforbund 
–	 Norges Skøyteforbund 
–	 Norges Snowboardforbund 
–	 Norges Softball og Baseball Forbund 
–	 Norges Squashforbund 
–	 Norges Studentidrettsforbund 
–	 Norges Styrkeløftforbund 
–	 Norges Svømmeforbund 
–	 Norges Tennisforbund 
–	 Norges Triathlonforbund 
–	 Norges Vannskiforbund 
–	 Norges Vektløfterforbund 
–	 Norges Volleyballforbund 

Kristelig Folkepartis Studieforbund (KrFS) 
–	 Kristelig Folkeparti 
–	 Kristelig Folkepartis Kvinner 
–	 Kristelig Folkepartis Ungdom 

Norsk Kristelig Studieråd (NKrS) 
–	 Den norske kirkes menigheter 
–	 Blå Kors i Norge 
–	 Den Evangelisk Lutherske Frikirke 
–	 Kateketforeningen, Den norske kirkes under

visningsforbund 
–	 Sjømannskirken/Den norske kirke i utlandet 
–	 Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn 
– Kristkirkenettet 
– Normisjon  
–	 Det norske Misjonsselskap 
–	 Indremisjonsforbundet 
–	 Den Norske Israelmisjon 
–	 Guds menighet Vegårdshei 
–	 IKO - Kirkelig pedagogisk senter 
–	 KA - Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorgani

sasjon 
–	 Kirkens SOS i Norge 
–	 KABB - Kristent Arbeid Blant Blinde og svak

synte 
–	 Norges Kristelige Folkehøgskolelag 
–	 Norges Kristelige Student og Skoleungdoms

lag 
–	 Norges KFUK/KFUM 
–	 Norges KFUK/KFUM Speidere 
–	 Norsk Luthersk Misjonssamband 
–	 Norsk Søndagsskoleforbund 
–	 Norges Kristelige Studentforbund 
–	 Det Norske Bibelselskap 
–	 Victorine - Døråpner 

Musikkens studieforbund 
–	 AKKS Norge 
–	 De unges Orkesterforbund 
–	 Foreningen Musikk fra livets begynnelse 
–	 Foreningen Norske Kordirigenter 
–	 Korpsnett Norge 
–	 Landsforbundet Dissimilis 
–	 Landslaget for Spelemenn 
–	 Musikk i Skolen 
–	 Musikkens Venners Landsforbund 
–	 Norges Barne- og Ungdomskorforbund 
–	 Norges Kirkesangforbund 
–	 Norsk country musikk forbund 
–	 Norsk Festivalsangerforbund 
–	 Norsk forening for musikkterapi 
–	 Norsk jazzforum 
–	 Norsk Kammermusikkforbund 
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–	 Norsk Mandolin- og Balalaikaorkesterforbund 
–	 Norsk Munnspillforum 
–	 Norsk Rockforbund 
–	 Norsk Sangerforbund 
–	 Norsk sangerforum 
–	 Norsk Suzukiforbund 
–	 Norsk Viseforum 
–	 Norske Symfoni-Orkestres Landsforbund 
–	 Norske Trekkspilleres Landsforbund 
– Rytmisk Musikkforum 
– Ung Kirkesang  

Samisk Studieutvalg (SOL) 
–	 Norske Samers Riksforbund 

Sjøsamisk Studieforbund (SSF) 
–	 Kystfolkets Studieorganisasjon 
–	 Urfolkets studieorganisasjon 

Senterpartiets Studieforbund (SPS) 
– Senterkvinnene  
–	 Senterpartiet 
–	 Senterungdommen 

Sosialistisk Opplysningsforbund (SO) 
– Alta Sangvirkelag 
– Art of  Living  
–	 Ang Passang 
–	 Bevegelsen for Sosialisme 
–	 Biologisk dynamisk forening 
–	 Blandakoret Nordaførr 
–	 Camphillbevegelsen 
–	 Change the World 
–	 Kunstskolen på Rotvoll 
–	 Foreningen for livsveiledning og selvutvikling 
–	 Norske økosamfunn 
–	 Fritt Helsevalg 
– Forum ny skole 
– Fosnafolk  
–	 Hadeland Interkommunale Korforening 
–	 Helseforum for Kvinner 
– Holitisk forbund 
– Hypatia  
–	 International Kvinneliga for Fred og Frihet 
–	 Innvandrernes Landsorganisasjon 
– Islamic Relief Norge 
– Koret Oslo  Ø  
–	 Koret Rause Røster 
–	 Landsforeningen for Lesbisk og Homofil fri

gjøring 
–	 Landsorganisasjonen for Romanifolket 

– Mixdur  
–	 Nettverkskreditt BA 
–	 Norsk Forbund for Helsepedagogikk og Sosial

terapi 
– Norsk gardsost 
– Om Så Kor  
–	 OIKOS-Økologisk Landslag 
– Radio Nova 
– RadiOrakel  
– Raudt Kor på Stord 
– Rødstrupen  
–	 Samorganisasjonen for film og teater 
–	 Sandnes og Jæren Sosialistiske Kor 
–	 Sangkoret Villvin 
–	 Sareptas Krukke 
–	 Sosialistisk Kor i Oslo 
–	 Sosialistisk Ungdom 
–	 Sosialistisk Venstreparti 
– Sosialistisk Studentlag 
– Sarp'azz  
–	 Vestkanten Sosialistiske Kor 
–	 Vincent Lunges Institutt 
–	 VSOB Lilleaker 

Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) 
–	 Acem Studieorganisasjon 
–	 ANSA – Association of Norwegian Students 

Abroad 
–	 Ensliges Landsforbund 
– Finansforbundet 
– Grafill  
–	 Human-Etisk Forbund 
– Junior Chamber Norway 
– KFO  
–	 Landslaget for norskundervisning 
–	 Maskinentreprenørenes forbund 
–	 Nasjonalforeningen for folkehelsen 
–	 Norges Helsedansforbund 
–	 Norges Korforbund 
–	 Norges Musikkkorps Forbund 
–	 Norges Røde Kors 
–	 Norsk Filmklubbforbund 
–	 Norsk Radio Relæ Liga 
–	 Norske Kunstforeningers Landsforbund 
– Organisasjonen Voksne for barn 
– Parat  
– Stafo  

Populus  – studieforbundet folkeopplysning 
–	 Adopsjonsforum 
–	 Afghanistankomiteen i Norge 
–	 Aleneforeldreningen 
–	 Antifascistisk Aksjon 
–	 Arbeidernes Kommunistparti 
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–	 Attac 
–	 Blå Kors Ungdom 
–	 CISV Norges Internasjonale barneleire 
–	 Demokratisk Alternativ 
–	 Den internasjonale kampanjen for iranske kvin

ners rettigheter - Norge 
–	 Den irakiske kurdiske asylsøker og flyktninge

organisasjon i Norge 
–	 Det Hvite Bånd 
–	 Det norske Hedningesamfunn 
–	 Det Norske Totalavholdsselskap 
–	 DNTs Barneforbund 
–	 Dyrebeskyttelsen Norge 
–	 Elevorganisasjonen 
–	 Europeisk Ungdom 
–	 Folkeakademienes Landsforbund 
–	 Folkereisning mot Krig 
–	 Forbundet Mot Rusgift 
–	 Foreningen for kunstterapi 
–	 Foreningen vi som har et barn for lite 
–	 Fremtiden i Våre Hender 
–	 Hyperion n4h 
–	 Håndverksted for barn og unge 
–	 Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyr

relser 
–	 Interesseorganisasjon for Barn av Nordmenn i 

utlandet 
–	 Internasjonale Sosialister 
– IOGT-J Norge 
– IOGT Norge  
– Juvente  
–	 Kampanjen mot diskriminering av innvandrer

kvinner – kvinneaktivister fra Iran 
–	 Komiteen for et fritt Irak 
–	 Kurdernes venner 
–	 Kvinnefronten 
–	 Kvinnegruppa Ottar 
–	 Landsforbundet Teatrets venner 
–	 Latin-Amerikagruppene i Norge 
–	 LEVE Landsforeningen for etterlatte ved selv

mord 
– Libra Helse  - og  Kostholdsorganisasjon 
–	 Miljøpartiet De Grønne 
–	 Motorførernes Avholdsforbund 
– Motorførernes Avholdsforbund Ungdom 
– Nei til EU  
– Norges Fredslag  
– Norges Fredsråd  
–	 Norsk Helse og Avholdsforbund 
–	 Norges Kommunistiske Parti 
–	 Norges Kvinne- og Familieforbund 
–	 Norsk Esperantoforbund 

–	 Norsk Forbund for Utviklingshemmede 
–	 Norsk Forening for Integrativ Terapi 
–	 Norsk Forening for psykosynteseterapeuter 
–	 Norsk Fosterhjemsforening 
–	 Norsk Fredssenter 
–	 Norsk Frilynt Ungdomsforbund 
–	 Norsk Læreravholdslag 
–	 Norsk Permakulturforening 
–	 Norske Kvinners Sanitetsforening (Nord-Trøn

delag krets) 
–	 Palestinakomiteen i Norge 
– Parsamtalenettverket 
– PRESS  
– Revolusjon!  
–	 Rød Ungdom 
–	 Rød Valgallianse 
–	 SOS Rasisme 
–	 Studentenes Landsforbund 
–	 Studentenes og Akademikernes Internasjonale 

Hjelpefond 
–	 Tamil Development Network of Norway 
–	 Ungdom mot EU 
–	 Ungdom mot Narkotika 
–	 Utviklingsfondet - Spire 

Studieforbundet natur og miljø (N&M) 
–	 Den Norske Turistforening 
–	 Den norske Rhododendronforening 
–	 Det Kgl. Selskap for Norges Vel 
–	 Det norske hageselskap 
–	 Det norske Skogselskap 
–	 4H Norge 
– Grønn Hverdag 
– Hest og  Helse  
– Natur og  Ungdom  
–	 Norges Jeger- og Fiskerforbund 
–	 Norges Kaninavlsforbund 
–	 Norges Naturvernforbund 
–	 Norges speiderforbund 
–	 Norsk Bonde- og Småbrukarlag 
–	 Norsk Botanisk Forening 
–	 Norsk Kennel Klub 
– Norsk Ornitologisk Forening 
– Norsk Roseforening  
–	 Norges sopp- og nyttevekstforbund 

Venstres Opplysningsforbund (VO) 
–	 Norges Liberale Studentforbund 
–	 Norges Unge Venstre 
–	 Norges Venstrekvinnelag 
–	 Venstres Hovedorganisasjon 
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Vedlegg 2 

Studieforbundene i Norge 2006–2007 

Det er 20 godkjente studieforbund per mars 2007. 
18 av disse er medlemmer i Voksenopplæringsfor
bundet (VOFO). 

VOFO har samlet profiler fra sine medlemmer 
i en rapport. Disse gir en oversikt over ideologi, 
mål, medlemmer, målgrupper, aktiviteter, virksom
het, finansiering, utfordringer og prioriteringer. 
Rapporten finnes på Voksenopplæringsforbundets 
hjemmeside: www.vofo.no. 

For VOFOs medlemmer er omtalen hentet fra 
rapporten. Omtalen av Akademisk Studieforbund 
og Fremskrittspartiets Studieforbund er hentet fra 
deres hjemmesider. 

Aftenskolen Høyres Studieforbund 
Formålet er å drive en lett tilgjengelig og fleksibel 
voksenopplæring for å utbre kunnskap og styrke 
grunnlaget for selvutfoldelse i arbeidslivet, i orga
nisasjons- og samfunnslivet og i privatlivet. Studie
forbundet skal bidra til å styrke forståelsen for vok
senopplæringens plass i et moderne samfunn, og 
skal gjennom politiske og andre kanaler søke å 
påvirke myndighetenes politikk, slik at frivillige 
organisasjoner fortsatt kan spille en sentral rolle 
innenfor voksenopplæringsfeltet. 

I tillegg til de 4 medlemsorganisasjonene kan 
også andre landsomfattende studieorganisasjoner 
opptas som medlemmer. Målgruppen er alle som 
ønsker et økt kompetansenivå, både for personer 
og bedrifter. 

Virksomheten er landsomfattende og tilbyr 
åpne kurs rettet mot både arbeidsliv og fritid. Stu
dietilbudene omfatter bl.a. høyskolekurs, videregå
ende kurs, helse- og sosialkurs, datakurs, øko
nomi- og regnskapskurs, språkkurs, maritime 
kurs, andre yrkesrettede kurs, kunst og kultur og 
fritidskurs. Noen av kursene er basert på nettun
dervisning. 

Studieforbundet eies av Høyre, og bidrar med 
tilrettelegging av intern opplæring og kursvirk
somhet på oppdrag fra Høyre sentralt og lokalt. 
Forbundet har et godt etablert samarbeid med sine 
nordiske søsterorganisasjoner og samarbeid med 
Direktoratet for utviklingssamarbeid (NORAD). 

Studieforbundet finansieres av offentlig støtte 
og inntekter fra egen virksomhet. 

Planer og utfordringer framover vil være å vide
reutvikle fleksible og behovsrettede kurstilbud. 

Akademisk Studieforbund (AKS) 
Forbundet er en ideell organisasjon for studieopp
læringsvirksomhet med hovedformål innenfor 
etter- og videreutdanning, studievirksomhet og 
kompetanse. Forbundet skal stimulere til studie
virksomhet, utvikle og ta i bruk nye læringsformer 
og utvikle studietilbud og andre medlemsfordeler. 
AKS skal videre gjøre seg kjent overfor medlems
organisasjonene og beslutningstakerne og arbeide 
for at medlemsorganisasjonene benytter seg av for
bundets tilbud. 

Medlemsorganisasjonene driver studie- og 
opplæringsvirksomhet i egen regi, men kan også 
overlate spesielle oppgaver til studieforbundet sen
tralt forutsatt organisatoriske og økonomiske 
muligheter til dette. Virksomheten og medlemsfor
eningene er forpliktet til å planlegge og gjennom
føre studie- og opplæringsvirksomhet med sikte på 
å gi enkeltmedlemmene og deltakerne størst 
mulig innflytelse på mål og innhold i studiearbei
det. Virksomheten skal drives mest mulig desen
tralisert og lokale studiekomiteer kan opprettes 
basert på medlemsforeningenes lokale avdelinger 
eller grupper av medlemmer. 

De 24 medlemsforbundene er arbeidstakeror
ganisasjoner med medlemmer som har høyskole
eller universitetsutdanning. Medlemsforbundene 
organiserer til sammen over 400 000 medlemmer. 

Gjennom formidling av statstilskudd, stipen
der, kurs og konferanser arbeider AKS for å bedre 
studievirksomheten i medlemsforeningene. 
Videre arbeider forbundet for å bedre rammevilkå
rene for medlemmenes virksomhet. 

AOF Norge 
AOF har en pedagogisk plattform som bygger på 
et humanistisk læringssyn og fokuserer på erfa
ringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og 
samhandling mellom veileder og deltaker. I god 
folkeopplysningstradisjon skal AOF arbeide for å 
utvikle medlemsorganisasjonenes konkurranse
kraft og legge til rette for samfunns- og verdidebat

http:www.vofo.no
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ter og være landsdekkende med fokus på nærhet, 
kvalitet og fleksibilitet. Studieforbundets formål er 
å skolere medlemsorganisasjonenes medlemmer 
og tillitsvalgte, være en naturlige samarbeidspart
ner for kompetanseutvikling og læring i arbeidsli
vet, imøtekomme enkeltpersoners behov for kom
petanse, være arbeiderbevegelsens kulturorgani
sasjon og fremme likestilling i adgang til 
kunnskap. 

Studieforbundet bygger på kollektivt medlem
skap av faglige, politiske, sosiale og kulturelle 
organisasjoner med individuelle medlemmer 
innen norsk arbeiderbevegelse og samfunnsliv. 
AOF Norge har 19 avdelinger og 36 medlemsorga
nisasjoner. AOF har nordisk samarbeid gjennom 
ABF. 

Den viktigste målgruppen er medlemsorgani
sasjonene, med både de tillitsvalgte og enkeltmed
lemmer. LO med over 850 000 medlemmer repre
senterer en betydelig del av individmarkedet som 
gjennom de tillitsvalgte er en viktig inngangsport 
til det offentlige og private bedriftsmarkedet. AOF 
har virksomhet rettet direkte mot individ-, bedrifts
og det offentlige markedet. 

Inn i arbeid – videre i arbeid – organisasjon og 
samfunn er tre hovedsatsingsområder for studie
forbundet. Inn i arbeid omfatter yrkesprogrammer, 
lese- og skriveopplæring samt AMO-kurs. Videre i 
arbeid omfatter fagbrev, lederprogrammer, språk, 
IKT og lese- og skriveopplæring. Organisasjon og 
samfunn omfatter medlems- og toppskolering og 
kultur. AOF-avdelingene gjennomfører også aktivi
teter tilpasset behov i det lokale markedet, med 
kurs bl.a. innen helse, miljø og sikkerhet (HMS), 
samt fritidskurs. 

Virksomheten blir finansiert gjennom offent
lige tilskudd, medlemskontingenter og inntekter 
fra egne aktiviteter som kurs, prosjekter og til
litsvalgtopplæring. 

Samfunnets raske omstillingstakt og stadig 
skiftende krav og forutsetninger fordrer ny kunn
skap og utvikling av evnen til å bruke denne kunn
skapen effektivt og målrettet. Kompetanserefor
mens ide og innhold er et av de viktigste virkemid
lene for å oppnå dette. 

