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1. Retningslinjens virkeområde 

1.1 Hensikten med retningslinjen 

Regulere tildeling av tilskudd til godkjente studieforbund for å støtte særlige 

voksenopplæringstiltak og målgrupper. 

1.2 Omfanget av det som reguleres 

Denne retningslinjen regulerer Fredrikstad kommunes tildeling av tilskudd til godkjente 

studieforbund i forbindelse med særlige voksenopplæringstiltak.  Det kan ytes tilskudd til 

pedagogisk utviklingsarbeid rettet mot én eller flere av de særlige målgruppene etter nærmere 

søknad og budsjett. Likeledes kan det ytes tilskudd til oppsøkende virksomhet overfor 

målgruppene etter nærmere søknad og budsjett.  

1.3 Hvem retningslinjen gjelder for. 

Retningslinjen gjelder for Fredrikstad kommune som tildeler tilskudd, studieforbund som 

søker tilskudd til voksenopplæringstiltak for særlige målgrupper og Voksenopplærings-

forbundet som søker årlig driftstilskudd og generelt tilskudd for viderefordeling til 

medlemsorganisasjonene. 

2. Hjemmel og gyldighet 

2.1 Hjemmel 

Tilskudd til voksenopplæring er hjemlet i Lov om voksenopplæring av 19.6.2009  

§ 6, siste ledd. 

2.2 Gyldighet 

Retningslinjen trer i kraft fra og med n.n..2014, og gjelder inntil videre. Retningslinjen 

revideres hvert annet år. 

3. Begrensninger 

3.1 Hva retningslinjen ikke gjelder: 

Tilskudd etter denne retningslinjen tildeles kun studieforbund godkjent etter 

voksenopplæringslovens § 5. 

4. Innhold 

4.1 Søknadsfrist 

Søknadsfrist og retningslinjer kunngjøres i Fredrikstad-pressen. Søknadsskjema fås ved 

henvendelse til kommunens servicetorg eller på Fredrikstad kommunes nettside.  

Søknadsfrist: 1. oktober. 

4.2 Søknadsberettigede 

Søknadsberettigede er studieforbund, godkjent etter voksenopplæringslovens § 5 
Medlemsorganisasjoner i studieforbund fremmer søknad gjennom sine respektive forbund. 

4.3 Tilskuddets størrelse 

Dersom samlet søknadsbeløp overstiger kommunens ramme for tildeling av tilskudd, fordeles 

tilskudd som hovedregel forholdsvis etter omsøkt beløp. Tildelingsgrad beregnes ut fra 

forholdet mellom totalt omsøkt beløp og ramme for tildeling. Dette gjelder også søknader fra 

medlemsorganisasjoner fremmet gjennom studieforbund.  

 



 

4.4 Om søknaden 
Søknaden skal inneholde informasjon om antall kurs, kurstype, antall deltakere, antall 
kurstimer, antall deltakertimer, budsjett per kurs og total søknadssum.  I tillegg skal 
målgruppen det søkes tilskudd for, og antall deltakere innen målgruppen oppgis for det 
enkelte kurs. 

I søknaden oppgis timetallet det også er søkt/søkes statstilskudd for innenfor 
«grunntilskudd» og «tilretteleggingstilskudd» - for aktuell målgruppe. 

Vedlagt søknaden skal følge revisorgodkjent avdelingsregnskap pr. kurs foregående år. 
Søknad som ikke er korrekt utfylt og oversendt vil ikke bli behandlet. Utbetaling av tilskudd 
forutsetter innsending av revisorgodkjent totalregnskap for studieforbundet foregående år. 

4.5 Avgjørelsesmyndighet 

Seksjon for utdanning og oppvekst foretar tildeling av midler. Det rapporteres om tildelingen 
til Oppvekstutvalget. 

 

4.6 Innsyn i bruk av tildelte midler 

Tilskudd tildeles under forutsetning av at kommunen til enhver tid gis rett til innsyn i bruken 

av tildelte midler. Dette vilkåret skal påføres tilsagn om tilskudd. 

Tildeling av tilskudd til voksenopplæringstiltak for særlige målgrupper forutsetter 

tilfredsstillende rapportering om bruk av foregående års tildelte midler.  

Rapporteringskriterier fremkommer av 4.4 ovenfor. 

5. Definisjoner 

5.1 Særlige voksenopplæringstiltak 

”Voksenopplæringstiltak som bidrar til at særlige målgrupper, (jf 5.2) gjennom 

blant annet tilrettelegging og undervisningsmetodikk, kan få godt utbytte av den 

opplæring som gis.” 

5.2.  Særlige målgrupper 

”Voksne som ikke vil ha fullt utbytte av ordinære opplæringstilbud.  Herunder 

kommer voksne med svak førstegangsutdanning, voksne med særskilte behov for 

tilrettelegging av opplæringen, særskilt tilpassede undervisningsopplegg mv.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedlegg: 

Fra forskrift om studieforbund og nettskoler - 01.01.2010 § 7.Kriterier for 
statstilskudd til studieforbund 

Grunntilskudd gis til alle studieforbund som oppfyller vilkårene for å få tilskudd etter denne 

forskrift. 

Antall gjennomførte kurstimer er grunnlag for fastsetting av opplæringstilskuddet. Samlinger 

arrangert gjennom elektronisk kommunikasjon kan benyttes som et supplement til fysiske 

samlinger. Studieplanen skal angi hvilke undervisningsformer som kan benyttes. 

Tilretteleggingstilskudd gis for deltagere som oppfyller kravene etter sjette ledd, og som 

trenger særlig tilrettelegging for å kunne delta i læring. Det er en forutsetning at kurset 

oppfyller kravene etter femte ledd. 

Følgende forutsetninger må oppfylles for at et kurs kan telle med i tilskuddsgrunnlaget: 

a) Kurset må bestå av minst åtte kurstimer. 

b) Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet før kursstart. 

c) Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet er arrangør av kurset. 

d) Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder for at et kurs 

primært retter seg mot bestemte målgrupper. 

Følgende forutsetninger må oppfylles for at en deltager kan telle med i tilskuddsgrunnlaget: 

a) Deltageren må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen foregår. 

b) Deltageren må ha deltatt i minst 3/4 av kurstimene. 

Statstilskuddet skal bidra til å redusere deltagernes opplæringskostnader. Studieforbundene 

har ansvar for å fordele tilskuddsmidler til organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner som 

arrangerer kurs. Grunntilskuddet skal være et grunnlag for studieforbundet og omfatte 

pedagogisk utviklingsarbeid og medarbeiderutvikling. En andel av grunntilskuddet kan brukes 

til nødvendig administrasjon og drift av studieforbundet. Tilretteleggingstilskuddet skal 

brukes til å fjerne hindringer for deltaking i opplæring. 

 


