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Høringssvar Innlandsstrategien
Studieforbundet kultur og tradisjon takker for muligheten til å gir høringssvar. Vi opplever
Innlandsstrategien som er et spennende dokument, som legger mange og viktige føringer for
framtidig utvikling. Vi er medlem i Voksenopplæringsforbundet, og vil her også vise til deres
høringsuttalelse som har vår fulle støtte.
Vi vil også gjerne bidra, og vil her kommentere områder vi er opptatt av;
Kulturarv er bærekraft
Bærekraftig ressursforvaltning er det første langsiktige utviklingsmålet. I oppfølging av planen
mener vi Innlandet Fylke må ta et særlig ansvar for å løfte, utvikle og videreformidle
kulturarven. Vi har allerede nasjonale kompetansesenter som Norsk Institutt for bunad og
folkedrakt i Valdres, Norsk Håndverksinstitutt på Lillehammer og flere gode museumsmiljø. Og
vi har Hjerleid Handverksskole og Senter for Bygdekultur på Dovre. Fylkeskommunens omsorg
for disse miljøene vil gjøre det enklere å nå målet.
Frivilligheten må løftes høyere
Vi mener Innlandsstrategien har for få ambisjoner for frivilligheten. Vi mener en sterk frivillighet
over hele fylket bidrar til å skape de levende lokalsamfunnene som er det andre langsiktige
utviklingsmålet i strategien. Vi mener frivilligheten som tuftes på verdigrunnlag og fellesskap er
gode arenaer å fremme bærekraftstanken på, og slik få innbyggere som blir opptatt av FNs
bærekraftsmål.
Vi mener derfor Innlandsstrategien må følges opp med en egen plan for frivillighet, og anmoder
Innlandet Fylke om å invitere frivilligheten aktivt med i en slik planprosess.
Positivt samarbeidsfokus
Inlandsstrategien vitner om et sterkt samarbeidsfokus. Det setter vi stor pris på. I en region
med spredt bosetning, og til dels aldrende befolkning i deler av regionen mener vi det er helt
nødvendig at Innlandet Fylke legger til rette for brede samarbeid på tvers av sektorer og
fagområder. Vi mener viktige oppgaver kan løses dersom privat, offentlig og frivillige krefter og
miljø samhandler heller enn å motarbeide hverandre.
Kompetansepolitikk
Som studieforbund er vi særlig opptatt av at frivilligheten må innlemmes i kompetansepolitiske
planer. Vi mener frivilligheten må ses på som en ressurs og at ikke-formell opplæring løftes og
gis anerkjennelse, heller enn å snakkes ned til fordel for formell utdanning. Samspillet mellom
offentlig utdanning og ikke-formell opplæring i både næringsliv og frivillighet vil kunne bidra til
kompetanseløft for hele befolkningen, både i områdene med tettest befolkningsvekst og ikke

⚫ Side 2

12/8 2021

minst i områder med fraflytning. Særlig har dette blitt svært aktuelt i situasjonen som har
oppstått i forbindelse med covid 19 pandemien. Arbeidsledigheten i Innlandet er nå på et
skyhøyt nivå, vi har ikke hatt så mange ledige siden før 2.verdenskrig. Dette vil med stor
sannsynlighet føre til at mange må omskolere seg, øke kompetansen sin, og endre på jobb og
virksomhet. Studieforbundene tilbyr voksenopplæring som kan bli svært viktig for mange
innbyggere framover. Vi mener de frivillige organisasjonene er avgjørende for å bygge en
sterkere kultur for læring, nettopp fordi frivilligheten er tilstede overalt, i alle fasonger og
innenfor et stort mangfold av fagområder.
Inkludering og mangfold
Studieforbundene tilbyr opplæring og utdanning til alle, både formell kompetanse og
lavterskeltilbud som er åpne for alle uansett bakgrunn, kjønn, alder, etnisitet og funkjsonsnivå.
Det er lokalt de gode, inkluderende miljøene skapes, og her er studieforbundenes rolle svært
viktig. Fortsatt økt fokus på dette arbeidet er viktig for å nå målene om god inkludering i
samfunnet på mange nivå.

Oppsummert:
Vi ser fram til det videre arbeidet med å realisere målene i strategien. Vi håper frivilligheten og
studieforbundene blir invitert til å delta, og at den gode viljen til samarbeid fortsetter.
Vi ber om egen plan for frivillighet, vi ønsker mer anerkjennelse av ikke-formell opplæring som
del av kompetansepolitikken, vi ber om sterkere fokus på kulturarv og vi gleder oss til nært og
godt samarbeid.
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