Bygdefolkets Studieforbund (BSF) 
BSF skal være et verktøy og tilby medlemsorgani
sasjonene tjenester i deres opplæringsarbeid og 
arbeide aktivt for et godt og utviklende voksenopp
læringstilbud i bygdesamfunnet. BSF skal bistå 
medlemsorganisasjonene ved organisering av stu
die- og opplæringstiltak til medlemmer og tillits
valgte og arrangere opplæring som er åpne for alle. 

Opplæringen omfatter kurs innen bl.a. landbruk 
og andre bygdenæringer, næringsutvikling, sam
virke, organisasjonsopplæring, naturforvaltning, 
samfunnskunnskap, lokalmiljø og bygdekultur. 
Virksomheten omfatter også utviklingsarbeid, utvi
kle studiefaglig og pedagogisk veiledningsmate
riell, formidle offentlige tilskudd og ansvar for nød
vendig rapporteringsvirksomhet. 

BSF bygger sine verdier på å være fokusert på 
muligheter, være samlende, brukerorienterte og 
dyktige. Visjonen er: Bygdefolkets Studieforbund 
– fordi læring skaper muligheter. 

BSF er studieforbund for 19 forskjellige bygde
og landbruksorienterte organisasjoner. Målgrup
pene er bygde- og landbruksbefolkningen og 
andre som er interessert i de opplæringsaktivite
tene som tilbys. BSF har 15 fylkesavdelinger som 
dekker alle fylkene og 260 lokalutvalg som har akti
vitet i 70 prosent av kommunene. BSF eier Natur 
og næring fjernundervisning. BSF samarbeider 
også med Landbrukshelsen, Norsk Landbrukstje
nester, Landbrukets Arbeidsgiverforening, Tun 
Media, Høgskulen Landbruk og Bygdenæringar 
og Forbundet Nordisk Vuxenupplysning (FNV). 

Virksomheten finansieres ved offentlige til
skudd, kontingent fra medlemsorganisasjonene og 
inntekter fra egne kurs, prosjekter og lignende. 
Aktiviteten på fylkesplan finansieres ved statstil
skudd via BSF sentralt, tilskudd fra fylkeskommu
nen, driftsandel fra medlemsorganisasjonene, pro
visjon fra Landbruksforlaget, samt inntjening på 
egen aktivitet. Lokalt finansieres aktivitetene ved 
statstilskudd via BSF sentralt, fra kommunen og 
gjennom kursavgifter og eventuell annen egen inn
tjening. 

Utfordring for BSF i tiden framover vil være å 
tilby opplæring på flere nivåer, spesielt i bygdene. 
Opplæringen skal tilfredsstille de ulike faglige 
behovene, og være fleksible i forhold til arbeid og 
livssituasjon for øvrig. BSF har fokus på fire strate
giske områder: Organisasjon, marked, økonomi og 
kommunikasjon. Fleksibel opplæring i landbruksfag 
for voksne er et opplæringstilbud med alternative 
planer i landbruksfag innenfor videregående opp
læring, tilrettelagt for alternative og nye gjennom
føringsformer. En nettkatalog, Grønn kompetanse 
er utviklet for å markedsføre opplæringstilbud for 
landbruket og grønn sektor. 

Folkekulturforbundet (FOLK) 
Forbundet setter det skapende mennesket i sen
trum ved å legge til rette for personlig utvikling og 
læring på egne premisser, opplevelse av levende 
kulturtradisjoner, fokusere på bevissthet om men
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nesket som del av en økologisk helhet og erfaring 
med demokratisk organisasjonspraksis. Alle skal 
ha mulighet til å bli kjent med og lære folkelige kul
turuttrykk i skapende og trygge fellesskap. 

Virksomheten har 25 medlemsorganisasjoner. 
Målgrupper for kursene er enkeltpersoner i og 
utenfor medlemsorganisasjonene som vil lære om 
de fagområdene medlemsorganisasjonene arbei
der innenfor. 

Opplæring skjer gjennom medlemsorganisa
sjonene. Kursene er på alle nivåer og omfatter 
områdene håndverk/husflidsteknikker, teater, fol
kedans/musikk, organisasjonskunnskap, lokalhis
toriske emner, mat, språk og politiske spørsmål. 
FOLK arrangerer kurs på høyere nivå i samarbeid 
med universiteter og høyskoler. Forbundet arbei
der for å motivere for kursvirksomhet som inklude
rer innvandrere, funksjonshemmede, innsatte i 
fengsel og andre med spesielle behov som vanlig
vis ikke søker til slike kurs. FOLK samarbeider 
med andre studieforbund, fengselsvesenet og kri
minalomsorgen og med nasjonale fagmiljøer og 
ulike bransjeforbund og utviklingsmiljøer knyttet 
til fagområdene for kursvirksomheten. 

Behovet for utdanning i håndverksfag som bl.a. 
bunadtilvirker, vever og håndstrikker, har ført til 
utdanning mot fagbrev i disse fagene. I samarbeid 
med fagopplæringa i fylkeskommunene arbeides 
det med å motivere til slik fagbrevsutdanning. 
Flere slike fag kan etter hvert bli aktuelle. 

Kursvirksomheten finansieres med kursavgif
ter, dugnad og statlige tilskudd. De lokale kursene 
blir stort sett administrert av ubetalte studieledere. 

Utfordringene og planene framover blir å opp
rettholde, videreutvikle og heve kvaliteten på kurs 
i medlemsorganisasjonene, motivere til å drive fag
lig utvikling og ha god oppfølging av kurslærerne. 
Videreutvikling av kurstilbudet til personer i krimi
nalomsorgen og kurstilbud til nye målgrupper inn
går også i planene. Et system for å motivere og sko
lere voksne til fagutdanning og utvikle flere studie
tilbud på høyere nivå er også satsingsområder. 
FOLK arbeider også for å få oppmerksomheten 
rettet mot det interessepolitiske arbeidet og bedre 
rammevilkårene for voksenopplæring gjennom fri
villige organisasjoner. 

Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) 
Forbundet er en ideell organisasjon som vil 
fremme voksnes demokratiske rett til å delta i 
utdanning, kunnskapstilegnelse og kulturtilbud ut 
fra egne behov, evner og interesser. FU er politisk 
og livssynsmessig nøytralt. 

Forbundet har som mål å fremme likestilling i 
samfunnet og i adgang til kunnskap. FU skal være 
en landsdekkende, ledende aktør innen formid
ling, rådgivning og tilrettelegging av opplæring og 
kompetanseutvikling for voksne under mottoet 
Folkeuniversitetet – din nærmeste medspiller for 
livslang læring. 

FU har 21 landsomfattende medlemsorganisa
sjoner. Disse organisasjonenes kursvirksomhet er 
primært rettet mot egne medlemmer. Studiefor
bundet som helhet har kursvirksomhet rettet mot 
enkeltpersoner og arbeidslivet og omfatter kurs 
innen de fleste fagområdene som språk, praktisk
estetiske fag, helse- og sosialrelaterte fag, allmenn
fag og fagbrev. En rekke av kursene forbereder til 
offentlige eksamener og sertifiseringer. Undervis
ningen foregår ved en av de 118 lokalavdelingene 
eller via nettet. Folkeuniversitetet samarbeider 
med offentlige myndigheter, privat næringsliv, 
organisasjoner og andre utdanningstilbydere, og 
har bl.a. sentrale og lokale samarbeidsavtaler med 
en rekke universiteter og høyskoler. 

Etter avtale med Mesterbrevnemnda utdannes 
håndverksmestere over hele landet. Folkeuniversi
tetet utarbeider og administrerer Norskprøve 2 og 
3 for voksne innvandrere. Dette er avsluttende prø
ver etter norskopplæring for minoritetsspråklige. 
Både norskprøvene og test i norsk på høyere nivå 
(Bergenstesten) utikles i samarbeid med Universi
tetet i Bergen. Etter avtale med Universitetet i 
Cambridge driver FU 14 testsentra for kandidater 
som vil oppnå sertifikater i engelsk på ulike nivåer. 
Organisasjonen har også mer enn 34 testsentra i til
knytning til Datakortet. Folkeuniversitetet er med
lem av Nordisk Folkeuniversitet, The European 
Language Certificates og stiftelsen Mangfold i 
Arbeidslivet. 

I underkant av ti prosent av virksomheten er 
finansiert gjennom statlige, fylkeskommunale og 
kommunale tilskudd. Resten finansieres av kurs
inntekter. 

Folkeuniversitetet vil arbeide videre for å 
styrke bevisstheten om behovet for voksenopplæ
ring og ivareta Kompetansereformens intensjoner. 
FU vil prioritere kvalitetssikring, markedsføring 
og informasjon og opptre enhetlig og profesjonelt 
overfor myndigheter og brukere. En felles kursda
tabase og samarbeidsavtaler med arrangørleddene 
vil dra nytte av at FU er en landsdekkende organi
sasjon. En utfordring er å bevare og styrke mang
foldet og det lokale initiativet, samt å opprettholde 
aktivitet i alle kommunene for å kunne tilby kurs 
og utdanning lokalt. Folkeuniversitetet vil legge 
vekt på å informere og motivere voksne med mino
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ritetsbakgrunn om de ulike tilbudene, målet er at 
de skal delta på linje med andre. 

Fremskrittspartiets Studieforbund (FrS) 
Fremskrittspartiets Studieforbund ble i september 
1998 godkjent som selvstendig studieforbund. For
bundet er landsomfattende og skal arbeide med 
voksenopplæring for folkevalgte, tillitsvalgte og 
medlemmer av tilknyttede organisasjoner. Gjen
nom utvikling og organisering av studievirksomhe
ten er målet å gjøre deltakerne bedre rustet til 
arbeidet som folkevalgte og tillitsvalgte. 

Studieforbundet skal stimulere til skolering i 
medlemsorganisasjonene og veilede studieledere 
med å utarbeide studieplaner og skal også god
kjenne og registrere studietiltakene i medlemsor
ganisasjonene. Virksomheten omfatter skolering 
innen politikk, organisasjonsarbeid og kommuni
kasjon. Tilbudene er presentert i en studiekatalog, 
men det kan også lages eget studieopplegg. 

Deler av kursvirksomheten finansieres ved 
statstilskudd som voksenopplæringsmidler. For
bundet sentralt fordeler midler etter søknad. 

Frikirkelig studieforbund (FSF) 
FSF har som formål å ivareta medlemmenes inter
esser når det gjelder voksnes læring. Visjonen er å 
fremme adgang til kunnskap, innsikt og ferdighe
ter for flest mulig gjennom tiltak i frikirkelig regi 
for utvikling, engasjement og integrering. 

Medlemmer er frikirkelige trossamfunn og 
kristne organisasjoner (27 medlemmer i 2006). 
Målgruppen er todelt og omfatter frivillige medar
beidere, tillitsvalgte og ansatte som ønsker økt 
kompetanse for oppgaver innenfor frivillig virk
somhet, organisasjons- og menighetsarbeid, spesi
elt innenfor områdene forebyggende arbeid, 
barne- og ungdomsarbeid, kulturvirksomhet, 
pedagogisk formidling, rusomsorg, sjelesorg og 
andre helse- og omsorgsoppgaver og  integrering. 
Den andre målgruppen er medlemmer av medlem
menes sentrale og lokale ledd samt enkeltpersoner 
i lokalmiljøene som vil øke sin kompetanse. 

FSF yter pedagogisk veiledning til arrangører 
av studietiltak, tilbyr pedagogisk ressursmateriell 
og studieplaner, utfører pedagogisk utviklingsar
beid og stimulerer til studiearbeid. Veilednings- og 
utviklingsarbeidet har som siktemål å kvalitetssi
kre studiearbeidet, øke deltakernes læringsutbytte 
og gjøre studiearbeidet tilgjengelig for alle. FSF 
arrangerer medarbeiderkurs for lokale studierin
gledere og instruktører i kor og andre sang- og 
musikkgrupper. 

Medlemsorganisasjonenes lokale lag og foren
inger arrangerer hovedsakelig kurs og studierin
ger i tro og livssyn, etikk, bibelkunnskap, sang og 
musikk. Det gjennomføres også kurs innenfor 
emnene språk, ledelse, samfunnsfag og helse- og 
sosialfag. FSF samarbeider med Kirkerådet for 
den norske kirke om inkludering og tilrettelegging 
av studiearbeid for funksjonshemmede. De har 
også et samarbeid med Kirkerådet, Kristent Inter
kulturelt Arbeid og Kirkelig nettverk for inklude
ring av flyktninger og innvandrere. 

Virksomheten sentralt blir finansiert ved 
offentlige tilskudd som går til administrasjon, opp
læringsvirksomhet og utviklingsarbeid. Aktivite
ten til fylkesutvalgene finansieres ved driftstil
skudd fra FSF sentralt og tilskudd fra fylkeskom
munene. Aktiviteten lokalt finansieres av statstil
skudd via FSF sentralt, tilskudd fra fylkeskommu
nene, kursavgifter og medlemsavgifter. 

Studieforbundet vil arbeide for økt kvalitet 
gjennom kvalitetssikring av studieplaner og andre 
pedagogiske tiltak. FSF har nylig utarbeidet stan
dard studieplaner for læringstiltak i sang-, musikk
og dramagrupper. Det legges vekt på å motivere 
medlemsorganisasjonene til å inkludere særlige 
målgrupper som funksjonshemmede og innvan
drere. FSF vil arbeide for at medlemmer og lokal
lag, de teologiske høyskolene skal gjennomføre 
kursopplegg om tilrettelegging av studiearbeidet 
for funksjonshemmede. For å bidra til økt lokal 
inkludering og integrering av innvandrere, vil for
bundet gjennomføre et seminaropplegg om flerkul
turelle studie- og dialoggrupper. Studieforbundet 
ønsker å stimulere læring for frivillighet og skal 
iverksette et prosjekt om grunnleggende kompe
tanse for frivillig arbeid. 

Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) 
FS arbeider for opplæring for funksjonshemmede 
og deres pårørende. Studieforbundet ønsker å 
koordinere, styrke og utvikle dette arbeidet i de 
ulike organisasjonene for funksjonshemmede. FS 
har som mål å fremme kunnskap om funksjons
hemming, helse og velferd, samt å arbeide for sam
funnsmessig likestilling. Opplæringen skal føre til 
mestring av de fysiske, psykiske og sosiale sider 
ved egen eller egne barns funksjonshemming. 
Videre er opplæringens mål å føre til bevisstgjø
ring av den enkeltes ressurser og kvaliteter, øke 
livskvaliteten og synliggjøre kompetanse i forhold 
til utdanning og arbeidsliv. 

FS har 45 medlemsorganisasjoner. Disse er ret
tet mot personer med ulike fysiske og psykiske 
lidelser og deres pårørende. Som eksempler kan 
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nevnes forbund for personer med afasi, dysleksi, 
allergi, spiseforstyrrelser, trafikkskader, hjerte
syke, muskelsyke, diabetes, multippel sklerose, 
hørselshemmede, blinde, revmatisme og ryggli
delser, samt pårørende innenfor psykiatrien. 

Kjerneaktivitet i FS er studievirksomheten, 
men det satses også på informasjons- og kommuni
kasjonsaktiviteter, videreutvikling av hjemmesider 
med tilrettelegging etter internasjonale standarder 
for funksjonshemmede og kurs/studier med spesi
ell vekt på tilrettelegging av studiemateriellet. FS 
samarbeider nært med Funksjonshemmedes fel
lesorganisasjon (FFO). 

Studieforbundet finansieres i stor grad av 
offentlig tilskudd til voksenopplæring. Utviklings
arbeid knyttes til årlige søknader til Vox og Sosial
og helsedirektoratet (SHDir) og stiftelsen Helse 
og Rehabilitering m.m. 

Et viktig satsingsområd er å styrke det økono
miske fundamentet knyttet opp mot kjernevirk
somheten, bl.a. ved å arbeide for å øke statstilskud
det til studievirksomheten og å følge opp arbeidet 
med ny tilskuddsordning. Studieplanarbeid, utvik
ling av læremidler for funksjonshemmede og styr
king av studiefaglig kompetanse på fylkesnivå er 
også viktige satsingsområder. Nettbaserte kurstil
bud skal videreutvikles og tilrettelegges. 

Idrettens Studieforbund (ISF) 
ISF er idrettens eget studieforbund som samord
nings- og tilretteleggingsorgan for utdannings- og 
opplæringsvirksomhet innenfor Norges Idrettsfor
bund (NIF). Målet er å øke idrettens totale kurs- og 
opplæringsvirksomhet og at medlemsorganisasjo
nene skal få dekket sine behov for opplæring som 
virkemiddel for egenutvikling og utvikling av 
lokale aktivitetstilbud. Virksomheten omfatter 
åpne opplæringstilbud for ansatte, idrettsutøvere, 
medlemmer og tillitsvalgte, spre informasjon om 
og markedsføre idrettens kurstilbud og å fremme 
medlemsorganisasjonenes og idrettens totale 
interesser. Ved siden av ordinære voksenopplæ
ringskurs, registrerer ISF økt etterspørsel av kor
tere kurs som ikke berettiger til særskilt tilskudd. 
Gjennom medlemsorganisasjonene tilbys opplæ
ring av ledere og trenere for særskilte målgrupper. 
ISF samarbeider med alle organisasjonsledd i NIF, 
Norges Idrettshøyskole og høyskoler med studie
tilbud og studieringer på høyere nivå. 

Medlemmene er de særforbundene og idretts
lagene som er medlemmer i NIF. Til sammen 
representerer dette 1 966 000 enkeltmedlemmer. 
Målgruppene for kurstilbudene er ungdom, fore

satte, ledere, trenere, dommere osv. i medlemsor
ganisasjonene. 

