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ÅRSMELDING FOR  

STUDIEFORBUNDET FUNKIS i 2019 
 
 
Rekordår for Funkis! 

 

To prosesser har preget Studieforbundet Funkis i 2019: Arbeidet med å utvikle gode rutiner for 

tilretteleggingstilskudd og forslag til ny lov og forskrift for voksenopplæring generelt.  

 

Tilretteleggingstilskudd. Prosessen har dokumentert at tilrettelegging er en krevende og ofte kostbar 

utfordring. De nye dokumentasjonskravene som kom i 2018 gjorde at mange kursarrangører valgte 

å ikke søkte tilretteleggingstilskudd, mens andre kursarrangører benytter tilskuddet i mye større 

grad enn tidligere. Dette medførte en del utfordringer for Studieforbundet Funkis. Det var behov for 

utstrakt veiledning av både sentrale og lokale studieledere i de nye rutinene. Administrasjonen har 

jobbet godt med tilrettelegging og veiledning og har lagt til rette for at de fleste nå mestrer 

utfordringene og det igjen er en større andel kurs som søker tilretteleggingstilskudd. Vår honnør går 

til store og små arrangører over hele landet, både for det arbeidet de gjør for kurs og kompetanse i 

sine medlemsorganisasjoner, men også for det bidraget de gir til vårt politiske arbeid med å vise 

hva tilrettelagt opplæring betyr i praksis. 

 

Forslag til ny lov og forskrift for voksenopplæring. Kulturministeren erklærte i mai at det nå var 

besluttet på politisk nivå at familien av studieforbund skulle deles mellom Kulturdepartementet og 

Kunnskapsdepartementet, at lov og forskrift skulle endres og bli ulik for tilskudd fra de to ulike 

delene. Gjennom året har Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet derfor invitert til 

innspillsmøter om forslag til ny lov og forskrift for voksenopplæring. Studieforbundet Funkis har vært 

en aktiv bidragsyter i denne prosessen for å ivareta våre medlemsorganisasjoners behov for 

tilrettelegging av sin kursvirksomhet. Helt konkret skal Studieforbundet Funkis flyttes til 

Kulturdepartementet sammen med ni andre studieforbund. Fire studieforbund som vurderes som en 

del av Kunnskapsdepartementet kompetansepolitikk skal fortsette å tilhøre dette departementet. 

Forslag til endringer i lov og forskrift ble sendt ut på høring fra Kunnskapsdepartementet 27. 

september med frist 31. desember 2019. Sentralstyre og administrasjon har i samarbeid med øvrige 

studieforbund, Voksenopplæringsforbundet, Virke, Frivillighet Norge, Funksjonshemmedes 

Fellesorganisasjon og flere store medlemsorganisasjoner jobbet aktivt med forslaget. Samarbeidet 

har vært givende og samlende. Vår høringsuttalelse ble sendt inn rett før jul. Vi forventer at 

departementene tar hensyn til våre innspill i det endelige forslag til lov og forskrift. Forslaget til ny 

lov skal behandles i Stortinget i løpet av våren 2020, og både deling og endringer skal være 

gjennomført fra 1.1.21.  

Og så en flott nyhet fra og til alle våre dyktige kursarrangører: Studieforbundet Funkis har fordelt 

tilskudd til rekordmange kurs i 2019. Etter at antallet kurs gikk ned i 2018 som følge av nye krav til 

dokumentasjon fra myndigheten, har vi i 2019 tilpasset oss til nytt regelverk, og har satt ny rekord 

med over 8.705 kurs og 191.142 studietimer. Gratulerer! 

God lesning!  

 

Thor Einar Holmgard 

Sentralstyrets leder 
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Organisasjon 
 

Sentralstyret i Studieforbundet Funkis fram til årsmøtet 2019 besto av: 

 

Leder:    Kristin Berglann Tronrud, Norges Blindeforbund 

Nestleder:   Thor Einar Holmgard, Ryggforeningen i Norge 

Medlem:   Åse Harstad, Hørselshemmedes Landsforbund 

Medlem:   Mille Plassgård Falstad, Mental Helse Ungdom 

Medlem.   Svein B Holmen, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 

Ansatte valgt:   Tamar Loria/vara Elin Sollid 

1 Varamedlem:   Elisabeth W. Thomassen, Norges Fibromyalgi Forbund 

2 Varamedlem:  Eva Høili, MS-forbundet 

 

 

Årsmøtet 2019 ble avholdt torsdag 26. april med 24 medlemsorganisasjoner, 3 

søkerorganisasjonene samt sentralstyre, administrasjon og gjester tilstede.  

