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ÅRSMELDING 2021 FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS   
 
Det har vært et år med store endringer for studieforbundet Funkis. I august fikk vi ny 
generalsekretær som startet med ansatte på hjemmekontor og styremøter på teams. Det har 
gått strålende.  
 
Året 2021 var i likhet med 2020 preget av nedstengning og usikkerhet. Dette har medført en 
lavere studieaktivitet hos våre medlemsorganisasjoner og i Studieforbundet Funkis. Flere av våre 
medlemsorganisasjoners medlemmer er i risikogrupper. Det har vært mer krevende å arrangere 
kurs med restriksjoner, og gjennomføre kurs med mye færre deltakere enn planlagt. Fare for 
avlysninger, og økonomiske forpliktelser har gjort at flere har avventet å arrangere kurs til 
smittesituasjonen ble endret. Jeg er likevel imponert over våre medlemmer som har, til tross for 
situasjonen, arrangert kurs i nye former både digitalt og fysisk. Vi har alle tilpasset oss en ny 
arbeidshverdag hvor digital kompetanse og kreativitet har vært viktig, også i 2021. Dette 
arbeidet vil fortsette. 
 

Det er tilrettelegging i form av behov og kompetanseområde, som skiller oss fra andre 
studieforbund. Det er nødvendig å tydeliggjøre dette, i våre interne planer, og utad ved å 
synliggjøre at vi er spydspissen på tilrettelegging i Norge. Dette arbeidet har vi påbegynt, og vil 
fortsette fremover. 

Studieforbundets økonomi gjør det mulig å jobbe med videreutvikling av organisasjonen, og av våre 
tilbud. Derfor har vi i styret snakket mye om hvordan vi på best mulig måte kan legge til rette for 
dette. En god strategi er et viktig ledelsesverktøy i så måte. Den gir tydelig retning som gir 
organisasjonen kraft, og skaper tilhørighet og identitet for alle delene av organisasjonen. Denne 
strategien skal være et bidrag til å utvikle Studieforbundet Funkis som både skaper og griper 
muligheter i enda større grad enn i dag.  
 
Bærekraft angår oss alle, og Studieforbundet Funkis er ikke noe unntak. Styret har derfor valgt å 
sette FN’s bærekraftsmål inn i strategidokumentet vårt. 
 
Endringer vedtatt i 2020 vedrørende delingen av studieforbundene, og ny lov og forskrift for 
voksenopplæring var gjeldende fra 2021. Tilpasningen til dette, samt overgangen fra 
Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet har vært, og er en tidkrevende prosess. 
 
Jeg gikk inn i rollen som styreleder med optimisme, begeistring og forventninger. Dette året har 
ikke på noen måte endret dette. Jeg ser fram til fortsettelsen. Studieforbundet Funkis er en viktig 
og spennende organisasjon! 
 
 

Eva Høili 

Styreleder 

Studieforbundet Funkis  
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Organisasjon 
 

Sentralstyret i Studieforbundet Funkis fram til årsmøtet 2021 besto av: 

 

Leder:     Thor Einar Holmgard, Ryggforeningen i Norge 

Nestleder:     Eva Høili, MS-forbundet 

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

Medlem:    Mille Plassgård Falstad, Mental Helse 

Medlem.   Øystein Hvenekilde Fylling, Norges Blindeforbund 

Valgt av ansatte:   Elin Sollid (vara Odd Erik Randen) 

1 Varamedlem:    Bente Mjåtveit, Hørselshemmedes Landsforbund 

2 Varamedlem:    Kari Helene Johansen, Norges Fibromyalgiforbund 

 

Årsmøtet 2021 ble avholdt digitalt 29. april. 31 medlemsorganisasjoner, 3 søkerorganisasjonene samt 

sentralstyre og administrasjonen var til stede. I tillegg deltok Eva Buschmann, styreleder i 

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) på møtet. Stortingsrepresentant Kari Henriksen (A) fra Familie- 

og Kulturkomiteen, og påtroppende generalsekretær Roger Håkon Skår deltok med en videohilsen til 

årsmøtet.  

 

Årsmøtet vedtok å ønske paraplyorganisasjonen FFO velkommen som nytt assosiert medlem.  

Studieforbundet Funkis har nå 94 medlemsorganisasjoner med mer enn 350 000 medlemmer.  