ISF finansieres ved tilskudd av spillemidler fra 
Kultur- og kirkedepartementet via NIF, statlige 
voksenopplæringsmidler og midler til kurs, opplæ
ring og pedagogisk utviklingsarbeid for særskilte 
målgrupper. Flere fylkeskontor mottar driftstil
skudd og fylkeskommunale aktivitets- og tiltaks
midler. ISF oppfordrer idrettslagene til å søke på 
kommunale tilskudd til kurs der dette finnes. 

En medlemsorganisasjon må ta på alvor at med
lemmene i økende grad etterspør mer uforplik
tende og korte tiltak, gjerne eksamensfrie og tema
baserte, samt nettskoler basert på moderne tekno
logi og nye arbeidsformer. Det blir stadig viktigere 
å få en bedre registrering av all utdanningsvirk
somhet, enten den er stønadsberettiget eller ikke. 
Dette vil bidra til riktig kunnskap om egen virk
somhet, og gi viktig dokumentasjon om bruk av 
offentlige bevilgninger. 

Kristelig Folkepartis Studieforbund (KrFS) 
Hovedmålet er å medvirke til å fremme kunnskap 
om og interesse for politikken i medlemsorganisa
sjonene. Studieforbundet ønsker å utvikle studie
materiell som tar opp aktuelle tema og skal være 
redskap for å fremme kunnskap om og styrke orga
nisasjonsapparatet i medlemsorganisasjonene. 
Studieforbundet skal være aktiv pådriver i å bruke 
studiegrupper til kompetanseutvikling. 

Forbundet har 3 medlemsorganisasjoner. Mål
gruppene er medlemmer og tillitsvalgte i disse, 
samt politiske sympatisører. 

De viktigste samarbeidspartnerne er fylkes- og 
lokallagene til medlemsorganisasjonene. For nord
/sør-informasjonen som drives i regi av studiefor
bundet, er NORAD en viktig samarbeidspartner. 

Virksomheten finansieres ved offentlig til
skudd og tilskudd fra partiet. 

Forbundet skal utvikle studiemateriell som tar 
opp aktuelle politiske og organisatoriske tema, 
bl.a. studiehefter om å lage gode lokale program
mer forut for kommune- og fylkestingsvalg, utvi
klingspolitikk, valgkamphåndbok og en ny organi
sasjonshåndbok. En del tidligere studiehefter skal 
også oppdateres. KrFS ønsker å være med og øke 
den generelle skoleringen i medlemsorganisasjo
nene. Etter et svakt valg i 2005 står hele organisa
sjonen overfor store utfordringer med tanke på å 
komme sterkere tilbake. Aktuelle studieopplegg er 
under planlegging og utarbeidelse både om poli
tiske prosesser og utfordringer av mer organisato
risk art. Den største utfordringen for Kristelig Fol
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kepartis Studieforbund er å øke studieaktiviteten i 
medlemsorganisasjonene. 

Musikkens Studieforbund (MSF) 
Grunnlaget for Musikkens studieforbund ligger i 
erkjennelsen av at musikk er en kilde til glede og 
mening, til læring og personlig vekst, til sosial til
hørighet, identitet og mellomkulturell forståelse. 
Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som 
egenartet kunst- og kulturform og som grunnlag 
for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For 
forbundet er alle musikksjangere likeverdige og 
omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og 
omsorg. 

MSF har opplæring innenfor musikkområdet 
som hovedoppgave. Innenfor rammen av Lov om 
voksenopplæring skal MSF legge forholdene til rette 
for medlemsorganisasjonenes opplærings- og stu
diearbeid i og utenfor det organiserte musikklivet. 

Forbundet har 27 landsomfattende medlemsor
ganisasjoner. Disse har utarbeidet egne rammepla
ner for opplæring og har opplæringsvirksomhet i 
form av kurs som ett av sine satsingsområder. 
Medlemsorganisasjonene fokuserer på ulike typer 
musikk og/eller særlige interesser i forbindelse 
med musikk. Kursene er rettet både mot medlem
mene i medlemsorganisasjonene og andre interes
serte gjennom åpne kurs. 

Driften finansieres ved offentlige tilskudd. Fyl
kesleddene er tilknyttet gjennom samarbeidsavta
ler og får overført noe driftstilskudd til voksenopp
læring. Fylkesmusikkrådene er egne arbeidsgi
vere med egne styrer og er økonomisk uavhengig. 

Utfordringer og planer for ny aktivitet, organi
sering og nye prioriteringer er nedfelt i handlings
programmet for perioden 2005-2007. Målet er 
bedre rammebetingelser for studieforbundenes 
voksenopplæring, styrke kulturopplæringens plass 
innenfor voksenopplæringen, musikkopplæring til 
flere og gjøre forbundet attraktivt og effektivt. Et 
nytt handlingsprogram for perioden 2007-2009 er 
under utarbeidelse. 

Norsk Kristelig Studieråd (NKrS) 
Studierådet skal drive studiearbeid på evangelisk 
luthersk grunnlag og sammen med medlemsorga
nisasjonene legge til rette for et studiearbeid som 
er engasjerende og meningsfylt. De skal være en 
viktig aktør i det kristne studiearbeidet og gi kunn
skap om og kjennskap til den kristne tro. 

NKrS har 23 medlemsorganisasjoner. De stør
ste lutherske kristne organisasjonene og alle lan
dets statskirkemenigheter er medlemmer. Mål

gruppen er ansatte, tillitsvalgte, egne medlemmer 
og den øvrige del av befolkningen. Norsk Kristelig 
Studieråd tar særlig sikte på å stimulere til kurs og 
grupper innen bibelopplæring, troslære, sam
funnsengasjement, lederopplæring og sang og 
musikk, men har også opplæring i språk og ulike 
håndverk. 

Driften baseres på kontingent fra medlemsor
ganisasjonene, statlig administrasjonstilskudd 
samt noe salg av materiell og tjenester. 

Som et ledd i fornyelsen av studiearbeidet blir 
det satset på utvikling av konseptet Den lokale stu
dieringen. Dette arbeidet har hatt fokus på å 
utforme tanker, ideer og pedagogisk ideologi for å 
utvikle studieringen for vår tid. Det er utarbeidet 
en del materiell, studieplaner og kursopplegg 
basert på konseptet. 

Populus – studieforbundet folkeopplysning ( SfP) 
Det overordnete målet er å bidra til å gi lik adgang 
til kunnskap for å skape samfunnsengasjement og 
solidaritet og for å øke deltagelsen i demokratiske 
prosesser, kulturelle aktiviteter samt bidra til god 
livskvalitet. Populus vil arbeide for styrking og 
videreutvikling av folkeopplysningstanken og 
motivere til høy studieaktivitet og hjelpe sine med
lemmer med å gjøre studie- og opplæringstilbu
dene best mulig. Visjonen er at Populus skal bli 
best i landet på uformell læring/folkeopplysning. 

Populus har 68 medlemsorganisasjoner som 
representerer stor bredde innenfor det folkelige 
opplysningsarbeidet. Medlemsorganisasjonene 
spenner over bl.a. interesseorganisasjoner med 
vekt på helsespørsmål generelt og mer spesifikke 
interessergrupper. Andre medlemsorganisasjoner 
er bl.a. avholds- og rusgiftsorganisasjoner basert 
på et solidaritetsperspektiv med vekt på folkeopp
lysning, politiske partiorganisasjoner og organisa
sjoner med spesielle politiske temaer, organisasjo
ner for ivaretakelse av innvandrergruppers interes
ser, definerte folkeopplysningsorganisasjoner som 
freds- og antikrigsorganisasjoner, kunst- og kultur
organisasjoner og miljøorganisasjoner. 

I samarbeid med medlemsorganisasjonene 
arrangerer Populus studiearbeid og gir kurstilbud 
over et bredt spekter av emner, men driver også 
medarbeiderskolering og annen form for med
lemspleie. De ansatte sentralt gir råd om utarbei
delse av studieplaner. Det gis løpende informasjon 
om muligheter for å søke ulike stipendordninger 
og prosjektstøtte og det tilbys opplæring i, og hjelp 
til å komme i gang med prosjektarbeid. Populus 
har også en rammeavtale med NORAD om infor
masjonstøtte til nord-/sør-tiltak. 
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Virksomheten er stort sett finansiert ved 
offentlige tilskudd. En del fylkeskommuner og 
kommuner gir støtte til voksenopplæring. NORAD 
gir noe midler til informasjonstiltak. Studieforbun
det har ellers inntekter fra medlemskontingent og 
salg av tjenester. 

Populus ønsker en sterkere bevisstgjøring av 
folkeopplysningstanken og den folkelige opplæ
ringstradisjonen. Populus vil arbeide for fleksibelt 
og tilpasset lov- og regelverk og ønsker at unge 
ned til 14 år skal få alternativ opplæring gjennom 
studieforbund. De vil bidra til realisering av real
kompetansereformen og motivere deltagerne i stu
dietiltak til å dokumentere sin kompetanse. 

I en treårige handlingsplan har medlemspleien 
en framtredende plass. Informasjon, veiledning og 
motivasjon for å beholde og øke studietimetallet, 
åpenhet, fleksibilitet og differensiering tilpasset 
medlemsorganisasjonenes ulike behov, samt være 
et godt og ekspeditt serviceorgan for medlem
mene er de sentrale utfordringene. Populus vil 
også tilrettelegge for samarbeid på tvers og skape 
felles møteplasser slik at medlemsorganisasjonene 
har mulighet til å dra veksler på hverandre. 

Sámi Oahppolávdegoddi/Samisk Studieutvalg 
(SOL) 
Studieutvalget har som hovedmål å drive opplys
nings- og studievirksomhet blant samer med 
hovedvekt på samisk språk og kultur og samiske 
nærings og rettighetsspørsmål. I tillegg skal SOL 
arbeide for å utbre kunnskap om samer og samiske 
forhold. 

SOL har en medlemsorganisasjon, Norske 
Samers Riksforbund. Primær målgruppe for SOL 
er den samiske befolkningen og i begrenset 
omfang også den øvrige befolkningen. 

Studieutvalget driver opplæring innen duodji 
(samisk husflid), samisk språk, andre samiskrela
terte fagområder, i begrenset omfang også andre 
fagområder, samt medarbeideropplæring. Virk
somheten omfatter tilpasset grunnopplæring i 
samisk språk og kultur for personer som har mis
tet morsmålet, har manglende førstegangsutdan
ning i disse fagene eller er hindret i å delta i ordi
nære tiltak. SOL prioriterer oppsøkende virksom
het rettet mot denne målgruppen. Når det gjelder 
grunnopplæring i duodji, er aktiviteten en viderefø
ring av folkeopplysningstradisjonen, og har som 
mål å revitalisere utdøende duodjitradisjoner. 
SOLs medarbeidere får tilbud om faglig og admi
nistrativ opplæring i tilknytning til studievirksom
heten. 

Målsettingen er å delta i ekstraordinære pro
sjekter innenfor voksenopplæring til grupper som 
faller utenom ordinær studievirksomhet. Samar
beidspartnere er kommuner, voksenopplærings
sentre, språksentre, andre studieforbund, høysko
ler og universiteter. 

Virksomheten finansieres gjennom ordinære 
tilskudd fra stat, fylke og kommune. I tillegg mot
tas ekstraordinære Finnmarks-midler gjennom SU 
Finnmark. Resten finansieres gjennom kursavgif
ter og salg av kurs. 

Videre planer og utfordringer er å gi den 
samiske befolkning muligheten til å ivareta og utvi
kle samisk språk og kultur slik at det blir et levende 
symbol på samisk eksistens i det moderne Norge. 

Senterpartiets Studieforbund (SpS) 
Studieforbundet er landsdekkende og skal gjen
nom utvikling og organisering av voksenopplæ
ringstiltak bygd på Senterpartiets idésyn gi hver 
enkelt deltaker kunnskap og innsikt som bedrer 
mulighetene for et aktivt samfunnsengasjement og 
styrket ansvarsfølelse for samfunnsutviklingen. Ut 
fra gitte ressurser skal SpS være et godt arbeids
redskap for medlemsorganisasjonene, ha et godt 
skoleringstilbud for tillitsvalgte og folkevalgte, ha 
et kurstilbud som er i samsvar med medlemsorga
nisasjonenes prioriterte saksområder og som sti
mulerer til aktiv samfunnsdebatt som også kan 
fange interesse blant ikke-aktive medlemmer. SpS 
vil spre informasjon om og øke interessen for nord
/sør-spørsmål samt gjennom Förbundet Nordisk 
Voksenopplysning (FNV) styrke det nordiske sam
arbeidet. 

Studieforbundet har 3 medlemsorganisasjoner. 
Virksomheten henvender seg først og fremst til 
medlemmer og tillitsvalgte i disse, men ønsker 
også å gi kurstilbud som kan ha interesse utover 
denne målgruppen. Størsteparten av aktiviteten 
skjer i studieringer i lokalsamfunn/nærmiljø. De 
fleste studieringene er av politisk og organisato
risk karakter. Et økende antall kursplaner produse
res lokalt. 

Virksomheten finansieres ved inntekter fra 
salg av kurs og kursmateriell, tilskudd og kontin
gent fra medlemsorganisasjonene samt offentlige 
tilskudd fra stat og fylkeskommune og fra NORAD 
gjennom samarbeidsavtaler.. 

Sjøsamisk Studieforbund (SSF) 
Studieforbundet ble stiftet og godkjent i 2002 og 
har hovedadministrasjonen i Nordland. Sjøsamisk 
Studieforbund er religiøst og partipolitisk nøytralt 
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og har hovedvekt på samisk kystkultur, samfunns
liv, næringsliv og levemåte. SSF skal gi informasjon 
om det samiske samfunnet, spesielt det sjøsa
miske. Aktivitetene omfatter prosjekter og opplæ
ring lokalt, regionalt, nasjonal og internasjonalt. 
Sjøsamisk Studieforbund er medlem av The Uni
versity of The Arctic. 

Sjøsamisk Studieforbund er tuftet på nasjonale 
og internasjonale lover og traktater om urfolks ret
tigheter, deriblant ILO-konvensjonen og FNs 
erklæring om menneskerettigheter. 

Kystfolkets Studieorganisasjon (KSO), Urfol
kets Studieorganisasjon (USON) og Organisasjo
nen SjøMil er medlemmer i forbundet. KSO har sin 
virksomhet rettet mot de kystnære strøk. USON er 
spesielt rettet mot urfolks kultur, språk, nærings
liv, samfunnsliv og levemåte. I tillegg har en rekke 
mindre enkeltstående lag og foreninger samar
beidsavtale med SSF.

 Sjøsamisk Studieforbund har følgende visjon: 
Lærdom forandrer verden. 

Sosialistisk Opplysningsforbund (SO) 
Målet er å arbeide for et likeverdig, solidarisk og 
antirasistisk samfunn gjennom å utvikle, organi
sere, tilrettelegge for og gjennomføre studie-, opp
lysnings- og kulturvirksomhet som kan bidra til å 
uttrykke menneskeverdet, rettigheter og plikter i 
et sosialt og likeverdig fellesskap. Videre skal SO 
øke enkeltindividets muligheter til å ta del i og kri
tisk sette seg inn i samfunnspolitiske spørsmål og 
derigjennom øke sine muligheter til engasjement 
og økt selvfølelse, skape forståelse for, kunnskap 
om, og innsikt i egen og andre kulturer og forhol
det mellom den fattige og rike delen av verden. Økt 
kunnskap om miljøproblemer og forståelse for 
nødvendigheten av bærekraftige alternativer til 
dagens økonomiske vekstpolitikk, motvirke 
rasisme og andre former for undertrykkelse er 
også omfattet av virksomheten. 

SO har 33 medlemsorganisasjoner som spen
ner over et vidt spekter. Den primære målgruppen 
er disse organisasjonenes medlemmer, men andre 
som støtter hele eller deler av visjonen er også vik
tig som målgruppe. Som folkeopplysningsorgani
sasjon ønsker SO ikke å sette begrensninger på 
mulige målgrupper, så lenge disse har samme mål. 

Virksomheten styres i store trekk av medlems
organisasjonenes ønsker og behov. Den erfarings
baserte kunnskapen, kritisk tenking og kritisk 
kunnskapsinnhenting i de ulike kurs- og lærepro
sessene søkes løftet fram. SO bidrar til å kvalitets
sikre studieplanene for medlemsorganisasjonenes 

virksomhet. Ut over dette har SO stor pågang fra 
organisasjoner under oppbygging, med forespørs
ler om kurs i organisasjonskunnskap og utvikling. 
Disse kursene omfatter også alternative organisa
sjonsløsninger og -systemer og alternative demo
kratistrukturer. SO driver også en mindre forlags
virksomhet. Nordisk samarbeid er opprettet med 
søsterorganisasjonene i Sverige, Danmark, Fin
land og Island. 

Finansieringen er i hovedsak deltageravgifter, 
offentlig støtte til virksomheten og annen støtte til 
prosjekter. Noe av finansieringen skjer også gjen
nom honorarer for oppdrag samt salg av egenpro
dusert materiell. 

Økonomien er den største utfordringen. Selv 
om det frivillige arbeidet bærer mesteparten av 
virksomheten, er det vanskelig å basere hele studi
eforbundets virksomhet på dette. Framover vil SO 
videreføre og utvikle organisasjonsopplæringen. 
Kontakt med medlemsorganisasjonene er viktig 
for å stimulere og bistå med nødvendig skolering 
for å kvalitetssikre virksomheten gjennom gode 
studieplaner og skolering av studieledere og kurs-/ 
ringledere. 

