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Høring om forslag til endringer i voksenopplæringsloven og
friskoleloven - deling av tilskuddsordningen mellom
Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har 84 medlemsorganisasjoner. De fleste av FFOs
organisasjoner er også medlemmer i Studieforbundet Funkis. Funkis har avgitt en detaljert
uttalelse knyttet til både endringer i voksenopplæringsloven samt forslag til forskrift for delen av
studievirksomheten som legges til Kulturdepartementet. FFO ønsker å støtte uttalelsen fra
Studieforbundet Funkis, og menes den godt ivaretar våre medlemsorganisasjoners interesser.
FFO ønsker her å fremheve noen av våre synpunkter. Det er foreslått en deling av virksomheten i
studieforbundene der 10 av 14 studieforbund flyttes fra Kunnskapsdepartementet til
Kulturdepartementet. Når studieforbundsvirksomheten først skal deles, mener FFO dette er en
fornuftig deling. Funkis blir ett av de 10 forbundene som blir flyttet til Kulturdepartementet. Med
bakgrunn i at frivillighet er et fundament i våre organisasjoners opplæringsvirksomhet er
Kulturdepartementet en naturlig tilhørighet. For å styrke det frivillighetspolitiske
opplæringsperspektivet blir plasseringen innad i departementet viktig. Nærhet til den øvrige
frivillighetspolitiske virksomheten må være en forutsetning.
FFO er opptatt av hvordan de økonomiske rammene fordeles etter en deling mellom to
departementer. Oppleggingen må ikke svekke opplæringsvirksomheten i regi av organisasjoner
som har frivillighet som sin base. Innsatsen i regi frivillige organisasjoner gir mangedobbelt
tilbake. Funkis sitt opplæringstilbud er et sterkt bidrag i det lokale mestringsarbeidet for personer
med funksjonshemming og kronisk sykdom. Virksomheten er et bidrag for mange i å komme ut av
isolasjonen og inn i fellesskapet.
Det er viktig at forholdet mellom voksenopplæringstilskudd i de to departementene ivaretas med
den samme vektingen som har vært. Fordelingen av grunntilskudd, opplæringstilskudd og
tilretteleggingstilskudd, basert på 2019-bevilgning, viser at 65 % av samlet tilskudd skal fordeles
fra Kulturdepartementets budsjett. Denne andelen må opprettholdes også etter oppleggingen.
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I høringsnotatet framheves det at departementenes mål med endringen er å styrke
studieforbundenes egenart. Det er vi glade for. Det vises også til forenklingsreformen for
frivilligheten som ble varslet i Granavoldenplattformen og i frivillighetsmeldingen. Det er bra.
Dokumentasjonskrav kan ofte være en trussel mot det frivillige engasjementet. Derfor mener vi
forenklinger i rapporteringskrav, og en vektlegging av en tillitsbasert tilskuddsordning med fokus
på læring, tilgjengelighet og inkludering er nødvendig for å nå de uttrykte målene.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Lilly Ann Elvestad
generalsekretær
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