 

Årsmøtet valgte følgende sentralstyre: 

 

Leder:     Eva Høili, MS-forbundet 

Nestleder:     Øystein Hvenekilde Fylling, Norges Blindeforbund 

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

Medlem:    Mille Plassgård Falstad, Mental Helse 

Medlem.   Kari Helene Johansen, Norges Fibromyalgiforbund 

Valgt av ansatte:   Elin Sollid (vara Odd Erik Randen) 

1 Varamedlem:    Bente Mjåtveit, Hørselshemmedes Landsforbund 

2 Varamedlem:    Annlaug Årflot, NORILCO 

 

Sentralstyret har hatt åtte digitale og fysiske møter i 2021, inkludert et strategiseminar over tre dager, og har 

behandlet 68 saker. 

 

Fylkeslag 
 

Studieforbundet Funkis har 12 fylkeslag som dekker 17 fylker: 

Akershus 

Buskerud 

Hordaland 

Innlandet 

Møre og Romsdal 

Nord 
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Nordland 

Rogaland 

Sogn og Fjordane 

Sør 

Trøndelag 

Østfold 

 

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

I 2021 skulle organisasjonen avslutte prosessen med å slå sammen fylkeslag, men pandemien har 

vanskeliggjort dette arbeidet. I tillegg har det vært politiske endringer som medfører at vi kan få en 

annerledes fylkesstruktur, som har medført usikkerhet om prosessen videre. 

 

Studieaktiviteten i våre fylkeslag har vært lav. Aktivisering av fylkeslag, og styrking av samarbeid mellom 

fylker og i hele organisasjonen vil være et viktig fokusområde fremover. 

 

Det ble ikke avholdt en felles samling for fylker, administrasjon og sentralstyret i 2021. 

 

Administrasjon 
 

Roger Håkon Skår   Generalsekretær  100 % 

Odd Erik Randen     Rådgiver   100 % 

Elin Sollid              Rådgiver      100 %   

Pia Regine Østby Johannesen  Rådgiver     80% 

Jorunn Myhren   Rådgiver   100% 

 

Marianne Ween var generalsekretær frem til april 2021, og Roger Håkon Skår startet formelt i jobben august 

2021. 

Representasjon 
 

Studieforbundet Funkis ved Svein Holmen har i perioden vært styremedlem i Voksenopplæringsforbundets 

(VOFO) styre. Generalsekretær i Studieforbundet Funkis har vært medlem i fagutvalg for 

Kulturdepartementet i VOFO i perioden. 

 

Samarbeid med øvrige studieforbund, Voksenopplæringsforbundet og Funksjonshemmedes 

Fellesorganisasjon, samt Frivillighet Norge har vært godt og tett. Generalsekretær har deltatt digitalt på 

årsmøter hos våre samarbeidspartnere. Det har blitt gjennomført flere digitale og fysiske møter med våre 

samarbeidspartnere for å styrke samhold og samarbeid, og sikre kompetanseheving og forankring av 

Studieforbundets Funkis’ sine interessepolitiske saker. 

 

Kulturdepartementet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse vil i løpet av vinter/vår 2021/22 

etablere et utvalg som skal vurdere hvordan tilretteleggingstilskuddet skal fordeles for å inkludere flere 

deltakere. Dette er en viktig sak for Studieforbundet Funkis og våre medlemsorganisasjoner. 

Studieforbundet Funkis har arbeidet for å påvirke denne prosessen gjennom høsten 2021. Dette er den 

viktigste saken i vårt interessepolitiske arbeid. Pr. d.d. har ikke dette utvalget blitt opprettet. 
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Økonomi 
 

Studieforbundet Funkis har en tilfredsstillende egenkapital og økonomi.  

Omsetningen i 2021 var kr 39 350 965. Sentralstyret anbefaler at overskudd Kr 1 854 014 overføres til 

egenkapital. Overskuddet inkluderer øremerkede midler til stimuleringsmidler pålydende kr 1 558 941 

som ble overført som en del av tippemidler august 2021. Ubenyttet tilskudd på kr 18 759 296 vil 

overføres til utbetaling av kurstilskudd i 2022. 

 

Voksenopplæringstilskudd til Funkis 
 

Studieaktivitet er grunnstammen i studieforbundets virksomhet. Vår administrasjon administrerer og 

koordinerer studievirksomheten, godkjenner studieplaner, behandler kurssøknader, fordeler tilskudd og har 

ansvaret for statistikk og rapportering etter gjeldende regler.  

 

I 2021 mottok Funkis følgende voksenopplæringsmidler: 

Grunntilskudd: kr 4 900 000 

Opplæringstilskudd (OT): kr 16 237 685 

Tilretteleggingstilskudd (TRT): kr 19 674 794 

 

Tildeling for OT er basert på to siste års kurstimer, og tildelingen for TRT er basert på tidligere godkjente 

tilrettelagte kurs. 