Studieforbundet natur og miljø (N&M) 
Målet for virksomheten er å legge forholdene best 
mulig til rette for studievirksomhet i medlemsorga
nisasjonene og stimulere til økt aktivitet. Studiefor
bundet er en pedagogisk ressurs for medlemsorga
nisasjonene og skal fremme kvalitet på studiearbei
det. 

Forbundet består av 19 ideelle organisasjoner 
som hver for seg arbeider mot egne mål, bl.a. gjen
nom studiearbeid. Felles for medlemsorganisasjo
nene er deres interesse og engasjement for grønne 
verdier. Medlemsorganisasjonene med størst stu
dieaktivitet er Norges Jeger- og Fiskerforbund, 
Norsk Kennel Klubb, 4H Norge, Den Norske 
Turistforening, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og 
Det norske hageselskap. 

De fleste kursene har tilknytning til jakt og 
fiske, hund, friluftsliv, landbruk, hage, blomster og 
organisasjonsarbeid. Kursene planlegges og gjen
nomføres stort sett av medlemsorganisasjonenes 
regionale ledd og lokallagene. 

Den sentrale virksomheten finansieres av 
offentlig støtte og medlemskontingent. Lokal akti
vitet finansieres ved deltakerbetaling i tillegg til 
den offentlige støtten. 

Studieforbundet arbeider med å styrke kontak
ten med medlemsorganisasjonene og sikre best 
mulige rammebetingelser for studiearbeidet. 
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Venstres Opplysningsforbund (VO) 
Formålet er gjennom voksenopplæring og opplys
ningsvirksomhet å hjelpe medlemmer og andre 
interesserte til å skaffe seg kunnskap og innsikt 
slik at de kan møte de krav samfunnet og demokra
tiet stiller. VO skal også samle personer med et 
sosialt liberalt grunnsyn til innsats for fred og 
demokratiutvikling, internasjonalt samarbeid og 
for sosial, kulturell og økonomisk framgang nasjo
nalt og i verden som helhet. 

Forbundet har 4 medlemsorganisasjoner. Mål
gruppen er medlemmer av disse og andre som har 
behov for folkeopplysning i og utenfor Norge. 

Størsteparten av studievirksomheten blir gjen
nomført på lokallagsnivå, som studieringer uten 
lærer. De fleste studietemaene omhandler politikk 
og organisasjon og baseres på lokale studieplaner. 

VO har utstrakt internasjonalt engasjement, 
spesielt på Balkan med bokprosjekter for barn og 
oversettelse og tilpasning av norske samfunnsfag
bøker for videregående skole og på universitets
nivå. Datakortet på albansk i samarbeid med Data-
PowerNorge AS og et næringsutviklingsprosjekt 
for kvinner i Sør-Albania er andre aktiviteter. Et 
overordnet mål i VOs internasjonale arbeid er å 
synliggjøre og løfte fram jentene på Balkan. 

Studievirksomheten i VO finansieres av offent
lige tilskudd og tilskudd fra Venstre. Prosjektene 
på Balkan finansieres i hovedsak av UD. 

I VOs medlemsorganisasjoner er det er stort 
potensial for studievirksomhet. VO har videreutvi
klet sitt engasjement og sin kompetanse for folke
opplysning på Vest-Balkan, og har siden 2000 gjen
nomført til sammen 15 prosjekter der. 
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Vedlegg 3 

Kort om studieforbundsstatistikk 

Notat fra Statistisk sentralbyrå 

Hovedformålet med studieforbundstatistikk er å 
kartlegge og synliggjøre ulike sider ved opplæ
ring arrangert av studieforbundene. Statistikken 
tar sikte på følgende målsetninger: Synliggjøre 
kursvirksomhetens omfang mht. kursnivå og del
takernes kjønn og alder, dokumentere kostnader 
knyttet til kursvirksomhet, samt synliggjøre 
omfanget av opplæring for særskilte målgrupper. 

I perioden 1969 - 1987 utarbeidet Statistisk sen
tralbyrå (SSB) statistikk over opplæringsvirksom
het i regi av folkeopplysningsorganisasjoner. 
Denne statistikken ble publisert årlig i Norges offi
sielle statistikk om voksenopplæring. På grunn av 
nedskjæringer, ble det i 1987 besluttet å legge ned 
statistikkproduksjonen på dette området. For å 
unngå brudd i tidsrekken, ble statistikken videre
ført frem til 1990/91 av Krike-, og undervisnings
departementet. Tall for antall kurs, antall deltakere 
og antall studietimer har i perioden 1991 - 1996 
vært samlet inn av daværende Kirke-, utdannings
og forskningsdepartementet (KUF). 

Statistikken over studieforbundenes kursvirk
somhet ble igjen igangsatt f.o.m. rapporteringsåret 
1997, eksternfinansiert av KUF. Rapporteringen 
for 1997 var frivillig som en del av prosjektperio
den. Statistikken er løpende f.o.m. rapporteringså
ret 1998. 

Studieforbundsstatistikken er summarisk og 
bygger på aggregerte tall. Enhetene i rapporterin
gen er de enkelte kurs. Hvert kurs rapporteres 
med kursets emne, kommune der kurset blir holdt, 
kursets nivå og varighet samt antall deltakere for
delt på kjønn, aldersgrupper og særlig målgruppe. 
I tillegg rapporteres kursets finansieringsform, 
men rapporteringen av finansieringsform har alltid 
vært, og fortsatt er, meget dårlig og mangelfull. 

Antall deltakere tilsvarer ikke antall personer, 
da en og samme person kan ta flere kurs og bli 
registrert som deltaker flere ganger 

Kommentarer til vedlagte tabeller 

Kurs, deltakere og studietimer 
Tabell 1.-1 – 1.-12 viser antall kurs, deltakere og 
studietimer i perioden 1995 – 2005. Tallene for 
1995 og 1996 er hentet fra KUF, mens tallene for 
1997 er samlet inn gjennom prøverapportering i 
forbindelse med overgangen til elektronisk rappor
tering. 

Frem til 2002 var Norsk Musikkråd og Arbei
dernes Opplysningsforbund landets største studie
forbund. I 2002 gikk to av Norsk Musikkråd sine 
medlemsorganisasjoner, nemlig Norsk musikk
korpsforbund og Norges korforbund, over til Stu
dieforbundet Folkeuniversitetet. Dette førte til at 
f.o.m. 2002 ble Studieforbundet Folkeuniversitetet 
landets største studieforbund. 

Til tross for noen nedleggelser og sammenslå
inger har antall studieforbund holdt seg nokså sta
bilt i hele perioden. I 1995 var 20 godkjente studie
forbund med i rapporteringen til KUF. Disse arran
gerte til sammen 66 366 kurs med 727 900 delta
kere og 1 992 000 studietimer. I 2005 rapporterte 
20 studieforbund sin kursvirksomhet til SSB. Dette 
året ble det i alt rapportert 42 800 kurs med til 
sammen 594 400 deltakere og 1 472  000 studieti
mer. Med andre ord hadde studieforbundene en 
nedgang i antall kurs, deltakere og studietimer på 
henholdsvis 36, 18 og 26 prosent fra 1995 frem til 
2005. Nedgangen i antall kurs var større enn ned
gangen i antall deltakere. I 1995 var det i gjennom
snitt 11, mens i 2005 var det i gjennomsnitt 14 del
takere per kurs. 

2003 var et rekordår med tanke på antall delta
kere. Selv med en nedgang i antall kurs  flere år på 
rad, var det likevel flest kursdeltakere i 2003 sam
menlignet med alle andre år i perioden 1995-2005. 
I 2003 deltok 735 000 deltakere på 50 000 kurs, dvs. 
det var i gjennomsnitt 15 deltakere per kurs. Lan
dets største studieforbund i 2003, Studieforbundet 
Folkeuniversitetet, stod alene for 29 prosent av 
kursene og deres kurs hadde 44 prosent av samt
lige deltakere. Forbundet stod også for 38 prosent 
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av produserte undervisningstimer i regi av studie
forbundene i 2003. 

Nivå og eksamen 
Rapportering av deltakere etter nivå har vært et 
diskusjonstema i alle år. Det ser ut til at problemet 
med nivåplassering ikke skyldes  noe annet enn 
det faktum at nivåplassering av kurs i regi av studi
eforbund kan være vanskelig (jf. Dokumentasjon og 
nivåplassering av kurs i regi av studieforbund, NVI 
oktober 2000). 

Dersom en ser bort fra deltakere på uoppgitt 
nivå, og tar utgangspunkt kun i deltakere som er 
plassert på de ulike nivåene, vil det komme frem at 
i de tre siste årene (2003-2005) tok rundt 55 pro-
sent av deltakerne kurs på videregående opplæ
ringsnivå. I de to siste årene var det betraktelig 
flere deltakere på videregående opplæringsnivå 
enn på grunnskolenivå. Prosentandel deltakere på 
universitets- og høgskolenivå var på 9-11 prosent i 
2000-2002, men i de siste tre årene (2003-2005) har 
denne andelen ligget stabilt på 7 prosent. Som sagt, 
er deltakere på uoppgitt nivå ikke med i disse 
beregningene. 

De aller fleste deltakere på kurs i regi av studi
eforbund får ingen tilbud om avsluttende prøve 
eller eksamen. I 1999 fikk 9 prosent av samtlige 
deltakere tilbud om offentlig eksamen eller nenan
dre godkjent eksamen/sertifisering. I 2005 var til
svarende andel på 6 prosent. 2 prosent fikk tilbud 
om offentlig eksamen, mens 4 prosent fikk tilbud 
om annen godkjent eksamen eller sertifisering. 

Av de som fikk tilbud om offentlig eksamen 
gjennom hele perioden 1999-2005, var de færreste 
på grunnskolenivå 2002 var et rekordår med tanke 
på antall deltakere som fikk tilbud om offentlig 
eksamen på universitets- og høgskolenivå. Verken 
før eller senere var det rapportert så mange som 

29 000 deltakere som fikk tilbud om offentlig 
eksamen på universitets- og høgskolenivå. I ettertid 
ble det kjent at det høye tallet skyldtes feilrapportering 
fra et av de største studieforbundene. Selv forbundet 
tok kontakt med SSB i forekant av neste rapportering 
og beklaget hendelsen. 

Et annet forbund rapporterte 70 prosent av sine 
kurs, tilsvarende 83 prosent av dets deltakere, på 
uoppgitt nivå i 2002. Det er grunnen til at tallet på 
uoppgitt nivå er «usedvanlig» høyt i 2002 sammen
lignet med andre år i perioden 1999 – 2005. 

Hoved- og underemner 
Flest deltakere på kurs i regi av studieforbundene 
tar gjerne kurs innenfor hovedemne estetiske fag 

og håndverksfag. I 2003 var 51 prosent av samtlige 
deltakere rapportert innenfor dette hovedemnet. 
Ellers i perioden 1999-2005 har prosentandelen 
deltakere innenfor estetiske fag og håndverksfag 
aldri vært under 40 prosent. I 1999 utgjorde antall 
studietimer innenfor estetiske fag og håndverksfag 
47 prosent av samtlige studietimer på kurs i regi av 
studieforbundene. Denne andelen økte utover 
perioden, og fra og med 2002 til og med 2005 
utgjorde studietimer innenfor estetiske fag og 
håndverksfag 55 prosent av produserte studieti
mer i disse årene. 

Ser en nærmere på emner innenfor estetiske 
fag og håndverksfag, kommer det frem at de alle 
fleste deltar på kurs innenfor musikk. Sang, vokal
musikk og kor var det mest populære emnet innen
for musikk.. Deretter var det samspill som hadde 
flest deltakere. 

I tillegg til musikk, tiltrakk tekstil flere delta
kere innenfor estetiske fag og håndverksfag. Tea
ter, revy og drama, samt underemnet folkedans 
hadde flest deltakere utenom musikk og tekstil. 

I 1999 deltok over halvparten av deltakerne i 
Finnmark (52 %), Møre og Romsdal (51 %), Troms 
(51 %) og Nordland (50 %) på kurs innenfor este
tiske fag og håndverksfag. I Oslo, Rogaland og 
Vestfold var det henholdsvis 28, 33 og 35 prosent av 
deltakerne som deltok på kurs innenfor dette 
hovedemne. 

I 2003 deltok 64 prosent av samtlige deltakere i 
Møre og Romsdal på kurs innenfor estetiske fag og 
håndverksfag. Samme prosentandel for Nordland, 
Sogn og Fjordane, Finnmark og Nord-Trøndelag 
var på henholdsvis 63, 61, 58 og 58 prosent. Minst 
prosentandel hadde Oslo hvor 34 prosent av alle 
deltakere deltok på kurs innenfor estetiske fag og 
håndverksfag. Også i 2005 hadde Møre og Roms
dal, Nordland, Sogn og Fjordane og Nord-Trønde
lag høyst, mens Oslo hadde lavest prosentandel 
deltakere på kurs innenfor estetiske fag og hånd
verksfag. Kanskje noe overraskende var prosent
andel deltakere innenfor estetiske fag og hånd
verksfag i Finnmark ganske lavt i 2005 sammenlig
net med tidligere år. Interessen for estetiske fag og 
håndverksfag var fortsatt noe høyere hos finnmar
kingene (39 %) enn hos Oslofolk (32 %), men for
skjellen var ikke så stor som tidligere. 

Kjønn, alder og valg av emne 
I 1996 ble 29 prosent av deltakerne rapportert med 
uoppgitt alder, mens prosentandelen uoppgitt 
alder var på 10 prosent i 2005. Derfor kan ikke tal
lene på aldersgrupper for ulike årganger sammen
lignes uten videre. Av de som ble rapportert med 
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alder i 2005, var det 24 prosent i aldersgruppen 14
29, 38 prosent i aldersgruppen 30-49 og samme 
prosentandel (38 prosent) i aldersgruppen 50 år og 
over. 

I 2000 var 85 prosent av deltakerne rapportert 
med alder. Av disse hørte 31 prosent til aldersgrup
pen 14-29 år, 40 til aldersgruppen 30-49 og 29 pro-
sent til aldersgruppen 50 år og over. Også i 2003 
var flest deltakere i aldersgruppen 30-49. I det året 
ble 87 prosent av deltakerne rapportert med opp
lysninger om alder. Av disse var 36 prosent i alders
gruppen 30-49 år, mens 31 prosent i aldersgruppen 
14-29 og 32 prosent i aldersgruppen 50 år og over. 

I hele perioden 1995-2005 utgjorde kvinner 
over halvparten av deltakerne. I 2003 utgjorde 
kvinner 52 prosent, mens i alle andre år utgjorde 
kvinner over 55 prosent av samtlige deltakerne. 
Kvinneandelen nådde 57 prosent for første gang i 
2005. 

Tallet på både menn og kvinner i aldersgrup
pen 14-29 har gått ned gjennom årene. Derimot har 
antall deltakere i aldersgruppen 50 år og over gått 
opp fra år til år, uansett kjønn. I 2005 var det 40.000 
flere menn og 50 000 flere kvinner i aldersgruppen 
50 år og over enn i 1996. Noe av økningen skyldes 
riktig nok færre uoppgitt alder, men det er ikke tvil 
om at det har vært en sterk økning i antall menn og 
kvinner i denne aldersgruppen. 

Kvinner utgjorde over 70 prosent av deltakerne 
innenfor tjenesteyting og servicefag i perioden 
1999-2005. Kvinnene var også i klart flertall på kurs 
innenfor språkfag, helse-, sosial- og idrettsfag og 
samfunnsfag. Menn derimot utgjorde over 70 pro-

sent av deltakerne på kurs innenfor naturbruk, 
økologi- og miljøvern- og friluftslivsfag. Det var 
også flest menn som deltok på kurs innenfor sam
ferdsels- og kommunikasjonsfag. 

Når det gjelder ulike aldersgrupper og valg av 
emne, ble følgende skrevet i DS – artikkelen som 
ble publisert i forbindelse med frigivning av statis
tikken i 2000: 

«Blant alle aldersgruppene var deltaking i este
tiske fag og håndverksfag størst. 46 prosent av 
alle i aldersgruppen 14-29 år, 40 prosent av alle 
i aldersgruppen 30-49 år og 52 prosent av alle i 
aldersgruppen 50 år og eldre deltok på kurs 
innenfor dette hovedemnet. Størst forskjeller 
mellom aldersgruppene var det for kurs innen
for organisasjons- og ledelsesfag. For alders
gruppene under 50 år deltok knapt 20 prosent 
på kurs innenfor dette emnet, mens for alders
gruppen 50 år og eldre var samme andel 12 pro-
sent.»

 Dette er mer eller mindre gjeldende for hele 
perioden. 

Undervedlegg 1 

Tabeller til vedlegg 3 

Noen av disse tabellene er grunnlag for figurer 
som er brukt i kapittel 3.4 Aktivitetsutvikling og 
resultater av studieforbundenes virksomhet. 