 

Årsmøtet vedtok å ønske velkommen organisasjonene Hørselshemmede barns organisasjon, 

Norges Førerhundforbund og Norges Handikapforbunds Ungdom som medlemmer i Funkis 

 

Studieforbundet hadde etter årsmøtet 89 medlemsorganisasjoner med mer enn 345.000 

medlemmer tilsammen. Årsmøtet behandlet årsmelding og regnskap for 2018. Vedtektene ble 

gjennomgått og revidert, og arbeidsplan og budsjett for 2019 vedtatt.  

 

Etter årsmøtet fikk Studieforbundet Funkis følgende sentralstyre: 

 

Leder:    Thor Einar Holmgard, Ryggforeningen i Norge 

Nestleder:   Kristin Berglann Tronrud, Norges Blindeforbund  

Medlem:   Åse Harstad, Hørselshemmedes Landsforbund 

Medlem:   Mille Plassgård Falstad, Mental Helse Ungdom 

Medlem.  Svein B Holmen, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke 

Ansatte valgt:   Tamar Loria/vara Elin Sollid 

1 Varamedlem:   Eva Høili, MS-forbundet 

2 Varamedlem:  Amalie Tveit Pedersen, Stoffskifteforbundet 

 

Styret hadde 5 møter i 2019, inkludert et strategiseminar over tre dager, og behandlet 51 saker. 

Sentralstyrets Arbeidsutvalg møttes to ganger. 
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Fylkesledd 
 

Studieforbundet Funkis hadde i begynnelsen av 2019 14 fylkesledd som dekket 17 fylker.  I juni 

vedtok Funkis Telemark og Funkis Agder sammenslåing til Funkis Sør. Fylkeslagene i Troms og 

Finnmark har besluttet å danne felles Funkis Nord fra 1. januar 2020. Fylkeslagene i Østfold, 

Akershus og Buskerud startet diskusjoner om å danne Funkis Viken. I løpet av 2020 fullføres 

prosessen med å etablere større og faglig sterkere fylkeslag i Studieforbundet Funkis. Virksomheten 

i fylkene rapporteres i egne årsmeldinger som behandles på årsmøter i hvert fylke.  

 

Sentralstyret inviterte representanter fra fylkesleddene til Fylkessamling, der aktuelle spørsmål ble 

debattert. I tillegg utvikles ny kompetanse i samarbeid mellom fylkene. På Fylkessamlingen 2019 

var hovedvekten på samarbeidsprosesser i fylkesstyrene. I tillegg ble et nytt felleskurs: 

Grunnleggende likepersonarbeid, presentert. Fylkesplangruppen fortsatte sitt arbeid gjennom 2019, 

blant annet med et møte i Oslo i november. Sentralstyreleder og generalsekretær deltok på deler av 

dette møtet. 

 

Administrasjon 
 

Marianne Ween    Generalsekretær  100 % 

Odd Erik Randen      Studierådgiver  100 % 

Elin Sollid              Nettredaktør/rådgiver    100 %   

Tamar Loria    Rådgiver til 22. november  100 %   

Pia Regine Østby Johannesen  Førstekonsulent    80% 

Jorunn Myhren   Rådgiver fra 11. november 100% 

Vesa Zeka    Vikar til 30. august  100% 

 

I 2019 har det vært igjen vært endringer i administrasjonen. På grunn av permisjon kunne vi 

forlenge vikariatet til Vesa Zeka. Jorunn Myhren tok over som studierådgiver etter Tamar Loria. Vi 

kan bekrefte at hverken sykdom eller permisjon har med arbeidsforhold å gjøre. 

