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1. Innledning 

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) viser til Prop. 1 S (2021-2022) for Kultur- og 

likestillingsdepartementet og Innst. 14 S (2021–2022).  

Departementet viser til brev av 17. desember 2020 til HK-dir (daværende Kompetanse 

Norge) om delegasjon av myndighet etter voksenopplæringsloven og tilhørende forskrift 

under Kultur- og likestillingsdepartementet.   

Voksenopplæringsloven regulerer godkjenning av studieforbund og vilkår for statstilskudd til 

disse. For midlene som forvaltes etter dette tilskuddsbrevet skal Kultur- og 

likestillingsdepartementets forskrift om studieforbund gjelde. I dette brevet følger rammer for 

HK-dirs forvaltning av ordningen.  

Kultur- og likestillingsdepartementet viser også til tildelingsbrev for 2022 til HK-dir fra 

Kunnskapsdepartementet (KD) som etatsstyrende departement. 

Vedlegg: Retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddsmottakere som får 

tildelt driftstilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet i 2022. 

 

2. Mål for 2022  

Departementet viser til Prop.96 L (2019–2020), Innst.302 L (2019–2020), Lovvedtak 132 

(2019–2020) om endringer i voksenopplæringsloven og tilhørende forskrift.  

Formålet med loven er å fremme livslang læring ved å legge til rette for organisert 

kursaktivitet ved siden av det formelle utdanningssystemet. Loven skal bidra til motivasjon og 
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tilgang til kunnskap og kompetanse for alle, og slik fremme den enkeltes utvikling og møte 

behovene i samfunns- og arbeidslivet. 

Loven skal ivareta opplæring og deltakelse i frivillige organisasjoner, bidra til å bevare et 

mangfoldig kulturliv og ta vare på kulturarven gjennom læring. 

Departementet har videre i Prop. 1 S (2021–2022) redegjort for overordnede mål, strategiske 

utfordringer og satsingsområder for 2022. Vi ber HK-dir om å se sin forvaltning av 

tilskuddsordningene i sammenheng med disse.  

 

2.1 Mål for studieforbundsordningen 

Studieforbundsordningen skal bidra til folkeopplysning og kompetanse for alle, på siden av 

det formelle utdanningssystemet.   

Tilskuddet skal bidra til å redusere utenforskap og fremme inkludering blant voksne.  

 

Tilskuddet skal bidra til at studieforbundene kan drive opplæring i samsvar med målene i 

voksenopplæringsloven og følgende overordnede mål: 

a) Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig 

utvikling ved å engasjere og utvikle aktive medborgere. 

b) Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon. 

c) Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering. 

d) Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte 

behov i et samfunn og arbeidsliv i stadig endring. 

e) Å styrke kulturelt mangfold og øke deltagelse i kulturlivet. 

f) Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige 

utdanningstilbud for voksne. 

 

2.2 Mål for tilskudd til Voksenopplæringsforbundet 

Jf. voksenopplæringsloven §8 kan fellesorgan for studieforbund etter søknad få tilskudd til 

drift og samordningsoppgaver ovenfor studieforbundene. I statsbudsjettet for 2022 er det satt 

av midler til Voksenopplæringsforbundet (Vofo). 

 

Tilskuddet skal bidra til drift av Vofo slik at de kan gjøre studieforbundene bedre i stand til å 

tilby voksne fleksibel og brukertilpasset opplæring av høy kvalitet. 

 

Vofo skal arbeide for mer kunnskap om og utvikling av voksenopplæring som blir gitt 

gjennom medlemsorganisasjonene. Dette inkluderer fellesoppgaver for organisasjonene som 

aktivitetsrapportering fra studieforbund og bruk av statstilskudd.  