Tabell 3.1  Studieforbund. Deltakere, etter kjønn og prosentandel kvinner. 1995–2005


Årstall Deltakere i alt Menn Kvinner Prosentandel kvinner 

1995 727 870 320 534 407 336 56 
1996 709 623 314 562 395 061 56 
1997 711 531 316 610 394 921 56 
1998 681 359 298 167 383 192 56 
1999 681 845 303 471 378 374 55 
2000 666 729 296 472 370 257 56 
2001 614 356 273 145 341 211 56 
2002 667 727 292 123 375 604 56 
2003 735 162 354 793 380 369 52 
2004 632 993 283 100 349 893 55 
2005 594 459 258 165 336 294 57 
Kilde: SSB 
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Tabell 3.2  Studieforbund. Deltakere, etter kjønn og alder. 1995–2005 

Mann	 Kvinner 

Årstall I alt 14-29 år 30-49 år 50 år og Uoppgitt I alt 14-29 år 30-49 år 50 år og Uoppgitt 
over alder over alder 

1995 320 534 407 336 
1996 314 562 83 546 87 623 52 619 90 774 395 061 110 510 107 160 59 191 118 200 
1997 316 610 89 448 102 763 64 861 59 538 394 921 117 139 131 194 74 905 71 683 
1998 298 167 80 060 98 731 67 626 51 750 383 192 107 833 135 381 80 197 59 781 
1999 303 471 81 726 104 099 74 483 43 163 378 374 105 900 136 684 84 310 51 480 
2000 296 472 77 369 95 778 76 925 46 400 370 257 98 165 130 970 89 335 51 787 
2001 273 145 65 460 86 816 72 702 48 167 341 211 85 245 116 624 87 187 52 155 
2002 292 123 63 637 86 228 87 661 54 597 375 604 85 167 122 710 101 050 66 677 
2003 354 793 124 415 95 058 94 135 41 185 380 369 76 326 138 092 112 699 53 252 
2004 283 100 60 657 90 907 93 786 37 750 349 893 73 659 125 241 108 062 42 931 
2005 258 165 56 849 82 712 92 023 26 581 336 294 71 922 119 021 109 552 35 799 

Kilde: SSB 

Tabell 3.3  Studieforbund. Deltakere, etter nivå. 1999–20051 

Årstall I alt Grunnskolenivå Videregående Universitets- og Uoppgitt 
opplæringtsnivå høgskolenivå 

1999 681 845 224 980 241 637 41 910 173 318 
2000 666 729 227 713 242 622 55 346 141 048 
2001 614 356 250 071 198 389 54 899 110 997 
2002 667 727 181 459 139 450 32 804 314 014 
2003 735 162 247 216 360 682 47 207 80 057 
2004 632 993 205 769 309 576 38 906 78 742 
2005 594 459 207 036 289 470 38 201 59 752 
1	 Begrepsbruken indikerer paralleller med det offentlige utdanningssystemet. Grunnskolenivå og videregående opplæringsnivå er 

imidlertid vurdert etter følgende kriterier: a) Gis tilbud om offentlig eksamen? b) Finnes det paralleller i det offentlige skoleverket? 
c) Krav til forkunnskaper hos deltakerne. d) Nivå på studielitteratur. e) Krav til lærer. 

Kilde: SSB 

Tabell 3.4  Antall kurs, deltakere og studietimer. 1995–2005 

Årstall Antall kurs Deltakere Studietimer 

1995 66 366 727 870 1 991 570 
1996 64 666 709 623 1 902 995 
1997 64 357 711 531 1 908 708 
1998 61 428 681 359 1 841 942 
1999 61 319 681 845 1 853 855 
2000 60 326 666 729 1 831 222 
2001 54 530 614 356 1 681 367 
2002 52 181 667 727 1 729 920 
2003 50 083 735 162 1 657 221 
2004 46 925 632 993 1 584 185 
2005 42 800 594 459 1 471 834 
Tabellen viser antall kurs, deltakere og studietimer i perioden 1995–2005. Tallene for 1995 og 1996 er hentet fra KUF, mens tallene 
for 1997 er samlet inn gjennom prøverapportering i forbindelse med overgangen til elektronisk rapportering. 

Kilde: SSB 
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Tabell 3.5  Studieforbund. Deltakere, etter hovedemner. 1999–2005 

Hovedemner 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Språkfag 29 332 27 584 24 574 23 852 22 785 20 113 17 859 
estetiske fag og 
håndverksfag 271 966 269 060 256 156 310 215 372 753 295 092 279 927 
humanistiske fag, 
tros- og livssynsfag 48 423 46 681 48 639 51 591 53 214 41 756 35 351 
Samfunnsfag 27 553 27 833 25 394 25 369 29 314 30 274 28 497 
organisasjons- og ledel
sesfag 117 992 114 086 111 907 111 080 111 875 99 835 89 801 
økonomi- og IKT-fag 37 452 37 453 32 794 26 847 23 679 20 370 18 242 
helse-, sosial- og 
idrettsfag 62 638 66 278 56 860 57 969 57 511 65 470 71 904 
samferdsels- og 
kommunikasjonsfag 14 423 12 931 8 638 10 103 8 759 9 745 9 501 
realfag, industri- og 
tekniske fag 16 040 15 154 10 161 14 261 16 560 12 222 12 421 
naturbruk, økologi- og 
miljøverns- og frilufts
livsfag 49 371 42 139 34 696 32 503 34 275 34 706 27 760 
tjenesteyting og 
servicefag 6 655 7 530 4 537 3 937 4 437 3 410 3 196 
Totalt 681 845 666 729 614 356 667 727 735 162 632 993 594 459 
Kilde: SSB 

Tabell 3.6  Studieforbund. Antall timer, etter hovedemner. 1999-2005 

Hovedemner 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Språkfag 127 588 118 845 90 550 89 524 86 026 81 939 74 156 
estetiske fag og hånd
verksfag 874 565 881 566 868 795 943 214 915 793 871 062 814 650 
humanistiske fag, 
tros- og livssynsfag 104 575 100 248 105 083 113 193 107 386 96 090 82 961 
Samfunnsfag 68 258 78 416 55 207 57 348 57 391 59 487 53 965 
organisasjons- og 
ledelsesfag 212 718 205 812 181 377 180 398 165 940 144 557 126 221 
økonomi- og IKT-fag 119 834 124 659 107 883 86 091 75 840 64 236 60 765 
helse-, sosial- og 
idrettsfag 124 864 122 829 105 154 103 890 95 409 120 027 134 823 
samferdsels- og 
kommunikasjonsfag 48 324 38 906 25 228 25 639 21 497 22 325 19 894 
realfag, industri- og 
tekniske fag 42 717 43 414 43 108 40 074 38 923 35 781 26 625 
naturbruk, økologi- og 
miljøverns- og frilufts
livsfag 103 519 86 029 78 980 74 834 76 157 75 191 62 019 
tjenesteyting og 
servicefag 26 893 30 498 20 002 15 715 16 859 13 490 15 755 

Totalt 1 853 855 1 831 222 1 681 367 1 729 920 1 657 221 1 584 185 1 471 834 
Kilde: SSB 



133 NOU 2007: 11 
Studieforbund – læring for livet	 Vedlegg 4 

Vedlegg 4 

Lov 28.05.1976 nr. 35 om voksenopplæring 
(voksenopplæringsloven) 

Vedlagt er en fremstilling av voksenopplærings
loven. 

Kap. I. Alminnelige bestemmelser 

§ 1. Formål. 
Målet for voksenopplæringen er å hjelpe den 

enkelte til et mer meningsfylt liv. Denne lov skal 
bidra til å gi mennesker i voksen alder likestilling i 
adgang til kunnskap, innsikt og ferdigheter som 
fremmer den enkeltes verdiorientering og personlige 
utvikling og styrker grunnlaget for selvstendig inn
sats og samarbeid med andre i yrke og samfunnsliv. 

Merknad: Formålsbestemmelsen gjenspeiler 
folkeopplysningstankegangen. Bestemmelsen 
understreker også at loven retter seg mot mennes
ker i voksen alder. 

§ 2. Lovens område. 
Denne lov gjelder: 

1.	 Studiearbeid i tilskottsberettigede studieforbund. 
2.	 Alternative tilbud om førstegangsutdanning for 

voksne. 
3.	 Etterutdanning og kortere kurs som ikke er deler 

av førstegangsutdanning ved høgre utdannings
institusjoner. 

4.	 Arbeidsmarkedsopplæring. 
5.	 Opplæring i eller i tilknytning til bedrift 
6.	 Andre opplæringstiltak for voksne basert på sær

skilt vurdering i hvert enkelt tilfelle. 
7.	 Fjernundervisning ved frittstående, tilskudds

berettigede institusjoner 

Forskrifter om lovens område kan fastsettes av Kon
gen. 

For grunnskoleopplæring og videregående opplæ
ring spesielt organisert for voksne gjelder lov om 
grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opp
læringslova). 

Merknad: Opplistingen av lovens virkeområde 
er omfattende, men bestemmelsen reflekterer ikke 
lenger den faktiske situasjon fullt ut. Dette blant 
annet fordi det har skjedd betydelige endringer 
både innen utdanningslovgivningen og i samfun

net generelt uten at voksenopplæringsloven er 
endret tilsvarende. 

Kap. II. Ansvars- og arbeidsfordeling 

§ 3. Statens ansvar. 

Staten skal etter denne lov sørge for:

1.	 Den generelle utvikling av voksenopplæringen. 
2.	 Alternativ førstegangsutdanning for voksne og et

terutdanning ved høgre utdanningsinstitusjoner. 
3.	 Arbeidsmarkedsopplæring. 
4.	 Tilskott til fylkeskommuner, kommuner, organi

sasjoner og institusjoner, bedrifter og landssam
menslutninger av bedrifter etter de prinsipper 
som er fastlagt i denne lov. 

Staten skal sørge for at voksne får adgang til å doku
mentere sine kunnskaper og ferdigheter på alle 
nivåer og områder i det offentlige utdanningssystem, 
uavhengig av på hvilken måte de har skaffet seg 
kunnskapene. Muligheter til å dokumentere slike 
kunnskaper og ferdigheter som faller utenfor kompe
tanseområdene i utdanningssystemet, skal også søkes 
lagt til rette. Forskrifter for dokumentasjon av kunn
skaper og ferdigheter fastsettes av departementet. 

Merknad: Statens ansvar gjennomføres pri
mært gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. 
Loven etablerer ikke noe direkte rettskrav for 
enkeltpersoner eller organisasjoner uten tilhø
rende bevilgning. 

Til siste ledd vises for øvrig til at opplæringslo
ven har bestemmelser om realkompetanse-vurde
ring og kompetansebevis. Det vises til § 4A-3 femte 
ledd som bestemmer at: 

«Vaksne som har rett til vidaregåande opplæring 
har rett til vurdering av realkompetansen sin og 
til kompetansebevis. Personar som ikkje har rett 
til vidaregåande opplæring, skal få vurdert real
kompetansen sin om dei blir vist til det av kom
mune eller Arbeids- og velferdsetaten. Departe
mentet kan gi nærmare forskrifter.» 

§ 4. Fylkeskommunens ansvar. 
Fylkeskommunen er etter denne lov ansvarlig for: 
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1.	 Utviklingen av voksenopplæringen i fylkeskom
munen, herunder utarbeidelse av planer for den-
ne opplæringen. 

2.	 Tilskott til organisasjoner og institusjoner etter 
de prinsipper som er fastlagt i denne lov. 

Merknad: Fylkeskommunens ansvar etter loven er 
av mer generell art, noe som blant annet innebæ
rer at det vil være gjenstand for vurdering i forbin
delse med de årlige budsjetter. 

§ 5. Kommunens ansvar.

Kommunen er etter denne lov ansvarlig for:

1.	 Utviklingen av voksenopplæringen i kommunen, 

herunder utarbeidelse av planer for denne opplæ
ringen. 

2.	 Tilskott til organisasjoner og institusjoner etter 
de prinsipper som er fastlagt i denne lov. 

Merknad: Kommunens ansvar er, som fylkeskom
munens, av mer generell karakter. Se ellers merk
naden til § 4. 

§ 6. Studieforbundenes oppgaver.

Etter denne lov er studiearbeid blant voksne ubundet

av bestemte pensa og eksamener en oppgave for de

frivillige, ideelle studieforbund.


Studieforbundene skal også kunne engasjere seg i 
alternative tilbud om førstegangsutdanning for 
voksne (jfr. § 7), og i tilbud om førstegangsutdan
ning spesielt organisert for voksne i henhold til opp
læringslova § 13-5 annet ledd. 

Merknad: Det følger av bestemmelsen at pri
mæroppgaven for studieforbund er studiearbeid 
blant voksne som er ubundet av bestemte pensa og 
eksamener. Studieforbundene kan også gis adgang 
til tilskudd til andre oppgaver, se annet ledd og §§ 
7 og 8. 

I tilknytning til annet ledd vises til opplærings
loven § 4A-4 annet ledd, som bestemmer at kom
munen og fylkeskommunen kan benytte studiefor
bund, fjernundervisningsinstitusjoner og andre 
som gir tilbud om grunnskoleopplæring og videre
gående opplæring for å oppfylle sin plikt til å gi opp
læring for voksne. Ansvaret for oppfyllelsen av 
voksnes rettigheter etter opplæringsloven ligger 
hos kommunen (grunnskole) og fylkeskommunen 
(videregående opplæring), men organiseringen/ 
gjennomføringen kan settes bort til blant annet stu
dieforbund. I Rundskriv F-006.01 fra departemen
tet heter det om dette: «Fastsetting av standpunkt
karakterer er et enkeltvedtak. [..] Etter departemen
tets vurdering kan fylkeskommunen delegere denne 
oppgaven til andre tilbydere (eks. studieforbund, pri
vate videregående skoler, både de som er godkjent og 
de som ikke er godkjent av departementet). Dersom 
fylkeskommunen skal delegere oppgaven med å sette 

standpunktkarakterer, må delegasjonen være for
svarlig. Dette innebærer bl.a. at den som skal sette 
standpunktkarakterer må: [..] – underkaste seg fyl
keskommunens kontroll- og instruksjonsmyndighet i 
den grad det er nødvendig.» 

§ 6a. Fjernundervisningsinstitusjonenes oppgaver. 
Etter denne lov er opplæring av voksne ved fjernkom
munikasjon en oppgave for frittstående fjernunder
visningsinstitusjoner. 

Merknad: I 1992 ble brevskoleloven av 1948 
opphevet, og erstattet med reglene om fjernunder
visning i voksenopplæringsloven, jf. også  §§ 11 og 
26. 

§ 7. Alternativ førstegangsutdanning for voksne. 
Alternative tilbud om førstegangsutdanning som er 
spesielt tilpasset interesser og behov hos voksne med 
praksis fra arbeids- og samfunnsliv skal kunne utvi
kles. Arbeidet kan foregå i regi av høgre utdannings
institusjoner og tilskottsberettigede studieforbund. 

Styringsorgan som nevnt i § 15 godkjenner alter
native tilbud og eksamensordninger på det høgre 
nivå. Gjennomføring av alternative tilbud fra til
skottsberettigede studieforbund forutsetter samtykke 
fra ansvarlig myndighet for det regulære tilbud. 

Departementet gir forskrifter. 
Merknad: De alternativene som beskrives kan 

både være knyttet til «alternative undervisnings
opplegg som har paralleller i det eksisterende 
utdanningssystem» og «undervisningsopplegg på 
områder der det ikke finnes ordinære eller regu
lære tilbud», jf. forskrift av 1981. Eksempler er uni
versitetsfag hvor undervisningen legges utenfor 
institusjonene, for eksempel Folkeuniversitetet. 

§ 8. Avvik fra arbeidsdelingen. 
Den arbeidsdeling mellom offentlige utdanningsin
stitusjoner og frivillige studieforbund som er forutsatt 
i §§ 3, 4, 5 og 6, kan i særlige tilfeller fravikes der
som utdanningsbehov ikke blir dekket av foreliggende 
tilbud. I slike tilfeller kan: 
1.	 Myndigheter som etter denne lov er tillagt ansva

ret for det offentliges forhold til studieforbundene 
vedta at offentlige utdanningsinstitusjoner skal 
kunne organisere studietilbud som ellers etter 
denne lov er studieforbundenes oppgave. 

2.	 Ansvarlige myndigheter for offentlige utdan
ningsinstitusjoner vedta at studieforbund skal 
kunne organisere studietilbud som ellers etter 
denne lov er tillagt vedkommende utdanningsin
stitusjon. 

Departementet kan gi forskrifter til utfylling av første 
ledd. 
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Når den normale arbeidsdeling fravikes, skal til
skott til organisasjonene gis etter de finansieringsord
ninger som gjelder for voksenopplæring i det offent
lige utdanningssystem. Opplæring i regi av offentlige 
utdanningsinstitusjoner skal ved avvik fra den nor-
male arbeidsdeling etter denne lov finansieres etter 
de regler som gjelder for organisasjonene (jfr.  § 
19). 

Merknad: Paragrafen har regler om avvik fra 
normal arbeidsdeling. Se også forskrift av 1977. 

§ 9. Kompetansespørsmål – stillingsstruktur. 
Departementet fastsetter så langt det er nødvendig 
forskrifter for kompetanse hos medarbeidere i voksen
opplæring organisert etter denne lov. 

Departementet kan fastsette at lærerstillinger i 
statlige utdanningsinstitusjoner helt eller delvis skal 
tillegges oppgaver i voksenopplæringen. Faste del
tidsstillinger for voksenopplæring kan opprettes. 

Spørsmål om godkjenning av lærere i første
gangsutdanning og etterutdanning for voksne avgjø
res av vedkommende ansvarlig myndighet etter §§ 4, 
5 og 15. 

Merknad: Bestemmelsen antas ikke lenger 
aktuell betydning. 

Kap. III. Organisasjonsstruktur 

§ 10. Vilkår for godkjenning av ideelle organisasjo
ner som studieforbund 
Et studieforbund er en ideell organisasjon som har 
voksenopplæring som hovedformål, og som består av 
to eller flere organisasjoner. 