Representasjon 
 

Sentralstyret har i perioden besøkt fylkesårsmøter og deltatt aktivt på fylkessamlingen. Styret har 

representert Studieforbundet Funkis både i Voksenopplæringsforbundet og i flere 

medlemsorganisasjoner. Styrets leder har deltatt på møter i Kunnskaps- og Kulturdepartementene 

sammen med generalsekretær. Nestleder i sentralstyret er styremedlem i 

Voksenopplæringsforbundet. 

 

I løpet av 2019 har administrasjonen og sentralstyret prioritert samarbeidet med øvrige 

studieforbund og samarbeidet har blitt tettere. Gjennom året har Funkis også utviklet nært 

samarbeid med de to politiske studieforbundene, Venstre og Senterpartiet. Disse har utviklet et 

lobbykurs som våre fylkesledd kan holde for lokale medlemsorganisasjoner. Både 

Voksenopplæringsforbundet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon vil tilby det samme kurset 

gjennom sine fylkesledd. 
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Studieforbundet Funkis ved styre eller administrasjon besøkte følgende medlemmer i perioden: 

Lymfekreftforeningen, NRF Hedmark, HLFs studiekonferanse, Mental Helses studielederseminar, 

Afasiforbundet og Hørselshemmede barns organisasjon. I tillegg hadde følgende fylkesledd besøk 

fra sentralleddet: Funkis Finnmark, Funkis Buskerud, Funkis Sør, Funkis Møre og Romsdal. Funkis 

Østfold, Akershus og Buskerud har hatt samarbeidsmøter i administrasjonens lokaler. 

 

Økonomi 
 

Studieforbundet Funkis hadde i 2019 en omsetning på kr 48.259.742. Av disse kom kr 

44.553.879 fra ulike voksenopplæringstilskudd, og kr 39.524.043 ble videreformidlet som 

tilskudd til våre medlemsorganisasjoner og fylkesledd.  

De fleste av midlene som Funkis forvalter er belagt med føringer. Voksenopplæringsmidler skal 

gå til voksenopplæring hos våre medlemmer. Funkis bruker noe av midlene på å administrere 

tilskuddsordningene, og 11,7 prosent (kr 5.675.826) av total omsetning gikk til administrasjon. 

Andelen Studieforbundet Funkis bruker på administrasjon er lav og det må påregnes at 

administrasjonsandelen vil øke framover. 

Funkis formidlet og utbetalte kr 2.230.160 fra våre medlemsorganisasjoner til kurs i deres egne 

lag. Funkis gjør dette på vegne av Hørselshemmedes Landsforening, Mental Helse og 

Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke praktiserte dette. Det gir et godt tilskudd til kurs i deres 

lokallag. 

 

Voksenopplæringstilskudd til Funkis 
 

Studieaktiviteten er grunnstammen i studieforbundets virksomhet. Funkis’ stab administrerer og 

koordinerer studievirksomheten, godkjenner studieplaner, behandler kurssøknader, fordeler tilskudd 

og har ansvaret for statistikk og rapportering etter gjeldende regler.  

 

Vi konstaterer at færre kurs og timer ble registrert i 2018 enn året før. Strengere 

dokumentasjonskrav for å søke tilretteleggingstilskudd førte det til at mange kursarrangører vurderte 

at den krevende søknadsprosessen ikke ga tilstrekkelig tildelt tilskudd. Administrasjonen arbeidet 

målrettet for å lage og legge til rette for bedre og enklere søknadsrutiner. Dette for å lette arbeidet 

for sentrale studieledere og lokale arrangører i medlemsorganisasjoner og våre fylkesledd. 

Resultatet av dette arbeidet ble at hele 191.142 kurstimer ble registrert og det ble gitt tilskudd til 

8.705 kurs med 62.288 deltakere. 

 

I 2019 mottok Funkis følgende voksenopplæringsmidler: 

Grunntilskudd stort kr 1.500.000 som delvis dekker administrasjon og medarbeiderutvikling.  

 

Opplæringstilskudd, basert på godkjente timer de siste to år kr 20.840.946. Av dette benyttet Funkis 

16,9 % til administrasjon av tilskuddene.  