 

I Meld. St. 10 (2018-2019) – Frivilligheita – Sterk, sjølvstendig, mangfaldig lanserte 

regjeringen en forenklingsreform for frivillig sektor. Vofo kan bidra til målsetningene i denne 

reformen som en samordnerfunksjon, blant annet gjennom å utvikle relevante IT-systemer 

for studieforbundene.  
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3. Kultur- og likestillingsdepartementets hovedprioriteringer for 2022 

Regjeringens overordnede mål er at kunst- og kulturlivet, mediene, frivilligheten og idretten 

skal inkludere og være tilgjengelig for alle, uavhengig av for eksempel kjønn, alder, etnisitet, 

religion, seksuell orientering, funksjonsevne og/eller kulturell, sosial og økonomisk bakgrunn 

og bosted. Kultur- og likestillingsdepartementet forventer at hele sektoren bidrar til et 

langsiktig og systematisk arbeid for å nå et større mangfold av brukere og deltakere, av 

utøvere og av uttrykk og tilbud. Kultur- og likestillingsdepartementet ønsker at det rettes 

særlig oppmerksomhet på å fremme likestilling mellom kjønnene samt å inkludere 

samfunnsgrupper som er underrepresentert. 

   

4. HK-dirs forvaltning og oppfølging av studieforbundsordningen og tilskudd 
til Vofo.  

HK-dir skal forvalte tilskuddsordningen for studieforbund og tilskudd til 

Voksenopplæringsforbundet (Vofo), og føre tilsyn med tilskuddsmottakere.  

 

4.1  Belastningsfullmakt 

Departementet gir med dette HK-dir fullmakt til å disponere inntil 166 260 000 kroner over 

Programkategori 08.15, Kap. 315 post 73 Tilskudd til studieforbund m.m. i 2022. Det omfatter 

tilskudd til studieforbund og tilskudd til Voksenopplæringsforbundet (Vofo).  

Følgende fordeling gjelder for tilskuddsmidlene: 

- Tilskudd til studieforbund: 156 260 000 kroner 

- Tilskudd til Voksenopplæringsforbundet: 10 000 000 kroner   

4.2  Forutsetninger for disponering av tilskuddsmidlene  

Forvaltningen av tilskudd under kap. 315, post 73 er delegert fra departementet til HK-dir i 

brev av 17. desember 2020. Ved behov kan virksomheten utarbeide interne retningslinjer for 

hvordan ordningen skal forvaltes og hvordan vedtak om tildeling gjøres. Forvaltningen av 

tilskuddet skal være i tråd med regler fastsatt i Bestemmelser om økonomistyring i staten. 

Videre vises det til Kunnskapsdepartementets instruks om økonomi- og virksomhetsstyring til 

HK-dir, og Kunnskapsdepartementes årlige tildelingsbrev til HK-dir. Kultur- og 

likestillingsdepartementets retningslinjer for økonomiforvaltning er vedlagt til orientering. I 

selve tilskuddsbrevet til tilskuddsmottakerne eller som et eget vedlegg til brevet, skal det 

presiseres vilkår, krav til rapportering og eventuelle kontrolltiltak ved utbetalingen av tilskudd.  

 

For tilskudd til Vofo i 2022 viser departementet til tidligere retningslinjer for tilskuddet utsendt 

fra Kunnskapsdepartementet.   

 

4.3 Rapportering fra HK-dir til KUD  

KUD ber om at HK-dirs rapportering på bruken av tildelingen for 2022 inngår i 

HK-dirs årsrapport til KD, og at denne også blir sendt i kopi til KUD. 

 

4.4 Fagmøter og dialog 
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Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for etatsstyring av HK-dir. Kultur- og 

likestillingsdepartementet ønsker være i løpende dialog med HK-dir om forvaltningen av 

tilskuddet til studieforbund så lenge det vurderes å være nødvendig. Kultur- og 

likestillingsdepartementet ønsker videre at det holdes to faste fagmøter med HK-dir, et i 

første kvartal og et i tredje kvartal. Fagmøtene skal være felles for Kultur- og 

likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, slik at departementene samordner 

sitt arbeid med tilskuddsordningen. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Therese Koppang (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Siriann Bekeng 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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