For å få tilskudd etter § 19 i denne lov må et stu
dieforbund tilfredsstille følgende krav: 
a.	 Studieforbundet må ha voksenopplæring som 

hovedformål. 
b.	 Studieforbundet må ha en demokratisk organisa

sjonsform i alle organisasjonsledd.    Organisasjo
nens ledelse må være valgt av medlemmene. 

c.	 Studieforbundet må ha en gjennomsnittlig mini
mumsaktivitet av tilskuddsberettigede studieti
mer de tre siste år. 

d.	 Studieforbundet må ha en landsomfattende virk
somhet. 

For politiske partiers studieforbund gjelder ikke kra
vet om aktivitetsomfang etter annet ledd, punkt c. 
Departementet gir forskrifter. 

For studieforbund for og blant samer gjelder ikke 
kravet etter første ledd om at de må bestå av to eller 
flere organisasjoner og kravet etter annet ledd punkt 
d om at de må ha landsomfattende virksomhet. 

Studieforbund med offentlige myndigheter, orga
ner, institusjoner eller stiftelser som medlemmer god
kjennes ikke. 

Studieforbund som godkjennes etter denne para
graf, forutsettes å gi kursdeltakere adgang til innfly
telse på innhold og gjennomføring av kurs. 

Departementet gir forskrifter og avgjør spørsmål 
om godkjenning og tilskuddsrett for studieforbund. 

Merknad: Paragrafen fastsetter vilkårene for 
godkjenning av ideelle organisasjoner som studie
forbund. Det kreves at studieforbundet har vok
senopplæring som hovedformål og en demokra
tisk organisasjonsform. I tillegg må studieforbun
det ha en gjennomsnittlig minimumsaktivitet og 
virksomheten må være landsdekkende. 

Voksenopplæringsloven er i dag reelt sett en til
skuddslov som regulerer organisasjons-strukturen 
i organisasjoner med oppgaver innen voksenopp
læring – studieforbund og fjernundervisningsinsti
tusjoner. Slik sett er § 10 blant lovens mest sentrale 
bestemmelser. 

§. 11. Vilkår for godkenning av frittstående fjernun

dervisningsinstitusjoner.

For å få statstilskudd etter § 25 må institusjonen til

fredsstille følgende krav: 

a.	 Institusjonen må ha fjernundervisning som ho

vedmål og viktigste undervisningsmetode. 
b.	 Fjernundervisningsvirksomheten skal ha et ide

elt, allmennyttig formål. 
c.	 Fjernundervisningen skal være organisatorisk og 

regnskapsmessig atskilt fra annen virksomhet. 
d.	 Læremidler og undervisning skal faglig og peda

gogisk være av høy kvalitet, og i tråd med likestil
lingslovens intensjoner. 

e.	 Fjernundervisningen skal være landsdekkende. 

Departementet gir forskrifter, herunder overgangsre
gler for fjernundervisningsinstitusjoner som er god
kjent etter lov av 12. november 1948 om brevskular. 

Merknad: Paragrafen fastlegger vilkårene for 
godkjenning av fjernundervisningsinstitusjoner. 
Det stilles krav om at fjernundervisning må være 
organisasjonens hovedmål og viktigste undervis
ningsmetode, og at virksomheten skal ha et ideelt 
og allmennyttig formål. Videre skal fjernundervis
ningen være organisatorisk og regnskapsmessig 
atskilt fra den øvrige virksomheten, og læremidler 
skal være av faglig og pedagogisk høy kvalitet og i 
samsvar med likestillingslovens intensjoner 
(bestemmelsen om at læremidlene skal samsvare 
med likestillingslovens intensjoner er strengt tatt 
unødvendig, da likestillingsloven uansett gjelder, 
jf. dennes § 2). Det kreves også at fjernundervis
ningen er landsdekkende. 
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For øvrig vises til siste del av merknaden til 
§ 10.  

Kap. IV. Offentlige styringsorganer 

§ 12. Statlige styringsorgan. 
Departementet fører tilsyn og kontroll med den 

virksomhet som hører inn under denne lov. Enkelt
vedtak som treffes i medhold av denne lov, kan påkla
ges til departementet. 

Merknad: Bestemmelsen slår fast at departe
mentet fører tilsyn og kontroll med virksomhet 
etter loven. Videre fastsettes det at departementet 
er klageinstans for enkeltvedtak som treffes etter 
voksenopplæringsloven. For vedtak truffet av 
kommunale og fylkeskommunale organer, innebæ
rer dette et unntak fra hovedregelen i forvaltnings
loven § 28 annet ledd som fastsetter intern klage
ordning i kommunene og fylkeskommunene. 

§ 13. (Opphevet ved lov 17. juli 1998 nr. 61) 

§ 14. (Opphevet ved lov 11. juli 1993 nr. 85) 

§ 15. Styringsorganer ved universiteter og høgskoler. 
Alternativ førstegangsutdanning for voksne og etter
utdanning ved universiteter og høgskoler hører 
under de vanlige styringsorganer ved disse institusjo
ner. Til å bistå disse organer med å vurdere behovet 
for etterutdanning og med prioritering, planlegging 
og gjennomføring av etterutdanning, bør det oppret
tes rådgivende utvalg med representanter også for 
arbeidslivet og samfunnslivet for øvrig. Departemen
tet gir forskrifter. 

Merknad: Bestemmelsen antas ikke lenger å 
ha aktuell betydning. 
§ 16. (Opphevet ved lov 20. desember 1991 nr. 87) 

Kap. V. Finansiering 

§ 17 (Opphevet ved lov 17. juli 1998 nr. 61)

§ 17a. Alternativ førstegangsutdanning på høgre

nivå.

Kostnadene til gjennomføring av alternativ første

gangsutdanning for voksne på høgre nivå dekkes i sin

helhet av staten.


Merknad: Bestemmelsen ble endret ved opplæ
ringsloven slik at den bare regulerer kostnadene til 
alternativ førstegangsutdanning på høgre nivå. 

§ 18. (Opphevet ved lov 17. juli 1998 nr. 61) 

§ 19. Voksenopplæring i studieforbund. 
Studieforbund som er godkjent etter denne lovs §10, 
kan få tilskudd fra det offentlige etter følgende regler: 

Staten: 
a.	 Til voksenopplæringsvirksomhet yter staten et til

skudd pr. time. 
b.	 Til administrasjon og drift yter staten et tilskudd 

på grunnlag av tidligere års gjennomførte timer. 
c.	 Staten yter tilskudd etter særskilt søknad til peda

gogisk utviklingsarbeid i studieforbundene. 
d.	 Staten yter tilskudd til drift og pedagogiske servi

ceoppgaver i fellesorgan for tilskuddsberettigede 
studieforbund. 

Departementet gir forskrifter. 
Fylkeskommunen og kommunen: 
Fylkeskommunen og kommune yter tilskudd til 

voksenopplæring i studieforbund. Det skal utarbeides 
forskrifter for fordelingen. Forskriftene må ikke dis
kriminere mellom organisasjonene. Forskriftene bør 
gi mulighet for prioritering av tiltak og målgruppe. 

Merknad: Paragrafen er den sentrale bestem
melsen om tilskudd til studieforbund. Bestemmel
sen ble endret ved lov 28. februar 1992 nr. 20. For
målet med lovendringen var å forenkle tilskudd
systemet. Tilskuddet fra staten er avhengig av 
bevilgninger over de årlige statsbudsjetter. 

§ 20. Bedriftsopplæring. 
Med bedriftsopplæring menes i denne lov opplæring 
som foregår i eller i tilknytning til bedrift, og som er 
relevant for arbeidet i bedriften. 

Bedriftsopplæring kan organiseres i samarbeid 
med offentlig utdanningsinstitusjon,  folkehøgskole, 
tilskottsberettigede studieforbund, landssammenslut
ning av bedrifter eller i bedriftens egen regi. 

Slik opplæring forutsetter vedtak i et organ i 
bedriften med lik representasjon fra arbeidsgiveren 
og arbeidstakeren. Prinsippet i §10 sjette ledd om 
deltakernes innflytelse på innhold og opplegg, skal 
også gjelde for opplæring organisert etter denne para
graf. 

Til opplæring organisert etter denne paragraf 
yter staten, innenfor rammen av Stortingets årlige 
bevilgning, 80 prosent av den kostnadsfaktor som 
fastsettes. 

Departementet gir forskrifter. 
Merknad: Bestemmelsen antas å være helt 

eller delvis sovende. 

§ 21. Undervisningslokaler. 
Undervisningslokaler der driftsutgiftene dekkes av 
det offentlige skal stilles til rådighet uten utgifter for 
arrangørene, ved voksenopplæring med tilskudd 
etter denne lov. Departementet gir forskrifter. 
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Merknad: Bestemmelsen slår fast at offentlige 
undervisningslokaler skal stilles gratis til disposi
sjon for studieforbundenes virksomhet etter loven. 
Formålet med bestemmelsen var opprinnelig å 
bidra til sambruk av offentlig finansierte opplæ
ringslokaler. En videre begrunnelse for bestem
melsen var å unngå et husleieelement i tilskudds
ordningen. I de tiårene som er gått siden loven ble 
vedtatt, har det skjedd store endringer med hen
syn til undervisningsinstitusjonenes bruk av egne 
lokaler. Gjennomgående nyttes lokalene til egen 
bruk i langt flere timer per døgn enn tidligere. I 
praksis har det vist seg at bestemmelsen skaper en 
del vanskelige avgrensningsspørsmål, blant annet 
i forhold til universiteter og høyskoler. 

§ 22. Nærmere vilkår for tilskott. 
Forskrifter om aldersgrenser, deltakertall, krav til 
kvalitet i opplæringen m.v. kan fastsettes av departe
mentet som vilkår for tilskott. 

Merknad: Jf. forskrift av 28. februar 1992 nr. 
342. 

§ 23. Arbeidsmarkedsopplæring. 
Arbeidsmarkedsopplæring finansieres over særskilt 
statlig bevilgning som arbeidsmarkedspolitisk tiltak. 
Departementet gir forskrifter i samarbeid med 
arbeidsmarkedsmyndighetene. 

Merknad: Bestemmelsen antas ikke lenger å 
ha aktuell betydning. 

§ 24. Særlige tilskudd. 
Ut over ordinære støtteordninger kan departementet 
yte tilskudd til særlige voksenopplæringstiltak. Arbei
det for økt likestilling og demokratisering skal gis pri
oritet, med spesiell vekt på: 
1.	 Tiltak for særlige målgrupper: 

a.	 Reduksjon av deltakernes kostnader (jf. §§ 
17, 18 og 19) for bestemte utdanningstilbud 
og/eller bestemte målgrupper. 

b.	 Oppsøkende virksomhet og utvikling av 
utdanningstilbud som er spesielt tilpasset 
bestemte målgruppers behov.  

2.	 Forskning og utviklingsarbeid knyttet til tiltak på 
lovens område. 

3.	 Kurs for representanter for tilsatte i arbeidslivet 
(tillitsvalgte). Tilskuddet skal være begrenset til 
å dekke 2 av 100 medlemmer i en arbeidstaker
organisasjon som deltakere på slike kurs hvert år. 

Departementet gir nærmere regler. 
Merknad: Bestemmelsen fikk nåværende ord

lyd ved lov 28. februar 1992 nr. 20. Tilskudd etter 
bestemmelsen forutsetter bevilgning over de 
årlige statsbudsjetter. 

§ 25. Fjernundervisning ved godkjente 
fjernundervisningsinstitusjoner. 
Frittstående institusjoner som er godkjent i samsvar 
med § 11, kan få tilskudd fra staten til: 
a.	 opplæring ved fjernundervisning på grunnlag av 

tidligere års gjennomførte timer. 
b.	 pedagogisk utviklingsarbeid etter søknad. 
c.	 fjernundervisningstiltak for prioriterte fagområ

der og målgrupper etter søknad. 

Fellesorgan for tilskuddsberettigede fjernundervis
ningsinstitusjoner kan få tilskudd fra staten. 

Departementet gir forskrifter. 
Merknad: Bestemmelsen kom inn i loven ved 

lov 19. juni 1992 nr. 58, og er den sentrale tilskudds
bestemmelsen for fjernundervisningsinstitusjoner 

Kap. VI. Ikraftsetting m.v. 

§ 26. Loven trer i kraft fra den tid Kongen 
bestemmer, dog ikke før 1. august 1977. 
Merknad: Voksenopplæringsloven trådte i kraft 
1. august 1977. 
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Vedlegg 5 

Undersøkelser initiert av Tronutvalget 

For å gi utvalget bedre kunnskap om studieforbun
denes økonomi, rolle og utviklingsmuligheter er 
det på utvalgets bestilling gjennomført tre under
søkelser: 
1.	 Undersøkelse om den samlede finansiering av 

studieforbund; ved ECON 
2.	 Undersøkelse av kursholdere og deltakere i 

kurs i regi av studieforbund; ved Rambøll 
Management 

3.	 Undersøkelse av styring og organisering av 
studieforbund; ved NIFU STEP 

Dette vedlegget innholder sammendrag fra de tre 
undersøkelsene. 

1 Undersøkelse om den samlede 
finansiering av studieforbund 
Econ rapport 2007:007 Kurs i regi av 
studieforbund: inntekter og utgifter 

Bakgrunn 
ECON fikk i oppdrag fra utvalget å kartlegge den 
samlede finansieringen av studieforbundene, her-
under den statlige tilskuddsordningen og dens inn
retning. Departementet har kunnskap om til
skuddsordningen, men det foreligger ingen syste
matisk kunnskap om samlet økonomi i 
studieforbundene i Norge som omfatter andre inn
tekter og en oversikt over utgifter knyttet til kurs
virksomheten. For utvalget var dette viktig infor
masjon, da ordlyden i mandatet sier at utvalget skal 
vurdere og komme med anbefalinger angående 
«den samlede finansiering av studieforbundene, her-
under den statlige tilskuddsordningen og dens innret
ning». 

Gjennomføring av undersøkelsen 
ECON utredning og analyse gjennomførte under
søkelsen i perioden desember 2006 til mars 2007. 
Undersøkelsen skulle omfatte all kursvirksomhet 
som arrangeres med statsstøtte etter Lov om vok
senopplæring. Med kursvirksomhet menes her 
kurs, studieringer, studievirksomhet, studiearbeid 
og studietiltak. Studieforbund kan drive kursvirk

somhet i egen regi, og gjennom sine medlemsorga
nisasjoner. Kursene kan arrangeres sentralt eller 
lokalt i studieforbundene og medlemsorganisasjo
nene. Kurs kan arrangeres hos medlemsorganisa
sjonens medlemsorganisasjoner. 

Spørreskjemaet ble utarbeidet av ECON i sam
arbeid med Tronutvalgets sekretariat, Vox og Vok
senopplæringsforbundet (VOFO). Svarprosenten 
var 89 prosent blant studieforbundene og 41 pro-
sent blant medlemsorganisasjonene. Det vil si at 16 
av 18 studieforbund og 161 av 195 medlemsorgani
sasjoner besvarte undersøkelsen. 

Noe frafall ble forklart med feil i adresselisten 
fra VOFO. Ett av studieforbundene som ikke 
besvarte undersøkelsen, begrunnet dette med at 
det var uforsvarlig å pålegge dem og dets med
lemsorganisasjoner den ressursbyrden som svar 
på spørreundersøkelsen tilsa. Ett holdt bevisst til-
bake adresseoversikt til sine medlemmer. Flere 
påpekte også at spørreundersøkelsen kom ubelei
lig m.h.t. årsregnskapsfrister i samme tidsperiode 
eller de uttrykte misnøye i forhold til de korte fris
tene. Noen meldte tilbake at de ikke ønsket å 
besvare undersøkelsen fordi den enten var for tid
krevende eller at den ikke ble ansatt å være rele
vant. Disse forholdene har medvirket til å trekke 
ned svarprosenten. 

På noen spørsmål er svarprosenten langt lavere 
enn gjennomsnittet, dette gjelder mange av økono
mispørsmålene. ECON forklarer dette med at: 
–	 ikke alle fører regnskap over kursvirksomhe

ten 
–	 noen av respondentene synes spørsmålene var 

vanskelige 
–	 at undersøkelsen ikke var tilpasset hver og en 

organisasjon 

Kursvirksomheten er organisert i sentral- og lokal
ledd både i studieforbund og medlemsorganisasjo
ner. Sju studieforbund og 39 medlemsorganisasjo
ner oppga at de hadde kjennskap til kursøkono
mien lokalt. Dermed var mangel på kunnskap om 
økonomi i studieforbundenes og medlemsorgani
sasjonenes sentrale ledd også en viktig grunn til 
lav svarprosent, spesielt på deler av undersøkel
sen: 
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–	 Noen studieforbund har ikke kjennskap til øko
nomien i kursene som arrangeres i medlemsor
ganisasjonene 

–	 Kursene som arrangeres i medlemsorganisa
sjonens medlemsorganisasjoner har de enda 
mindre kjennskap til. 

–	 Noen studieforbund gir direkte støtte til kurs 
som organiseres av lokalavdelingene i med
lemsorganisasjoner. I disse tilfellene vil ikke 
medlemsorganisasjonene ha god kjennskap til 
kursøkonomien i sine lokale avdelinger 

Svakheter i datagrunnlaget gjelder som nevnt først 
og fremst informasjon om økonomi, spesielt infor
masjon om utgifter, og særlig for økonomien lokalt, 
som sentralleddene har dårlig oversikt over. Besva
relsene på spørsmål om kursvirksomheten er langt 
bedre. 