 

Nøkkeltall 2021: 

Antall kurstimer:  99 223 

Antall kurs:   35 735 

Antall deltakere:  5112 

 

Rapportering i forhold til Arbeidsplan for Funkis 2021 
 

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

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

Arbeidsplan 2021 

Rolle i Samfunnet   
Studieforbundet Funkis er en landsomfattende paraplyorganisasjon for mennesker med 

funksjonsnedsettelser, kronisk syke og deres pårørende. Vi fordeler statlige voksenopplæringsmidler til 

medlemsorganisasjoner som driver kursvirksomhet utenfor det formelle utdanningssystemet.  

Gjennom aktivt utviklingsarbeid skal Studieforbundet Funkis styrke egen kompetanse og organisasjon og 

bidra til å heve status for tilrettelagt voksenopplæring i Norge. 
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Vi skal styrke opplæring i medlemsorganisasjonene gjennom bedre rammevilkår, effektiv søknadsbehandling 

og god veiledning.  

Vi skal arbeide målrettet for en god plassering i Kulturdepartementet, og for å etablere et godt faglig 

samarbeid med dem gjennom 2021. 

Funkis som aktiv samfunnsaktør 
Studieforbundet Funkis skal: 

• Bistå flere kursarrangører i å søke tilretteleggingstilskudd for sine kurs 

• Informere, veilede og behandle søknader om kursstøtte 

• Motivere til at alle medlemmer skal være aktive, og å spesielt styrke kontakt og samarbeid med små 

organisasjoner og nye medlemmer 

• Samarbeide med de store medlemsorganisasjonene for å utvikle gode rutiner for fordeling av 

tilretteleggingstilskudd til lokallag 

• Være en tydelig og ledende aktør for tilrettelagt opplæring for voksne 

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

annet politisk påvirkning og gode allianser lokalt og nasjonalt 

• Studieforbundet Funkis skal i 2021 styrke kontakt og samarbeid med aktuelle organisasjoner både 

sentralt og lokalt. (Voksenopplæringsforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og egne 

medlemsorganisasjoner) 

• Stimulere til rask oppstart av kursaktivitet i medlemsorganisasjonene, i takt med gjenåpningen av 

Norge etter covid 

Det er tilrettelegging som behov og kompetanseområde som skiller oss fra andre studieforbund. Vi har 

styrket vår organisering i administrasjonen for å tydeliggjøre dette i våre planer. Vi skal være spydspissen på 

tilrettelegging i Norge. Dette arbeidet har vi startet, og vil fortsette fremover. 

Vi ser at det er flere av våre medlemmer som ikke søker tilskudd. 26 av våre medlemmer har ikke søkt 

tilskudd i 2021. Studieforbundet Funkis jobber med å engasjere og aktivisere de som ikke søker. I tillegg er 

det flere kurs som ikke søker TRT-midler som kunne gjort det. Dette er en del av vårt kontinuerlige arbeid for 

å sikre vår merverdi for våre medlemmer. 

Våre tilskudd må vi kjempe for. Nedgangen i studietimer medfører at vi vil få mindre midler å tildele våre 

medlemmer. Det har vært noen særordninger i pandemien som ikke vil vare for alltid. Vi har hatt flere møter 

om dette med politikere og andre samarbeidsorganisasjoner, og dette vil være ett av de viktigste 

fokusområdene for oss fremover. 

Studieforbundet Funkis har vært aktiv deltakende i flere fora gjennom VOFO. Vi har god og åpen dialog med 

FFO, og har deltatt på deres årsmøte. Kontakten med FFO skal styrkes ytterligere da vi har et felles mål å 

styrke våre tilskudd, og da særlig tilretteleggingstilskuddet til våre medlemmer. 

Vi har avsatt egne stimuleringsmidler i 2022 som skal bidra til en raskere oppstart av kursaktivitet. Dette vil 

være egne prosjekter og fokusområder som skal gagne medlemmer og fylkeslag. 

Utvikling av ny kunnskap 
Studieforbundet Funkis skal: 

• Videreutvikle samarbeidet med flere samarbeidspartnere om nettlæring 
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• Videreutvikle elektroniske møteplasser for våre fylkeslag og medlemsorganisasjoner 

• Levere gode veiledere til studieledere som våre medlemsorganisasjoner kan videreutvikle 

• Sikre at innføring i ny elektronisk søknadsportal styrker tilskuddsordningen og våre medlemmers 

kursaktivitet 

• Arbeide aktivt for at nettbaserte kurs, og kurs med kortere varighet blir tilskudds berettiget 

Studieforbundet Funkis har jobbet med å utvikle nye metoder og verktøy for digital opplæring. Vi har 

utarbeidet en veileder for digitale kurs, og har gjennomført opplæring for flere av våre 

medlemsorganisasjoner innen ulike digitale verktøy både for kurs, men også for gjennomføring av 

styremøter og årsmøter. Vi har kjøpt flere lisenser som våre medlemmer kan benytte. Digitale møteplasser 

har vært viktig for å møte våre medlemmer, og for å sikre god kommunikasjon med våre fylkeslag. 