 

Tilretteleggingstilskudd, basert på tidligere godkjente tilrettelagte kurs, kr 22 212 933. Etter pålegg 

fra Kompetanse Norge har ikke Funkis anledning til å benytte noe av tilretteleggingsmidlene til 

administrasjon av ordningen. Tildelingen gikk i sin helhet til kursstøtte. 
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Rapportering i forhold til Arbeidsplan for Funkis 2019 
 

Arbeidsplanen bygger på Strategiplan for 2019 – 2021 og følger de samme hovedpunktene. 

Arbeidsplanen er sentralstyrets verktøy for å følge arbeidet i Funkis gjennom året. 

ROLLE I SAMFUNNET   

Studieforbundet Funkis skal i 2019 styrke omdømmet sentralt og lokalt.  

Gjennom aktivt utviklingsarbeid skal Studieforbundet Funkis styrke egen kompetanse og 

organisasjon og bidra til å heve status for tilrettelagt voksenopplæring i Norge.  

Vi skal styrke opplæring i medlemsorganisasjonene gjennom bedre rammevilkår, effektiv 

søknadsbehandling og god veiledning. 

 

FUNKIS SOM AKTIV SAMFUNNSAKTØR 

Studieforbundet Funkis skal: 

• Forankre rutiner for tilretteleggingstilskudd i hele organisasjonen, herunder 

medlemsorganisasjonene, ved å gi kunnskap og positiv opplevelse av forpliktelsen knyttet til 

tilskuddet  

Vurdering: Gjennom 2019 jobbet administrasjonen målrettet for å forankre kunnskap om 

tilretteleggingstilskudd og regelverk hos medlemsorganisasjonene. Resultatet ble økning i antall 

kurs som får støtte. Arbeidet gav også dypere forankring av målet med tilskuddet hos 

arrangørene. 

• Informere, veilede og behandle søknader om kursstøtte 

Vurdering: Økningen i kurstimer som fikk til skudd i 2019 er formidabel, og mer enn veide opp 

for nedgangen i 2018. Administrasjonen vil fortsette arbeidet med veiledning og samarbeid med 

sentrale studieledere i 2020. 

• Motivere til at alle medlemmer skal være aktive ved å samle mindre organisasjoner til 

veiledning 

Vurdering: Selv om de aller fleste organisasjonene klarer å søke tilskudd til sine kurs, gjenstår 

arbeid med å motivere og veilede særlig de små organisasjonene og sikre at de får støtte til sitt 

viktige kompetanse-arbeid. Dette vil administrasjonen fortsette med i 2020. 

• Samle store organisasjoner for å utvikle gode rutiner for fordeling av tilretteleggingstilskudd i 

lokallag 

Vurdering: Administrasjonen samlet 15 organisasjoner til samling i mai 2019, med tema 

fordeling av tilretteleggingstilskudd i egne lokallag. Vi samlet også 32 medlemsorganisasjoner til 

studieledersamling høsten 2019. Ett av hovedtemaene her var hvilke plikter og oppgaver skal 

Funkis oppfylle for sine medlemmer, og medlemmer overfor Funkis.   

• Være en tydelig og ledende aktør for tilrettelagt opplæring for voksne 
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Vurdering: I forbindelse med at studieforbundene skal deles, og Funkis flyttes til 

Kulturdepartementet, har Funkis vært tydelig overfor statsråd, andre studieforbund, Vofo og 

andre: Hoveddelen av tilretteleggingstilskuddet hører hjemme i samme departement som 

Funkis. Vi jobbet også med å sikre midler til forvaltning av tilskuddene i framtiden. 

• Systematisk arbeide for bedre rammevilkår for voksenopplæring og tilrettelagt opplæring ved 

blant annet politisk påvirkning, og gode allianser lokalt og nasjonalt 

Vurdering: Både sentralstyre og administrasjon har styrket bånd til og samarbeid med øvrige 

studieforbund, Vofo, FFO og Frivillighet Norge.  

• Være aktiv på ulike arenaer for voksnes læring som Voksenopplæringsforbundet, 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Frivillighet Norge 

Vurdering: Administrasjonen hadde god kontakt med de tre samarbeidspartnerne i saker som 

Krav til statsbudsjett og Høring om ny lov om voksenopplæring. Funkis ledet i 2019 et prosjekt 

der våre kolleger i Venstres og Senterpartiets Studieforbund utviklet felles lobbykurs for bruk 

både i Funkis, FFO og Vofo. Faglig samarbeid gav styrket samhørighet i endringstider, og 

styrket omdømme for Funkis. 

