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Funkis er et studieforbund
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av 16 organisasjoner



Et studieforbund 

• Er en organisasjon som selv tilbyr eller legger til rette for 
opplæring

• Er en paraplyorganisasjon med opplæring for voksne 
som hovedmål

•Driver med opplæringsvirksomhet i samsvar med de 
overordnede målene i voksenopplæringsloven (§ 4)

• Formidler kurstilskudd til voksenopplæring 



Hvorfor studieforbund?

•De fleste frivillige organisasjoner i Norge er tilsluttet et 
studieforbund og får tilskudd til sin kursaktivitet gjennom 
studieforbundet
• Funkis er ett av flere studieforbund i Norge
•Medlemsorganisasjonene i Funkis er foreninger for 

mennesker med funksjonsnedsettelser, kronisk syke og 
deres pårørende
• Studieforbundet Funkis har 94 medlemsorganisasjoner 

pr. 26.08.22



Funkis’ primære oppgave

•Formidle støtte til voksenopplæring (vo-
midler) fra staten til medlemsorganisasjoner 
som driver med kursvirksomhet 



Hvem kan søke om vo-midler?

•Alle medlemsorganisasjonene kan søke via 
Studieforbundet Funkis om kurstilskudd til 
opplæring

•Det er tilstrekkelig at søkeren er et 
organisatorisk ledd (lokallag, fylkeslag, 
avdeling eller lignende) i en 
medlemsorganisasjon



Vilkår

•For å få voksenopplæringsmidler, eller 
kurstilskudd til voksenopplæring:



Hva er et kurs?



En gruppe mennesker

•Møtes 

•For å lære noe



Hvor mange er en gruppe?

• Kurset må ha minst 4 deltakere ved oppstart (unntak 
kan begrunnes i sykdom og ulike pedagogiske 
tilpasninger)
•Godkjent deltakelse = deltakelse på minst ¾  (75 %) av 

kursets totale timetall
•Deltakerne må være fylt 14 år innen utgangen av det 

året opplæringen foregår (yngre kan også delta, men 
teller da ikke med som deltakere)
• Eventuell lærer kan regnes som kursdeltaker



Hvordan møtes man?



Hvordan gjennomføre kurset

• Kurset skal være offentlig kunngjort og åpent for alle, 
men kan likevel være rettet mot bestemte målgrupper

•Man kan gjennomføre kurset:
• Som fysisk samling

• I kombinasjon med et kurs på nett

• Som rent nettkurs (dette er et midlertidig koronatiltak fra 
myndighetene)



Hvordan foregår læringen?



Rammene rundt læring:

• Et kurs kan ha timer med eller uten lærer

• Kursarrangør avgjør om opplæringen skal gjennomføres med 
eller uten lærer, eller i en kombinasjon av disse. Studieplanen 
kan også gi føringer for dette 

• Kurset skal gjennomføres innenfor rammene av en studieplan

• Studieplanen for kurset skal være godkjent av studieforbundet 
før kurset starter



Studieplanen

• En studieplan er en rammeplan, hvor deler av innholdet 
vektlegges

•Man skal ikke lage ny studieplan for hvert nye kurs

•Man finner godkjente studieplaner på www.funkis.no og 
i tilskuddsportalen FunkisKurs

http://www.funkis.no/


FunkisKurs - søknadsportal

• Er et elektronisk, web-basert program for registrering og 
rapportering for kursarrangører som søker om 
kurstilskudd

•Du oppretter selv en bruker i FunkisKurs. 

•Du får tilsendt en link på epost for å aktivisere brukeren 
din 



Hvordan søke tilskudd i FunkisKurs?

• Logg inn i tilskuddsportalen med BankID på www.funkis.no

• Søk om tilskudd

• Send inn skjema

• Når søknad er godkjent kan du rapportere kurset 

• Legg til kursdeltakere og før frammøte

• Søk TRT om deltakere har behov for det, og det er merkostnader knyttet til 
dette

• Legg inn totalregnskap for kurset

• Send rapport til Funkis når kurset er gjennomført for kontroll og utbetaling av 
kurstilskudd

http://www.funkis.no/


Hva er og hva er ikke et kurs?

