
Velkommen til 
Studieledersamling i 
Funkis

7. og 8. mars 2023

Scandic Helsfyr



Mål for studieledersamlingen

Vi skal begynne med status og utfordringer

Vi skal presentere voksenopplæringstilskuddet som forvaltes av Funkis i 2023

Hva kan vi gjøre sammen for å øke studietimer, og hvordan kan Funkis bidra til 
dette?

Bli bedre kjent, og skape en felles studiekultur = funkiskultur

Ha det hyggelig og gøy!



Forventninger

At alle må snakke i mikrofon så vi inkluderer alle!

At alle bidrar i diskusjoner, gruppeoppgaver m.m.

At alle er inkludert, ingen skal oppleve å være alene!

At alle er positive! (gir oss en bedre diskusjonsmiljø)

At vi alle løfter blikket vårt, og bestreber å forstå andre perspektiver.

Dette er vår felles samling!



Voksenopplæring - demokrati

«voksenopplæringen skal hjelpe den enkelte til et meningsfylt liv»

(Verdens første voksenopplæringslov, 1976)

Være med å styrke det sivile samfunn gjennom egenutvikling og 
kompetanseutvikling – og deltakelse.

Vi er alle en del av et viktig verktøy for å styrke demokratiet, og sikre at alle 
innbyggere i Norge skal få mulighet til å delta på så like vilkår som mulig.



Studieforbundet Funkis

Bedre livskvalitet gjennom læring og mestring.

Læring og mestring er veien til bedre livskvalitet for medlemmene i våre organisasjoner, og veien til 
sterkere organisasjoner og sivilsamfunn.

Sammen med våre medlemsorganisasjoner jobber vi for å sikre at alle i størst mulig grad deltar i 
demokratiet og samfunnet på så like vilkår som mulig.

Vi gir tilskudd til kursvirksomhet og læring for å bidra til at den enkelte deltaker får et mer 
meningsfylt liv, mestre utfordringer som funksjonsnedsettelser kan føre til, og delta aktivt i 
samfunnet, og i organisasjons- og kulturliv.



Reduserte tilskudd

Lavere antall studietimer i 2020, 2021 og 2022) medfører reduserte tilskudd for 
2023 og 2024:

• Funkis får (kanskje) 1,4 mill mindre i grunntilskudd for 2024 (fikk et unntak i 2023)

• Redusert opplæringstilskudd (OT)

• Redusert tilretteleggingstilskudd (TRT)

• Vi har noen tilskuddsmidler (fra 2022) som vi har overført til 2023

• Vi får tilskudd ut i fra våre totale studietimer sammenlignet med studietimer til 
andre studieforbund – større nedgang hos oss!



Økonomiske utfordringer og 
studietimer

Tilskudd fra staten er basert på hvor mange studietimer vi har – sammenlignet med 

andre studieforbund (fordelingsnøkkel).

• 2019 – 190 000 timer (rekord)

• 2020 – 110 000 timer

• 2021 – 99 000 timer

• 2022 – 142 000 timer

• 2023 – mål om 180 000 timer



Studietimer er vårt 
omdreiningspunkt



Funkisfokus i 2023

180 000 studietimer



Hvordan skal vi sikre våre tilskudd?

Hvordan få opp studieaktiviteten i din organisasjon?

Hva kan vi i Funkis gjøre for deg?
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