• Styrke vårt omdømme i hele landet gjennom godt arbeid i fylkesleddene 

Vurdering: Flere av fylkesleddene gjennomgår sammenslåingsprosesser. Sentralstyre og 

administrasjon vil også i 2020, sammen med de nye fylkesleddene, utvikle samarbeidet til en 

mer effektiv og samstemt organisasjon 

 

UTVIKLING AV NY KUNNSKAP 

Studieforbundet Funkis skal: 

• Arbeide for å styrke kompetansen i fylkes/regionledd 

Vurdering: I 2019 overleverte administrasjonen er nytt likepersonkurs til bruk i fylkene. Og 

gjennom året har Senterpartiets og Venstres Studieforbund bistått i utvikling av et nytt lobbykurs 

spesielt tilpasset for at våre fylkesledd.  

• Videreutvikle samarbeidet med Norsk Nettskole om tilpasset og tilrettelagt nettlæring 

Vurdering: Prosjektet Nettforum i Studieforbundet Funkis har fortsatt utvikling av nettbasert 

tilpasset opplæring. I 2019 ble Funkis App tatt i bruk for å samordne og samarbeide med 

sentrale studieledere i medlemsorganisasjonene. 

• Lede arbeidet med gode pedagogiske verktøy for studieledere og kursledere 

Vurdering: Likepersonkurs, lobbykurs og Funkis App ble etablert som gode verktøy for 

pedagogisk utvikling. 
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• Funkis vil arbeide videre med elektronisk søknadsportal for å den mer brukervennlig, 

tilpasset utviklingen i tilskuddsordningen og i våre medlemmers kursaktivitet. 

Vurdering: Administrasjonen i Funkis har gjennom 2019 brukt mye tid og omtanke for å støtte 

Vofos arbeid med å utvikle ny søknadsportal. 23. desember fikk vi imidlertid beskjed om at 

arbeidet var stoppet opp og vil bli tatt opp igjen med en annen retning. Istedenfor et spesiallaget 

program for studieforbundene vil man i 2020 forsøke å finne et eksisterende program som kan 

tilpasses. Konsekvensene for administrasjon og studieledere i Funkis er omfattende, men 

Funkis har ikke noe valg, og tilpasser sin virksomhet til denne virkeligheten. 

• Arbeide aktivt for at nettbaserte kurs blir tilskuddsberettiget 

Vurdering: I forbindelse med foreslåtte endringer i lov om voksenopplæring, har 

studieforbundene arbeidet samstemt for at også nettbaserte kurs skal kunne søke tilskudd.  

 

LEVENDE ORGANISASJON 

Studieforbundet Funkis skal: 

• Styrke stolthet og omdømme for Funkis i region- og fylkesledd 

Vurdering: Fylkesplangruppen, fylkesleddene, sentralstyret og administrasjonen fortsatte 

arbeidet med å samordne uttrykk og kvalitetskrav i 2019. 

• Skape felles forståelse for vår virksomhet og særpreg, samfunnsmandat og rolle gjennom 

god kommunikasjon og profilering av felles regler i alle deler av organisasjonen 

Vurdering: Sentralstyre og administrasjon samarbeidet med fylkesplanutvalget om felles 

forståelse av ansvar og roller. Både fylkesplangruppe og administrasjon har startet revisjon av 

Fylkeshåndboka, et nettbasert verktøy for arbeidet i fylkesleddene. Arbeidet vil bli sluttført i 

2020. 

• Ta godt imot nye medlemsorganisasjoner 

Vurdering: Administrasjonen har arrangert veiledningsmøter for nye medlemsorganisasjoner 

også i 2019, men vil styrke oppfølgingen av nye og ikke-aktive organisasjoner i tiden framover. 

• Styrke kontakten med medlemsorganisasjonene gjennom faglig samarbeid 

Vurdering: Funkis samarbeidet godt med mange medlemsorganisasjoner, men en tredobling av 

antall medlemmer de siste 10 årene har gjort at det kreves større ressurser og mer varierte tiltak 

for å nå fram til alle. 