Vi har fått en ny søknadsportal FunkisKurs i 2021. Innføringen har vært gjennomført på en god måte, til tross 

for at det har vært noen oppstartsproblemer. Vi har gjennom året kontinuerlig gjennomført opplæring fysisk 

og digitalt i våre fylkeslag, og våre medlemmer. Dette arbeidet vil fortsette i 2022. Tilbakemeldinger fra våre 

brukere er positive. 

Unntaket for å godkjenne digitale kurs har blitt utvidet til 30. juni 2022. Sammen med VOFO arbeider vi for 

at dette skal bli en del av forskriften, og at digitale kurs blir likestilt med fysiske kurs. 

Levende organisasjon 
Studieforbundet Funkis skal: 

• Styrke felles profilering i fylkesledd 

• Styrke kontakt og samarbeid med og mellom fylkesleddene i Funkis 

• Ta godt imot nye medlemsorganisasjoner 

• (Styrke kontakten med medlemsorganisasjonene lokalt gjennom Studielederguide) 

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

om viktigheten av livslang læring 

•  Fullføre ny organisering av fylkesleddene i Studieforbundet Funkis, og gjennomføre revidert 

oppgavebeskrivelse, samt bidra til gode verktøy for å gjennomføre disse 

Studieforbundet jobber for at både våre fylkeslag og våre medlemmer bruker vår logo. Våre tilskudd må 

vi kjempe for, og synliggjøring av kurs støttet av oss er viktig. 

Aktivitet i våre fylkeslag har vært krevende i 2021 grunnet nedstengning og usikkerhet. I tillegg har flere 

fylker utfordringer med å finne tillitsvalgte. Det ble ikke gjennomført en felles samling i 2021. 

Fylkessammenslåinger har blitt diskutert i organisasjonen i ulike fora. Vi har noen fylker som har 

gjennomført sammenslåing, men både restriksjoner og politiske endringer har gjort at arbeidet har stått 

stille, og har vært avventende. Samarbeid og samhold er en viktig satsning fremover. 

Studieforbundet Funkis fikk ett assosiert medlem i 2021. Vi har gjennomført dedikerte studiesamlinger 

digitalt og fysisk for våre nyeste medlemmer for å sikre god forankring av våre tilskuddsordninger og 

regler. 

Vi opplever at flere medlemsorganisasjoner og studieledere har behov for opplæring i våre rutiner. Flere 

kurs som er kvalifisert for tilretteleggingsmidler, søker ikke om dette. Det er også flere medlemmer som 

ikke søker om tilskudd i det hele tatt. Vi jobber med å kontakte dem, og bistå dem slik at de kan søke 

tilskudd. Til tross for dette så ser vi en økning fra 48 % kurs med TRT i 2020, til 59 % kurs med TRT i 2021. 
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Dette mener vi er et resultat av både økt kunnskap, men i stor grad den nye søknadsportalen FunkisKurs 

som gjør det lettere å søke TRT-midler. 

 

Oppsummering 
 

Året 2021 var som i 2020 preget av nedstengning, og dermed en lavere studieaktivitet hos våre 

medlemsorganisasjoner og i Studieforbundet Funkis. Flere av våre medlemsorganisasjoners 

medlemmer er i risikogrupper. Det har vært mer krevende å arrangere kurs med restriksjoner, og 

gjennomføre kurs med mye færre deltakere enn planlagt. Fare for avlysninger, og økonomiske 

forpliktelser har gjort at flere har avventet å arrangere kurs til smittesituasjonen ble endret. 

Studieforbundet Funkis er imponert over våre medlemmer som har, til tross for situasjonen, 

arrangert kurs i nye former både digitalt og fysisk. Vi alle har tilpasset oss en ny arbeidshverdag hvor 

digital kompetanse og kreativitet har vært viktig. Dette arbeidet vil fortsette, og være ett av flere 

hovedfokus fremover for organisasjonen. 

 

 

Oslo 25. mars 2021 

 

Sentralstyret for Studieforbundet Funkis: 

 

 

 

Eva Høili    Øystein Hvenekilde Fylling  Svein B. Holmen 

Leder                                 Nestleder            Styremedlem 

 

 

 

Elin Sollid   Mille Plassgård Falstad   Kari Helene Johansen 

Styremedlem  Styremedlem    Styremedlem 

 

 

 

Roger Håkon Skår 

Generalsekretær 
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