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Innspillsnotat, statsbudsjettet 2021
Studieforbundet kultur og tradisjon har 42 medlemsorganisasjoner der det ble gjennomført mer
enn 5100 kurs med 40.000 deltakere i 2019. Kursene handler om tradisjoner, aktiv deltakelse,
arena for øving, mestring og kunnskap. Vi er opplæringsinstitutt for det frivillige immaterielle
kulturarvsområdet. Det var kurs i alle fylker, i 335 kommuner og med nesten 1000 ulike
arrangører.
Vi har gledet oss til å bli overført til en komite, og håper på ny entusiastisk interesse for
studieforbundenes rolle i arbeidet med opplæring og kompetanseheving i frivillige
organisasjonene, de frivillige organisasjonene på kulturfeltet og den immaterielle kulturarven
spesielt.
Forslaget til statsbudsjett inneholder ifølge Kulturdepartementet en beregningsfeil som skal
rettes slik at ramma fra 2020 blir videreført. Vi forstår at deling av en ordning kan by på
utfordringer, men forventer at det ryddes skikkelig slik at ikke studieforbundene som flyttes til
Kulturdepartementet kommer tapende ut av denne handlingen. Vi må også utrykke skuffelse
for at en endring der studieforbundene er delt for å bedre tilpasses Departementenes
politikkområde verken fører til vekst og heller ikke prisjustering. Vi trodde at
Kulturdepartementet skulle se at veien til en dyktig og kompetent frivillig skulle gå gjennom
økte rammer til nettopp studieforbund.
De 10 studieforbundene som flyttes har de siste årene hatt stor vekst kursaktivitet. I samme
periode har de statlige tilskuddene hatt reell nedgang. Dette er krevende for både
medlemsorganisasjoner, den lokale kursarrangøren og studieforbundene.
Vi mener styrking av studieforbundene betyr økt opplæringsaktivitet med kvalitet over hele
landet. Det stimulerer medlemsorganisasjoner og lokallag til å være kursarrangører og bidrar
derfor til aktive handlinger og når flere deltakere og dermed svarer ut mange av målene både i
Frivillighetsmeldinga og i Kulturmeldinga.
Vi er glad for økningen i momskompensasjon, men finner det fremdeles underlig at
studieforbundene ikke er del av denne kompensjonen som andre frivillige organisasjoner har.
Vi viser til høringsinnspill fra Voksenopplæringsforbundet, Kulturalliansen og Norges
Kulturvernforbund og støtter disse.
Og vi ber spesielt om at:
• Kapitel 315 frivillighetsformål post 73, tilskudd til studieforbund økes med 12 millioner
• Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en forpliktende opptrappingsplan for
studieforbundene med sikte på å øke tilskuddet til studieforbund sammenlignet med
dagens nivå.
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Stortinget ber om at stimuleringsordningen for idretten og frivilligheten kanaliseres
igjennom eksisterende tilskuddsordninger.
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