• Motivere til kursaktivitet i fylkes/regionledd 

Vurdering: Felleskurs med tilgjengelig kursmateriell har gjort det lettere for våre fylkesledd å 

arrangere kurs av felles interesse for medlemmene i sine fylker. Fylkesleddene i Funkis følger 
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opp dette i varierende grad. I 2019 arrangerte fylkesleddene i Funkis 39 kurs, ett kurs mer enn i 

2018. 

• Styrke kompetansen om tilrettelagt opplæring i medlemsorganisasjonene, og øke deres 

bevissthet om viktigheten av livslang læring 

Vurdering: Administrasjonen i Funkis jobbet målrettet med dette i 2019, og ved årets slutt 

opplevde vi at mange kursledere har større kunnskap og bevissthet om hva tilrettelegging 

innebærer og hvordan man kan dokumentere nødvendige utgifter og ressurser. 

• Søke TV2 og TVNorge om profilering av Funkis på reklamefrie dager i forbindelse med 

høytider 

Vurdering: Funkis produserte en film om betydning av opplæring og kurs vi støtter. 

Produksjonen ble gjennomført i samarbeid med et erfarent produksjonsselskap. Julen 2019 ble 

filmen vis på reklamefrie dager i TVNorge. Administrasjonen vil søke om at den kan bli vist også 

de neste årene i både TV2 og TVNorge. 

• Legge til rette for sammenslåing av fylkesleddene i Studieforbundet Funkis slik at dette 

harmonerer best mulig med den nye fylkesinndelingen 

Vurdering: I løpet av de siste årene har Trøndelagsfylkene slått seg sammen, og i 2019 slo 

Agder-fylkene seg sammen med Telemark til Funkis Sør. Funkis i Nord vil bli etablert i januar 

2020 når Troms og Finnmark slår seg sammen. Fylkene Østfold, Buskerud og Akershus har hatt 

samarbeidsmøter for å avgjøre sammenslåing. Innlandsfylkene har lenge hatt felles fylkeslag i 

Funkis. 2020 vil vise om også Hordaland og Sogn og Fjordane blir ett samlet, sterkere fylke. 

Rapportering om formål definert i Voksenopplæringsloven 
 

Studieforbundets virksomhet og de overordnede målene 
 

• Å bidra til å vedlikeholde og styrke demokratiet og legge grunnlag for bærekraftig utvikling 

ved å engasjere og utvikle aktive medborgere 

• Å gjøre det mulig for mennesker å påvirke egen livssituasjon 

• Å bekjempe utstøting og bidra til inkludering 

• Å bidra til motivasjon og tilgang til kunnskap og kompetanse for alle og slik møte behov i et 

samfunn og arbeidsliv i stadig endring 

• Å styrke kulturelt mangfold og øke deltakelse i kulturlivet 

• Å være en selvstendig arena for læring og et supplement til offentlige utdanningstilbud for 

voksne 

 

Det er ikke gjort endringer i formål og innretning for Studieforbundet Funkis i 2019. Strategiplan for 

organisasjonen for årene 2019-21 ble vedtatt på årsmøtet 2019. Her poengteres det at ‘Å sikre og 

utvikle kunnskap om tilrettelegging, og formidle den til våre organisasjoner og kursledere, er en stor 

oppgave i årene som kommer.’ Funkis vil også: ‘Bekjempe utstøting og bidra til inkludering.’ 

Sammen med Voksenopplæringsforbundet og Frivillighet Norge, arbeides det systematisk med 
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metoder for inkludering. Studieforbundet Funkis har – som representant for mennesker med nedsatt 

funksjonshemming - vært en pådriver i denne utviklingen, både blant våre egne organisasjoner og i 

øvrige læringsmiljøer både i Norge og internasjonalt. 

 

 

 

Måloppnåelse og endringer 
I 2019 fikk Funkis tre nye medlemsorganisasjoner, og når derved nye målgrupper.  