Hovedresultater 
På tross av svakheter i datagrunnlaget, mener 
ECON-undersøkelsen gir et godt bilde av sammen
setningen av inntekter og utgifter. Følgende går 
fram: 
–	 Statstøtten er viktig for kursvirksomheten på 

alle nivåer 
–	 Omfanget statsstøtten utgjør av samlet økono

mi varierer betydelig 
–	 VO-støttede kurs utgjør en svært stor/stor del 

av den totale virksomheten i om lag en tredje
del av medlemsorganisasjonene 

–	 Om lag halvparten av studieforbund og med
lemsorganisasjoner avholder andre kurs enn 
de som de mottar VO-støtte for 

Inntekter: 
–	 VO-støtten utgjør i overkant av halvparten av 

inntekter til studieforbund sentralt (det tas for-
behold om at i noen studieforbund telles all 
virksomhet, også lokal virksomhet, samlet på 
sentralt nivå, dette er det ikke tatt høyde for i 
fremstillingen av resultatene i undersøkelsen). 

–	 For de fleste av studieforbundenes lokallag og 
medlemsorganisasjonene (sentralt og lokalt) 
utgjør støtten i underkant av 10 prosent av inn
tektene. I enkelte større medlemsorganisasjo
ner utgjør statstilskuddet langt mer av samlede 
inntekter enn for gjennomsnittet av organisa
sjoner. 

–	 Studieforbund og medlemsorganisasjoner har 
en rekke inntektskilder utover statstilskuddet, 
det varierer sterkt hvilke inntekter som domi
nerer. 

–	 Utover statstilskuddet omfatter inntekter an
nen statsstøtte, fylkeskommunal støtte, kom
munal støtte, støtte fra ikke-offentlige institu
sjoner, kursavgifter og andre utgifter. Andre 
inntekter kan omfatte medlemskontingenter, 
tilskudd eller avgifter fra andre deler av organi
sasjonen, avtaler med samarbeidspartnere, ga
ver og sponsormidler. Inntekter varierer sterkt, 
og det fremgår ikke noe klart mønster i forde
lingen av dem i undersøkelsen, noe som må 
sees i sammenheng med svakheter i data
grunnlaget. 

Utgifter: 
–	 Lønn til kursledere, utgifter til leie av lokaler og 

andre utgifter er de vanligste utgiftstypene i alle 
studieforbund og medlemsorganisasjoner. 

–	 Ut fra denne undersøkelsen fremstår lønnsut
gifter som den største utgiftsposten, men data
grunnlaget er særlig svakt hva angår utgifter 

ECON slår fast at eventuelle endringer i regelverk 
for støtteordninger nødvendigvis vil måtte slå ulikt 
ut med et så sammensatt bilde. 

Ubetalt arbeidskraft og vederlagsfrie lokaler 
Studieforbund er forankret i frivillige organisasjo
ner. Spesielt medlemsorganisasjoner lokalt bruker 
ofte eller alltid ubetalt arbeidskraft/frivillige kref
ter ved avvikling av kurs (69 prosent) 

Studieforbund lokalt har best tilgang på veder
lagsfrie lokaler (80 prosent), mot 41 prosent i med
lemsorganisasjonene lokalt. Et flertall på alle 
nivåer mener at det ville være verre å miste stats
støtten enn å miste retten til å bruke vederlagsfrie 
lokaler. En fjerdedel av lokale studieforbund og 
medlemsorganisasjoner mener samtidig at det vil 
være verst å miste tilgangen til vederlagsfrie loka
ler 

Andre synspunkter 
Ti studieforbund fylte ut et åpent kommentarfelt, 
ECON analyserte svarene og fremhever tre syns
punkter; 
–	 statstøtten er for lav (fem studieforbund) 
–	 statstøtten er viktig (ett studieforbund) 
–	 statstøtteordningen fungerer godt (ett studie

forbund). 

Typiske kommentarer fra studieforbundene: «Som 
en ser av vårt svar er statsstøtte et viktig grunnlag for 
våre kurstilbud». «Statstilskuddet til studiearbeid i 
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studieforbund er på et meget lavt nivå, men vi er glad 
for at trenden er snudd og statstøtten er på vei oppo
ver. Det er et godt stykke igjen før statstøtten er på det 
nivået vi hadde for noen år tilbake.» 

Fra 74 medlemsorganisasjoner som fylte ut det 
åpne feltet, framhever ECON følgende kommenta
rer: 
–	 statstøtten er for lav (24 respondenter) 
–	 statstøtten er viktig (23 respondenter) 
–	 utbetaling av statstøtten krever for mye admi

nistrasjon (16 respondenter). 
–	 statstøtteordningen fungerer godt (4 respon

denter) 
–	 statstøtten er ikke viktig (2 respondenter) 

Konklusjon 
ECON konstanterer at studieforbundene og med
lemsorganisasjonene har god oversikt over kurs
virksomheten, hvor mange kurs som tilbys, omfan
get på disse og hva slags type kurs som tilbys. 
Oversikten over kursøkonomien er langt mer vari
abel. En del av forvirringen kan skyldes at denne 
spørreundersøkelsen ikke var tilpasset hver og en 
organisasjon godt nok, men noe skyldes ifølge 
ECON nok også realiteter, det vil si at organisasjo
nen ikke hadde den informasjonen om økonomien 
som ble etterspurt. Manglende oversikt over kurs
økonomien kan trolig forklares med at ikke alle 
fører et eget regnskap over kursvirksomheten, 
men at denne er inkludert i andre deler av virksom
heten. 

ECON mener likevel at deres undersøkelse gir 
et godt bilde av bredden i sammensetning av inn
tekter og utgifter, og at det synes klart at statsstøt
ten er viktig for kursvirksomheten på alle nivåer. 
Statsstøtten utgjør en stor andel av de samlede inn
tektene knyttet til kursvirksomheten, og svært 
mange gir uttrykk for at statsstøtten er viktig, både 
i de konkrete spørsmålene vi har stilt om dette, og 
der respondentene hadde mulighet til å gi tilleggs
opplysninger. 

2 Undersøkelse om kursholdere og 
deltakere i kurs i regi av studiefor
bund; ved Rambøll Management 

Bakgrunn 
Rambøll Management presenterer her en oppsum
mering av resultatene fra breddeundersøkelsen 
blant kursdeltakere som har deltatt på kurs i regi 
av studieforbundene, samt blant kursledere som 
holder kurs. Undersøkelsen er gjennomført på 

oppdrag for et offentlig nedsatt utvalg av Kunn
skapsdepartementet, Tronutvalget, i perioden 
mars-august 2007. Breddeundersøkelsen utgjør en 
del av undersøkelsen om studieforbundenes rolle 
og utviklingsmuligheter, hvor NIFU STEP gjen
nomfører den andre delen; en kartlegging av sty-
ring og organisering av studieforbundene. 

Rambøll Management har kartlagt innenfor føl
gende fire hovedområder: 
–	 Generelle preferanser for kurs og opplærings

tiltak, herunder etterspørsel, behov og beta-
lings- og transportvillighet 

–	 Vurdering av studieforbundenes tilbud 
–	 Begrunnelse og motivasjon for valg av deltakel

se på kurs/holde kurs 
–	 Utbytte av å delta på kurs/holde kurs 

Breddeundersøkelsen ble gjennomført elektro
nisk, der respondentene fikk tilsendt et invitasjons
brev i forkant av undersøkelsen. Utvalget av 
respondenter ble fordelt på fagområder, med en 
minimumsrepresentasjon pålydende 75 respon
denter innenfor hvert område. Disse ble så fordelt 
på studieforbundene. Fem studieforbund valgte å 
ikke delta i undersøkelsen, av ulike årsaker. 

Rambøll Management har av ulike grunner, i 
tråd med oppdragsgivers ønske og forventninger, i 
stor grad basert oss på et tilgjengelighetsprinsipp i 
etableringen av respondentutvalget. 

Undersøkelsen er således ikke basert på et 
representativt utvalg, noe som i streng forstand 
ville innebære et tilfeldig utplukket utvalg fra den 
samlede populasjonen av henholdsvis kursledere 
og kursdeltakere på kurs i regi av studieforbun
dene i Norge. Vi kan derfor heller ikke trekke 
generaliserbare slutninger, det vil si slutninger om 
hele populasjonen av kursledere og kursdeltakere, 
på bakgrunn av undersøkelsen. Når det er sagt, 
har vi så langt det har latt seg gjøre, forsøkt å eta
blere et mest mulig representativt utvalg. 

Respondentantall og oppnådde svarprosenter i 
breddeundersøkelsen er følgende:  
– Kursdeltakere:  1509 respondenter, 39,5 prosent 
–	 Kursledere: 135 respondenter, 65, 7 prosent 

Hovedfunn fra breddeundersøkelsen blant 
kursdeltakere og kursledere 
I breddeundersøkelsen blant kursdeltakere og 
kursledere var hovedfokusområdene bakgrunn for 
valg av kurs, generelle preferanser for kurs og opp
læringstiltak, og fornøydhet med kurs og opplæ
ringstiltak. 

Blant kursdeltakerne har vi særlig fokusert på 
preferanser og utbytte, og resultatene er fremstilt i 
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såkalte preferansekart i Rambøll Managements 
notat. I preferansekartene kan man lese hva kurs
deltakerne prioriterer høyest i forbindelse med 
deltakelse på kurs, og hvor fornøyde de er. 

Overordnet sett, ser vi en tendens til at kursdel
takere generelt prioriterer utvikling av selvet som 
viktig ved valg av kurs, og at dette er et utbytte de 
opplever å sitte igjen med etter deltakelse på kurs. 
Det kan se ut som om personlige og sosiale fakto
rer er viktigere for deltakerne enn arbeidsrelaterte 
og kulturelle faktorer; det er viktigere for kursdel
takerne å utvikle selvet og øke sin teoretiske kom
petanse enn for eksempel videreformidle kultu
relle tradisjoner. Det samme gjelder for utbytte; det 
kan se ut som om kursdeltakerne opplever at 
utbyttet er større hva angår personlige faktorer i 
forhold til samfunnsfaktorer. 

I tillegg svarte respondentene på en rekke bak
grunnsvariabler. Vi vil her kort oppsummere de 
mest sentrale og interessante funnene fra bredde
undersøkelsen blant kursdeltakere og kursledere: 

Kursdeltakere: 
–	 Kursdeltakerne er generelt veldig fornøyde 

med kurs og opplæringstiltak i regi av studie
forbundene. Dette gjelder både faglig innhold 
og utbytte, praktisk organisering, mulighet for 
erfaringsutveksling og dialog, samt kurslede
res kompetanse og formidlingsevne. Ingen as
pekter ved kursene synes dermed å skille seg 
ut som spesielt negative eller dårlige. Hele 90 
prosent av kursdeltakerne ville anbefalt kurset 
til andre, noe som bekrefter at deltakerne er 
særdeles fornøyd med kurset de har deltatt på. 

–	 Bakgrunnen for at kursdeltakerne velger å gå 
på kurs, fremtrer å være begrunnet av et ønske 
om å drive selvutvikling, dyrke personlige in
teresser, samt få kvalifikasjoner i forhold til 
jobb. Det er også personlige faktorer som kurs
deltakerne har mest utbytte av etter deltakelse 
på kurs, jf. preferansekart presentert ovenfor. 

–	 Ser vi på hvordan kursdeltakerne har fått kjenn
skap til kurset, viser resultatene i breddeunder
søkelsen at hovedvekten av kursdeltakerne har 
fått kjennskap til kurset gjennom medlemsor
ganisasjonen, lokallaget eller foreningen, samt 
gjennom venner og bekjente. 

–	 Fordelingen på kjønn blant kursdeltakerne vi
ser at det er noe flere kvinner som deltar på 
kurs enn menn, henholdsvis 60 mot 40 prosent. 

–	 Utdanningsnivået til kursdeltakerne viser seg å 
være langt over landsgjennomsnittet, 43 pro-
sent mot 25 prosent med fullført høyere utdan

ning på landsbasis. Dette kan indikere at studi
eforbundenes tilbud ikke når ut til de personer 
som faller utenfor norsk offentlig utdanning, 
men i hovedsak retter seg mot personer med et 
relativt høyt utdanningsnivå. 

–	 I forhold til ressursbruk, viser resultatene at 
halvparten av kursdeltakerne vurderer at kurs
avgiften er av rimelig størrelse. 20 prosent av 
kursdeltakerne har ikke har hatt kurskostna
der i det hele tatt. I forhold til reiseavstander, vi
ser resultatene i breddeundersøkelsen at 60 
prosent av kursdeltakerne har mindre enn 30 
minutter reisetid til kursstedet. 

Kursledere: 
–	 Resultatene fra breddeundersøkelsen viser at 

det er en jevn fordeling på kjønn blant kursle
derne. Videre viser resultatene at utdanningsni
vået til kurslederne også er svært høyt, 80,7 
prosent av kurslederne har høyere utdanning 
(lavere grad/høyere grad). 

–	 Kurslederne har relativ lang erfaring med å hol
de kurs i regi av studieforbundene. Hele 30 pro-
sent av kurslederne har vært kursleder i mer 
enn ti år. Gjennomsnittet ligger på ca. seks år. 
Halvparten av kurslederne har også formell ut
danning innenfor området de er kursleder/læ
rer for. Nærmere 40 prosent av kurslederne har 
imidlertid ingen formell utdanning innenfor 
området de er kursleder for, men har tilegnet 
seg kompetanse gjennom enten yrkeserfaring 
eller på fritiden. Relativt få av kurslederne opp
lever imidlertid at de har behov for kompetan
sehevingstiltak, ca 13 prosent av kurslederne 
har i meget høy eller høy grad behov for dette. 

–	 Kurslederne i breddeundersøkelsen holder ho
vedsakelig kurs innenfor følgende områder: 30 
prosent innenfor helse-, sosial- og idrettsfag, 15 
prosent innenfor estetiske fag og håndverks
fag, og 20 prosent innenfor språkfag. De andre 
fagområdene er ikke framtredende i breddeun
dersøkelsen. 

–	 Kurslederne innretter hovedsakelig kursene 
sine som klasseromsundervisning, samt under
visning i små grupper. Videre viser resultatene 
i breddeundersøkelsen at kurslederne i liten 
grad anvender IKT i undervisningen sin – kun 
18 prosent svarte at de i meget høy eller høy 
grad anvender IKT, mens 44 prosent svarte at 
de i meget liten eller liten grad gjør dette. 

–	 Breddeundersøkelsen blant kursledere viser at 
det er to fremtredende motivasjonsfaktorer for 
å være kursleder; mulighet for å skape engasje
ment blant kursdeltakerne og mulighet for å vi
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dereformidle kulturelle tradisjoner. Kursleder
ne er i mindre grad motivert av lønn og mulig
heten for å delta i frivillig arbeid. 

3	 Undersøkelse av styring og 
organisering av studieforbund; 
ved NIFU STEP, rapport 27/2007 

Sammendrag 
NIFU STEP har analysert organisasjon og styring 
av studieforbundene i Norge på oppdrag av Tron
utvalget. Oppdraget etterspør en organisasjons
analyse med bakgrunn i: 
–	 Kjennetegn ved de som er ansatt i VOFO og 

sentralt og regionalt i studieforbundene 
–	 Ansvar og relasjoner i styringssystemet 
–	 Roller, mål og målgrupper for studieforbunde

ne 
–	 Dokumentasjon av virksomheten 

Tilnærming 
Vår analyse bygger i hovedsak på personlige inter
vjuer og telefonintervjuer med nøkkelinformanter 
i Vox, VOFO og studieforbundene, supplert med 
dokumentanalyse av vedtekter, strategiske doku
menter og offentlig tilgjengelig statistikk. Vi har 
valgt ut åtte studieforbund strategisk for å sikre 
mangfoldet i organisasjonsformer og – kultur og 
dessuten kunne gjennomføre flere titalls kvalita
tive intervjuer i løpet av forsommeren. De åtte stu
dieforbundene er AOF Norge (AOF), Bygdefol
kets Studieforbund (BSF), Folkekulturforbundet 
(FOLK), Fremskrittspartiets studieforbund (FrS), 
Funksjonshemmedes studieforbund (FS), Musik
kens Studieforbund (MSF), Studieforbundet Fol
keuniversitetet (FU) og Studieforbundet Solidari
tet (SO). I kapittel 2 har vi redegjort for datagrunn
lag og metode. Nedenfor oppsummerer vi 
hovedinnhold i hvert kapittel samt gjengir kort 
vurderinger knyttet til hovedmomentene. 

Kjennetegn ved ansatte 
Kapittel 3 omhandler ansatte i studieforbundene 
og deres interesseorganisasjon, Vofo. Her framgår 
det at studieforbundene i Norge oppga at de ved 
utgangen av 2006 hadde vel 350 ansatte i hel eller 
delt stilling deriblant 100 personer på sentralt nivå 
i organisasjonene. Vel 2/3 av alle ansatte i studie
forbundene arbeidet enten i AOF eller FU. Kun 
disse to frivillige organisasjonene i tillegg til Aften
skolen Høyres Studieforbund og BSF, oppgir å ha 
egne regionalt ansatte ved utgangen av 2006. Vi fin

ner følgende bakgrunnskjennetegn ved et mindre 
utvalg av studieforbundene (BSF, FOLK, FS og 
FU): De ansatte er typisk kvinner omkring 50 år 
som ofte har høyere utdanning innenfor humanis
tiske eller estetiske fag, økonomi og administra
sjon eller pedagogikk. Mange av dem arbeidet tid
ligere i privat næringsliv, en annen interesseorga
nisasjon eller ved et universitet/høyskole. 

Flere studieforbund har en svært begrenset 
stab. Flertallet av studieforbundene har ikke 
ansatte i regionale ledd, men løser oppgavene der i 
samarbeid med valgte kontakter og eller ansatte i 
studieforbundenes medlemsorganisasjoner. Admi
nistrasjonen i studieforbundene er generelt slan
ket i de senere år og dermed er studieforbundene 
blitt sårbare personalmessig. 

