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Statsbudsjettet 2019
Høringsnotat – Utdanning- og forskningskomiteen
Kap 254, tilskudd til voksenopplæring
Posten omhandler post 70 tilskudd til studieforbund og post 73 tilskudd til
voksenopplæringsorganisasjoner.

Norges kulturvernforbund er en paraplyorganisasjon for de frivillige kulturvernorganisasjonene. Vi har 24
medlemsorganisasjoner med til sammen rundt 2000 lokallag og 230 000 medlemmer. Blant
organisasjonene finner vi blant annet Norges Husflidslag, Forbundet Kysten, Norsk Kulturarv og
Fortidsminneforeningen. Vi har slektsforskere, husflidslag, historielag, heraldikere og fartøyvernere, og en
rekke andre engasjerte personer som bidrar med tusenvis av timer i dugnadsinnsats hvert år for å ta vare
på kulturarven vår. Videreføring av kunnskap er viktig for samtlige organisasjoner.
I våre organisasjoner finner du mange medlemmer med spisskompetanse på sine områder, og de frivillige
kulturvernorganisasjonene er svært viktige bidragsytere innen kulturfagene over hele Norge. Gjennom et
tett samarbeid med Studieforbundet Kultur og Tradisjon sikrer vi at det finnes kurstilbydere med høy fagog tilretteleggingskompetanse der folk bor. Kursene organiseres og gjennomføres av lokallag som også har
det økonomiske ansvaret for opplæringen. Mange kulturarbeidere og håndverkere får en viktig del av sine
inntekter fra å være kurslærere. Kursene i seg selv finansieres av deltakeravgift, private givere, frivillige
dugnadstimer og statlige tilskudd. Til tross for at de statlige tilskuddene utgjør kun 20% av finansieringen,
er dette et avgjørende bidrag i forhold til gjennomføring.
Regjeringen har foreslått å opprettholde nivået på tilskuddet til studieforbundene i neste års budsjett. Etter
mange år med forslag til realnedgang og manglende prisjustering er vi fornøyd med at tilskudd til
studieforbundene er foreslått på samme nivå, med prisjustering. Mange av kulturvernorganisasjonene er
gode kunnskapsforvaltere, og bringer denne videre nettopp gjennom kurs og organisert opplæring. Likevel
er det grunn til å understreke at opplæring i organisasjonene er et område som har hatt stor grad av
realnedgang, anslagsvis rundt 100 millioner de siste 10 årene. Stor grad av frivillig innsats gjør det likevel
mulig å tilby opplæring, noe både lokallag, regionlag og de nasjonale organisasjonene gjør med gode
resultat.
Fra Regjeringserklæringen leser vi: "Styrke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i frivillig
sektor, i regi av blant andre studieforbundene"
Dette er nå fulgt opp i avtalen om regionreformen med: "Tilskudd til studieforbund utredes med sikte på
endringer i innretningen som muliggjør at noe overføres til fylkeskommunene, og deling mellom
Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet."
Norges kulturvernforbund
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo

telefon: 22 42 21 31
e-post: post@kulturvern.no
www.kulturvern.no

bankkontonr.: 5210 05 12971
org. nr.: 975 977 420

Når Kulturvernforbundet ønsker å bruke tid på dette i budsjetthøring handler det om å uttrykke vilje til
endring, herunder deling og flytting – men stor skepsis til regionalisering dersom det reduserer muligheten
til å ha et nasjonalt kurs- og voksenopplæringstilbud. Vi ønsker å understreke betydningen av at
studieforbundene og Voksenopplæringsforbundet (VOFO) får reell innflytelse i arbeidet med utredningen.
Det er derfor også viktig at vår kollega Voksenopplæringsforbundet får sin del av post 73, og ikke som i
2018 ender opp med reell nedgang. Kulturvernorganisasjonene, med alle sine organisasjonsledd som står
aktivt i opplæring trenger både studieforbund og VOFO for at de kan gjøre jobben som kursarrangører.
Og til slutt: Kunnskapsbudsjettet forteller at arbeidet med en ny lærernorm for praktisk-estetiske fag er
utsatt. Her forventer vi å se resultater i neste budsjett, da regjeringen tidligere har vært tydelig på at det er
viktig å styrke den praktiske opplæringen. Om de mener dette, må det også følge med midler til å
gjennomføre det.
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