Nye kurstilbud og samarbeidspartnere 
Funkis har gjennomført utvikling av et lobbykurs til bruk i fylker og kommuner. Arbeidet er 

gjennomført i samarbeid med Senterpartiets og Venstres Studieforbund samt 

Voksenopplæringsforbundet. Prosessen har – i tillegg til å gi oss et godt felles kursmateriell – 

videreutviklet felleskompetansen hos medlemmene i Studieforbundet Funkis. 

 

Nye arbeidsformer 
I samarbeid med Norsk Nettskole og Stiftelsen Dam har Studieforbundet Funkis utviklet en Funkis 

App som gir oss en ny mulighet for kommunikasjon med sentrale studieledere i våre 89 

medlemsorganisasjoner. Denne ble ferdig produsert i 2018 men er kommet i effektiv bruk gjennom 

2019. Dette gir oss muligheter for enkelt å kommunisere endringer og nye satsinger. 

 

Tiltak for å gjøre målene kjent i organisasjonen 
Administrasjonen i Studieforbundet Funkis har jobbet målrettet for å forankre nye 

dokumentasjonskrav for tilretteleggingstilskudd hos medlemsorganisasjonene, noe som har gitt 

større bevissthet om kostnader ved å jobbe målrettet med inkludering av kursdeltakere med 

tilretteleggingsbehov. 

 

To viktige resultater som er oppnådd i 2019 i forhold til å oppfylle Studieforbundet Funkis 

overordnede mål: 

• Ny rekord i antall kurs, deltaker og kurstimer vi gav tilskudd til. Det viser at opplæring og 

kompetanse er prioritert i våre medlemsorganisasjoner. Medlemmene i organisasjoner for 

funksjonshemmede og kronisk syke har ofte dårlig utbytte av fellesskolen. Opplæring på 

trygge og tilrettelagte læringsarenaer er viktig for å gi muligheter til selvstendig liv, arbeid og 

inkludering i det norske samfunnet. Dette gir effekt på flere av målene med ordningen. 

• Halvparten av våre kurs mottar tilretteleggingstilskudd i 2019. Dette er gode nyheter etter at 

nye, krevende regler for dokumentasjon av kostnadene ved tilrettelegging reduserte denne 

andelen drastisk i 2018. Vi håper at bedre regelverk i framtiden skal gjøre at alle 

kursarrangører som har hatt utgifter og brukt tid og ressurser til tilrettelegging igjen skal 

kunne søke om dette. Resultatene fra 2019 viser at vi har lykkes et stykke på vei med vår 

egen tilrettelegging og veiledning. 

 

Studieforbundet Funkis rapporterer årlig til Statistisk Sentralbyrå. Noen av våre aktiviteter er ikke 

målbare gjennom SSBs rapporteringsmal. Eksempler på dette er: Kvalitetsarbeid, utvikling av nye 

felleskurs, tilrettelegging og undervisning på nett.  
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Konklusjon 
 

Året 2019 har vært krevende for sentralstyre og administrasjonen. Utfordrende regelendringer 

som måtte forankres bedre, arbeidet med å forberede oss på å flytte til Kultur- og 

Inkluderingsdepartementet, og flere utskiftinger i administrasjonen. Oppnådde resultater viser 

imidlertid at Studieforbundet Funkis er en robust organisasjon med en administrasjon som møter 

endringer med faglig kompetanse.  

 

Utfordringen framover blir å sikre at de økonomiske rammene utvides i samme takt som vi øker 

kursaktiviteten, og at Studieforbundet Funkis blir rustet til å møte nye krav fra medlemmer, 

samfunn og myndigheter.  

 

Samarbeidet med andre studieforbund og samarbeidspartnere har vært, og er viktig for å sikre 

vår framtid. Sammen skal vi arbeide videre for å sikre rettferdige regler og tilgjengelige tilskudd 

for opplæring i organisasjonene. 

 

 

Oslo 9. mars 2020 

 

Sentralstyret for Studieforbundet Funkis: 

 

 

 

Thor Einar Holmgard    Kristin Berglann Tronrud        Åse Harstad 

Leder                                  Nestleder          Styremedlem 

 

 

 

Mille Plassgård Falstad  Svein B. Holmen  Elin Sollid 

Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem 

 

 

Marianne Ween 

Generalsekretær 

 