•Ordinær organisasjonsdrift er ikke et kurs



Et møte er ikke et kurs



Men:

•Man kan arrangere et kurs i 

tilknytning til et møte



Et styremøte eller årsmøte er ikke et 
kurs



Men:

•Man kan arrangere et kurs i tilknytning til 
et styremøte, årsmøte eller landsmøte

•Tiden før / etter avvikling av selve møtet 
kan for eksempel avsettes til kurs

•Det skal gå tydelig fram når kurset slutter 
og når møtet starter, eller omvendt



Er en tur kurs?

•Nei!

•Turer, utflukter og samlinger er ikke kurs



Men:

•Man kan arrangere et kurs i tilknytning til en 
tur, utflukt eller en samling



Regnes forarbeid som kurs?

•Nei!



Men:

•Man kan lære å planlegge og gjennomføre 
aktiviteter og møter på et kurs

•Og igjen: Et kurs skal ikke erstatte ordinær 
lokallagsdrift



Er trening i seg selv kurs?

•Nei!



Men:

Når vi legger vekt på dette:

• At aktiviteten skal inngå i en pedagogisk prosess hvor 
målene skal være tydelig beskrevet i studieplanen

• At målene vil blant annet være å vedlikeholde eller 
utvikle ferdigheter som fremmer den enkeltes utvikling 
og livskvalitet, med bakgrunn i de fysiske og psykiske 
utfordringer som en funksjonsnedsettelse kan gi



Eksempler på studieplaner for trening

Studieforbundet Funkis har flere studieplaner med fokus på trening for å 
bedre den enkeltes livskvalitet i forhold til funksjonsnedsettelse og/eller 
kronisk sykdom: 

• Trim med LHL

• Lev aktivt med din sykdom i vann 

• Fysisk aktivitet – forebygging / rehabilitering

• Mestring og aktivitet

• Stavgang



Hva skal kurset hete?



Kurstittelen skal beskrive læringen

• Bruk ikke kurstitler som «Årsmøte», «Landsmøte», 
«Styremøte» etc.
• Slike titler kan, for utenforstående, lett tolkes som om 

det er selve møtene som er innholdet i kurset, og ikke 
temaene i kurset som i tid er lagt i forkant eller etterkant 
av møtet
• Ikke: «Styret i arbeid» Men: «Opplæring i styrearbeid»



Eksempler på dårlige kurstitler



Eksempler på gode kurstitler

• Senja – geografi, kultur og historie 

• Likepersonstreff, onsdager 

• Studiering Henrik Ibsens «Vildanden» 

•Mestring og erfaringsutveksling 

• Stavgang 

•Mestring og aktivitet – nye utfordringer



Hvor holdes kurset?

• Kursarrangør bestemmer selv egnede lokaler eller steder for 
kurset

• Kurs kan gjennomføres i annen kommune enn hjemkommunen 
– dette er ok

• Det er lov å gjennomføre kurs utenfor Norge. Før da opp 
hjemkommunen til organisasjonsleddet

• Det hender at kurs blir gjennomført på Kiel-ferga – dette er 
også ok. 

• Regler for opplæring med tilskudd er det samme alle steder



Forskjellige typer tilskudd



Tilskudd

• Studieforbundene tildeles voksenopplæringsmidler (vo-
midler) over statsbudsjettet hvert år

• Studieforbundet tildeles sin andel etter bestemte 
beregningsregler:

• Ut fra antall kurstimetall som er registrert fra de siste to årene

• Ut fra dette beløpet beregner hvert studieforbund sine 
satser for året som kommer



Midler ut til medlemmene

Tre typer tilskudd formidles fra Funkis og til medlemsorganisasjonene:

• Opplæringstilskudd (OT): 
• Tildeles alle godkjente kurs

• Tilretteleggingstilskudd (TRT): 
• Ved dokumentert gjennomført tilrettelegging kan det også søkes om TRT, som et supplement til 

opplæringstilskuddet

• Ekstratilskudd:

• Funkis forskutterer tilskudd for medlemsorganisasjoner gjennom kurssystemet. Dette gjelder for de 
organisasjonene som ønsker denne tjenesten. Dette tilskuddet bestemmer den enkelte 
medlemsorganisasjon selv hvordan den vil prioritere



Tilretteleggingstilskudd - TRT

• TRT er beregnet på målgrupper som ofte vil ha ekstra 
kostnader, eller tilleggsutgifter (merkostnader), i 
forbindelse med studiearbeid

• Eksempler på målgrupper er mennesker med 
funksjonsnedsettelser, kronisk syke og personer med 
særlige omsorgsoppgaver



Tilretteleggingstilskudd - TRT

•Medlemsorganisasjonene i Studieforbundet Funkis 
tilhører ofte en eller alle disse målgruppene. Det betyr at 
de kan søke om dette tilskuddet, dersom tilrettelegging 
er dokumentert utført

•Midlene skal i hovedsak være med på å senke utgiftene 
for kursarrangøren, slik at deltakerne ikke må betale 
urimelig stor deltakeravgift for å gjennomføre kurset



Tilretteleggingstilskudd - TRT

• Tilretteleggingstilskuddet skal brukes til å fjerne 
hindringer for å delta i opplæring

• Tilretteleggingstilskuddet skal være et supplement til 
opplæringstilskuddet, og er beregnet på mennesker 
med funksjonsnedsettelser og andre deltagere som 
trenger særskilt tilrettelegging som medfører høyere 
kostnader for arrangøren



Hva er tilrettelegging?

• Tilretteleggingstilskudd er lovfestet i Lov om 
voksenopplæring og utbetales som et eget tilskudd til 
studieforbund, som kan dokumentere at de har behov 
for tilrettelegging for sine deltakere

•Dette for at de skal få en kompensasjon for de 
tilleggsutgiftene (merkostnader) tilrettelegging medfører



Tilskudd på funkis.no

• Alt du trenger å vite om tilrettelegging, dokumentasjon  
og TRT finner du under fanen «Tilskudd» på Funkis sin 
hjemmeside: 

•www.funkis.no/tilskudd

http://www.funkis.no/tilskudd


Hvem utbetales tilskuddene til?

• Både opplæringstilskudd (OT) og tilretteleggingstilskudd 
(TRT) utbetales til kursarrangør, ikke til deltakerne eller 
til noens private bankkontoer



Hvor mye tilskudd kan kurset få?

• Disse satsene bestemmes av Funkis for hvert år. Satsene er basert 
på hvor mye tilskudd som tildeles studieforbundene fra 
Kulturdepartementet (KUD) over statsbudsjettet

• Opplæringstilskudd (OT): Se https://www.funkis.no/tilskudd

• Tilretteleggingstilskudd (TRT): Dokumenteres på eget skjema i 
FunkisKurs

• Minstesats: kr. 800,- til kurs/studieringer uten utgifter, eller utgifter 
mindre enn kr. 800,-

https://www.funkis.no/tilskudd


Kurstimer

• Minimum 4 timer pr. kurs

• Maksimum 9 timer pr. dag

• Kurstime:

• 1 time = 1 klokketime

• Kan ha pauser på inntil 15 min pr. klokketime

• Pauser kan samles opp

• Vi regner kun hele timer: 3t 30 min. = 4t      



Før kurset starter

• Alle kurssøknader skal være registrert og godkjent av 
Funkis sentralt før de starter



Når kurset er ferdig

•Når kurset er gjennomført, skal det rapporteres

•Dette gjør kursarrangør i FunkisKurs, rediger skjema

• For å ferdigrapportere et kurs må kursarrangør fylle ut 
deltakerliste og frammøte, evt. søke om TRT og føre 
regnskap for kurset



Utbetaling

• Tilskudd: 
• Timesats (OT), minstesats og eventuelt 

tilretteleggingstilskudd (TRT) utbetales etter at kurset er 
ferdigrapportert

• Tilskuddet utbetales av Funkis sentralt til lagets konto, 
vanligvis i løpet av 1-2 uker



Lykke til med kursvirksomheten!