Overordnet ansvar og relasjoner i styringssystemet 
I kapittel 4 drøftes en rekke momenter i forhold til 
overordnet ansvar og relasjoner i styringssystemet 
mellom departementet, Vox, Voksenopplærings
forbundet og studieforbund. Følgende momenter 
er blant de mest sentrale. For det første: delegerin
gen av ansvar synes å bidra til å opprettholde avgjø
rende særtrekk ved studieforbundenes virksomhet 
som selvstendig og fleksibel opplysnings- og kurs
aktør. Samtidig kan delegeringen bidra til at opplæ
ringsbehov for voksne blir ivaretatt på en relativt 
kostnadseffektiv måte sammenlignet med om det 
offentlige selv skulle fullfinansiere et slikt tilbud. 
For det andre: studieforbundene står fritt til selv å 
definere kursinnholdet, metoder og eventuell kurse
valuering. Dette er avgjørende for at studieforbun
dene som ideelle organisasjoner skal kunne tilby et 
selvstendig og fleksibelt alternativ til det offentlig 
utdanningssystemet og et økende antall private 
opplæringstilbud. Dessuten er dette viktig for 
utviklingen av frivillig sektor; den nære koblingen 
mellom studieforbundene og deres vel 400 frivil
lige medlemsorganisasjoner er trolig av vesentlig 
betydning for å fremme og videreutvikle demokra
tisk deltakelse i samfunnet. 

For det tredje: det statlige tilskuddet til utvi
klingsarbeid etter søknad synes å være for lavt pri
oritert, spesielt når de aktivitetsbaserte tilskud
dene til studieforbundene har et så begrenset 
omfang og er forbundet med en rekke krav. Vi 
mener det er uheldig dersom kravene som settes 
til utviklingsmidler til frivillige organisasjoner blir 
for detaljerte. Gitt at de ordinære midlene som sta
ten bevilger til et studieforbunds virksomhet er for 
knappe, og studieforbundene allerede tærer på 
egenkapitalen som flere informanter gir uttrykk 
for, kan forbundet bli presset til bestemte valg som 
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samsvarer med statlige prioriteringer, i stedet for 
behov studieforbundene og deres medlemsorgani
sasjoner fanger opp. Samtidig har studieforbun
dene som frivillige, uavhengige organisasjoner et 
selvstendig ansvar for sin egen utvikling. Dette kan 
være lettere å ivareta i trange tider dersom man 
har tilstrekkelig egenkapital eller man har beta
lingssterke medlemsorganisasjoner i ryggen. 
Enklest vil det trolig være for sektoren dersom de 
generelle aktivitetsbaserte tilskuddene fra stat og 
kommuner lå på et langt høyere nivå slik at studie
forbundene i langt større grad enn i dag kunne pri
oritere de oppgavene som de selv er de første til å 
se. 

Ansvar og samhandling innenfor studieforbund og 
medlemsorganisasjoner 
Kapittel 5 omhandler hvordan ansvaret for ulike 
oppgaver kan fordeles innenfor studieforbund og 
hvordan sentralt, regionalt og/eller lokalt ledd 
samhandler seg i mellom og med forbundets med
lemsorganisasjoner. Vi vektlegger her følgende 
momenter: 

Studieforbund utfører en lang rekke oppgaver 
og disse fordeles dels ulikt mellom de tre organisa
sjonsnivåene innenfor studieforbundene og til dels 
også til deres medlemsorganisasjoner som selv er 
kursarrangør. Vi finner betydelige variasjoner i 
blant annet i arbeidsdelingen mellom sentralt og 
lokalt nivå i studieforbundene. I minimumsvarian
ten finner vi studieforbund som kun har sentralad
ministrasjon mens kursvirksomheten i all hoved
sak organiseres av lokallagene til et eller flere stu
dieforbundets medlemsorganisasjoner. I maksi
mumsvarianten har studieforbundet regionalt og 
lokalt ansatte i tillegg til sekretariatet sentralt. 

Dilemmaet mellom lokalt eller regionalt selvstyre 
i studieforbund kan oppstå i en sitasjon med pres
sede økonomiske rammer for studieforbundenes 
virksomhet. De tradisjonelt treleddete organisasjo
nene står overfor å skjære ned administrasjonen i 
region- eller lokalleddet når de administrative kost
nadene sentralt i organisasjonen allerede er kuttet. 
Lokalavdelinger i studieforbund med kursvirksom
het i en eller flere kommuner var tradisjonelt selv
stendige enheter både juridisk og økonomisk. 
Avdelinger som har gått med årvisse underskudd, 
trues av konkurs og legges ned. Dermed står den 
lokale forankringen for kursvirksomheten i fare. 
Uten lokalt styre så vel som administrativ forank
ring, kan det bli vanskelig å videreføre kursaktivi
teten lokalt. Samtidig kan det være vanskelig å iva
reta kvalitetsutviklingen for kursvirksomheten i 

studieforbund og medlemsorganisasjoner uten fast 
ansatte medarbeidere i regionen. 

Vi finner videre at kontaktflaten mellom studie
forbund og medlemsorganisasjonene er størst på  
horisontale planet både mellom sentralleddet i stu
dieforbundet og tilsvarende ledd i medlemsorgani
sasjonene samt mellom region-/lokalleddet i studi
eforbundet og det kursgjennomførende leddet i 
medlemsorganisasjonen. I flere medlemsorganisa
sjoner benytter imidlertid lokallag kurstjenester/ 
konsepter som er utviklet i sentralleddet av studie
forbundet og tilpasset lokale behov. Andre studie
forbundet tilbyr dessuten skreddersøm av kurstil
bud for den enkelte medlemsorganisasjonen i til
legg til selv å gjennomføre betydelig kursaktivitet. 
Samarbeidet mellom medlemsorganisasjoner og 
store studieforbund med omfattende utadrettet 
kursaktivitet i egen regi, kan være vanskeligere å 
ivareta. Resultatet kan bli at kursaktiviteten svek
kes, spesielt i de mindre medlemsorganisasjonene. 

Vi kan imidlertid sjelden forvente omfattende 
samarbeid om utvikling av kurs mellom medlems
organisasjoner og studieforbund, unntatt i de tilfel
ler der alle medlemsorganisasjonene er innen 
samme felt eller sektor. I våre intervjuer gjelder 
det musikksektoren. Og selv om medlemsorgani
sasjonene er innen samme sektor, kan store og 
økonomisk sterke medlemsorganisasjoner fore
trekke å utvikle egne kurs. I våre intervjuer gjelder 
det landbrukets organisasjoner og fagforbund. Alli
kevel mener regionleddene i studieforbundene at 
kontakten med medlemsorganisasjonene på ulike 
møteplasser er viktig for å utvikle nye kurs og for
bedre eksisterende kurs, selv om dette arbeidet 
skjer i parallelle opplæringssystemer. 

Roller, mål, målgrupper og utviklingsmuligheter for 
studieforbund 
Kapittel 6 vektlegger en rekke momenter i forhold 
til roller mål og utviklingsmuligheter for studiefor
bundene der vi også finner store variasjoner mel
lom studieforbund. Studieforbundenes ulike roller 
kan likevel sies å variere ut fra følgende hovedty
per, der den første er en rolle alle må ivareta for å 
kunne motta offentlig støtte: 
–	 formidler av vo-støtte og godkjenningsinstans 

for studieplaner og kursaktivitet 
–	 kursutvikler og kursoperatør for medlemsorga

nisasjonene 
–	 kursarrangør for det åpne kursmarkedet innen

for et fåtalls emneområder 
–	 allsidig kursarrangør med et bredspektret em

netilbud til allmenne målgrupper som også kan 
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være tilbyder av spesialiserte kurs for arbeidsli
vet, videregående opplæring eller AMO-kurs 

Studieforbundenes roller er sjelden avgrenset til 
egen organisasjon og medlemsorganisasjoner. I til
legg til kontakten med medlemsorganisasjonene 
deltar regionledd i studieforbundene aktivt i ulike 
regionale og lokale nettverk. Dette gir kunnskaper 
og kontakter som er viktige for å utvikle og arran
gere gode tilbud om voksenopplæring for ulike 
målgrupper. Vi ser at regionledd i studieforbun
dene – enten dette bare er en person eller en liten 
stab på femten personer – har utrolig mange og 
varierte samarbeidspartnere for å styrke kompe
tansen til voksne i arbeidsliv og kulturliv. Vi mener 
dette kostnadseffektive kontakt- og utviklingsar
beidet er en av grunnene til at det er viktig å 
beholde regionledd for de studieforbundene som 
har disse. 

Målsettingene for de åtte studieforbundene som 
vi har konsentrert oss om, har visse fellestrekk. 
Studieforbundenes hovedfokus er medlemsorgani
sasjonene og eksisterende allmennrettede tilbud. 
Dessuten står medlemsorganisasjonenes og studi
eforbundets egne utviklingsbehov sentralt i måldo
kumentene. Flere av studieforbundene vektlegger 
behovet for å tilpasse egen organisasjon og videre 
satsinger til en presset økonomi. Flertallet av de 
åtte forbundene er inne i en kritisk fase med bety
delig redusert kursvirksomhet og der presset på 
en kompetent, men svært begrenset administra
sjon, er økende. Studieforbundene har offensive 
mål for framtida til tross for at flere av dem lever i 
en heller usikker økonomisk situasjon og derfor er 
opptatt av å bedre rammebetingelsene for virksom
heten. Flere vil øke studievirksomheten, men dette 
kan virke vel optimistisk særlig for forbundene 
som tærer på egenkapitalen og allerede må ta stil
ling til om de skal redusere administrative utgifter 
ytterligere sentralt, regionalt eller lokalt. 

Hovedbarrieren for studieforbundene synes å 
være et sårbart administrativt apparat som er bety
delig slanket i senere år, der kravet om lønnsomhet 
i kurstilbudet konkurrerer med kvalitet. Enkelte 
studieforbund går med underskudd og tærer på 
egenkapitalen. Dette svekker mulighetene for å 
utvikle organisasjonen og kursvirksomheten fram
over. Det synes å være betydelig ressursmangel i 
systemet som må kompenseres for å få til gode 
utviklingsprosesser som kan gi økt kvalitet og sam
tidig økt kursvolum. I 2007 er det kun en begrenset 
mulighet til utviklingsmidler etter søknad og ingen 
andre former for omstillingsstøtte. Studieforbun
dene står overfor en relativt tøff konkurransesitua

sjon regionalt og lokalt, særlig i forhold til kurs 
som er rettet mot andre enn medlemsorganisasjo
nene. Opplæring innrettet mot lokalsamfunnet har 
en viss konkurranse, mens opplæring i det åpne 
markedet og opplæring som oppdrag etter anbud, 
er mest utsatt for konkurranse fra kommersielle 
aktører. Det offentlige bidrar i tillegg selv til kon
kurransen på oppdragsmarkedet for voksenopplæ
ring blant annet gjennom NAV, videregående sko
ler, fagskoler eller universiteter og høgskoler. 

Evaluering og dokumentasjon av 
studieforbundenes virksomhet 
Det avsluttende kapittel 7 tar for seg temaene 
dokumentasjon og evaluering. Dagens krav til 
dokumentasjon er omfattende, men akseptable. 
Systemet framstår som innarbeidet og akseptert i 
studieforbundene som vi har undersøkt. Doku
mentasjon og rapportering utgjør i alle tilfeller en 
omfattende tilleggsoppgave samtidig som de 
pålagte oppgavene bidrar til å bygge opp nødvendig 
legitimitet for studieforbundene. Systemet har 
imidlertid trolig nådd et metningspunkt for kravene 
til dokumentasjon og rapportering av studieforbun
denes aktivitet gitt dagens tilskuddsnivå. Flere 
informanter gir et klart uttrykk for at eventuelt 
krav om personnummerregistrering av den 
enkelte kursdeltaker er uønsket og unødvendig og 
kan medføre reduksjon i kursvirksomheten. Det 
synes å være en fordel om studieforbundene selv 
også kan ha nytte av dokumentasjonen og rappor
teringen til Statistisk sentralbyrå, i sitt eget plan-
leggings- og utviklingsarbeid – utover å oppnå de 
aktivitetsbaserte tilskuddene. 

Departementet har selv vurdert endringer i til
skuddsordningene til studieforbundene flere gan
ger dels på basis av et utvalg fra sektoren, dels i 
form av en intern gruppe i departementet og dess
uten med utgangspunkt i analyser utført av Stats
konsult. Det er ikke foretatt noen evaluering av til
skuddsordningen etter at Vox overtok som til
skuddsforvalter, men den korte tiden tatt i betrakt
ning er ikke dette å forvente. Vurderingene av til
skuddsordningene har gitt en rekke forslag til 
tiltak som er fulgt opp i varierende grad. Den mest 
skjellsettende endringen er overføringen av for
valtningsansvaret til Vox, mens regelverket ikke er 
vesentlig endret på grunnlag av evalueringsaktivi
teten. Det er for eksempel få endringer mot en fel
les tilnærming i tilskuddsforvaltningen for studie
forbund og fjernundervisningsinstitusjonene slik 
som Regelverkutvalget foreslo i 2000. 
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Samlet vurdering 
Et hovedinntrykk som avtegner seg i vår under
søkelse er en sektor i motbakke som likevel er 
svært fleksibel og opptatt av å gi kurstilbud som 
voksne etterspør. De frivillige studieorganisasjo
nene er også lydhøre for å dekke behov som det 
offentlige vektlegger gjennom spesielle tilskudd 
med hjemmel i § 24 i Voksenopplæringsloven og 
tilhørende forskrifter. Utviklingsmulighetene for 
studieforbundene er imidlertid ikke de beste 
innenfor dagens tilskuddsordninger for studiefor
bundene. Mange forbund er for opptatt av å 
begrense skadevirkningene i stedet for å kunne 
ruste egen organisasjon for å imøtekomme framti
dens behov som et fleksibelt supplement til det 
offentlige utdanningssystemet. Dette er et tanke
kors som bør tillegges vekt i vurderingen av fram
tidige tilskuddsordninger og årlige bevilgninger 

over statsbudsjettet. Framtiden for den frivillige 
sektorens uformelle og fleksible opplysnings- og 
kursvirksomhet – som et viktig supplement til det 
offentlige utdanningssystemet – er høyst uviss der
som rammebetingelsene ikke endres vesentlig. 
Politikkutviklingen på dette området vil også 
berøre utviklingen av det frivillige organisasjonsli
vet generelt og dets framtidige bidrag i samfunnet. 

Ansatte i studieforbund 
De ansatte i studieforbundene har en relativt ensar
tet bakgrunn ofte med høyere utdanning innen 
humanistiske, estetiske, økonomiske eller pedago
giske fag, og de fleste er kvinner over 50 år. Blant 
de ansatte i studieforbundene er det få med innvan
drerbakgrunn. Denne sammensetningen av bak
grunn gjelder også for de ansatte i VOFO. 

Tabell 5.1  Antall ansatte i hel eller delt stilling i studieforbundene ved utgangen av 2006


Studieforbund Regionalt Sentralt Totalt 

Studieforbundet Folkeuniversitetet 135 24 159 
Arbeidernes Opplysningsforbund i Norge 90 30 120 
Aftenskolen Høyres Studieforbund 18 3 21 
Bygdefolkets Studieforbund 14 5 19 
Folkekulturforbundet 0 6 6 
Populus – studieforbundet folkeopplysning (a) 0 5 5 
Funksjonshemmedes Studieforbund (b) 0 4 4 
Idrettens Studieforbund 0 4 4 
Norsk Kristelig Studieråd 0 3 3 
Musikkens Studieforbund (c) 0 3 3 
Studieforbundet natur og miljø 0 3 3 
Sosialistisk Opplysningsforbund (d) 0 2 2 
Senterpartiets Studieforbund (e) 0 2 2 
Samisk Studieutvalg/Sàmi Oahppolàvdegoddi 0 2 2 
Venstres Opplysningsforbund 0 1 1 
Kristelig Folkepartis Studieforbund 0 1 1 
Frikirkelig studieforbund 0 1 1 
Akademisk Studieforbund 0 1 1 
Fremskrittspartiets Studieforbund (f) 0 0 0 
Sjøsamisk Studieforbund 0 0 0 

257 100 357 
Merknader: For enkelte av forbundene er opplysningene oppdatert per mai 2007. [0] indikerer manglende informasjon 
a Populus: fire stillinger delt på fem personer 
b	 FS: 3,3 årsverk sentralt. 
c	 MSF: Totalt 1,6 årsverk. Daglig leder i full stilling, prosjektansatte i delt stilling i prosjektet «Musikk i fengsel og frihet». MSF kjøper 

i tillegg 0,2 årsverk (regnskaps/ statistikk) fra Musikkens studieforbund og i tillegg utfører fylkesmusikkrådene administrative 
oppgaver. 

d	 SO: Totalt 1,8 årsverk. Daglig leder i 80 prosent stilling, studiesekretær og prosjektmedarbeider i delte stillinger 
e	 SpS: total 1,5 årsverk 
f	 FrS: har ingen ansatte, men to ansatte (delte stillinger) i organisasjons- og skoleringsavdelingen i Fremskrittspartiet utfører arbeid 

i FrS. Ingen regionalt ansatte, kun valgte studieledere i FrPs fylkes- og lokallag. 

Kilde: Tilgjengelige årsmeldinger for 2006 samt oversikter fra studieforbundene over de ansattes bakgrunn. Sammenstilt av NIFU STEP 
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