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Høring:  Forvaltningsreformen -  forslag til nye oppgaver på det folkevalgte regionale nivået

Voksenopplæringsforbundet takker for muligheten til å komme med synspunkter.

VOFO venter på konkret resultat av Tronutvalgets utredning NOU 2007:11 og ser at det pågående

arbeidet med reformer i regional forvaltning også kan påvirke studieforbundenes framtidige arbeid

og utviklingsmuligheter.

Begrepet studieforbund er så vidt vi kan se ikke nevnt spesifikt i departementets høringsnotat, men

vår virksomhet defineres gjerne inn under begrepene "frivillige organisasjoner" og "private tilbydere"

som er nevnt flere ganger.

Våre uttalelser er konsentrert om kap.3 Utdanning og forskning og kap.10 Helse.

Kap.3.1 Grunnskoleområdet

VOFO støtter forslaget om å overføre oppgaver på områdene kvalitetsutvikling,  kompetanseheving

og rådgivning for grunnskoleområdet fra fylkesmannen til fylkeskommunene

Kap.3.2 Fagskoleutdanning

VOFO støtter også forslaget om å overføre ansvaret for fagskoleutdanning til fylkeskommunene.

Begge de ovenfornevnte forslagene harmonerer godt med Tronutvalgets tanker og anbefalinger om

en "en dørs politikk" - samlet oversikt, medinnflytelse og økt tilgjengelighet på regionalt nivå og

nærmere brukeren.

Kap.10.1 Folkehelse

VOFO ser det som utfordrende at et overordnet ansvar for folkehelse foreslås overført til

fylkeskommunene.  I dag skjer mye av folkehelsearbeidet i regi av frivillige organisasjoner.
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Blant VOFOs medlemsorganisasjoner, 19 studieforbund med til sammen om lag 435 små og store

medlemsorganisasjoner, er det mange som på ulikt sett har folkehelsefremmende arbeid som

hovedmål.

Vår egen situasjon:

VOFO har 17 regionledd. Vi hadde sett for oss en utvikling i retning færre, større og sterkere

regionledd i tråd med ny forvaltningsmessig regioninndeling. Sånn sett gir vi uttrykk for en viss

skuffelse over departementets anbefalinger. Men uansett hva endelig resultatet blir vil VOFO være

konstruktive og samarbeidsvillige. Egen regionalisering må utvikles i takt med vedtatte endringer i

forvaltningen.

Til slutt er det er viktig for oss å oppfordre til å gi rom for  nye partnerskapsavtaler mellom regionalt

folkevalg nivå og  VOFOs regionledd ,  og å ta med i det videre arbeidet det store potensialet som ligger

i frivillige organisasjoners erfaringer og innsats på de ulike samfunnsområdene.
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