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Innspill til partiprogram  
 

Studieforbundet kultur og tradisjon oversender her innspill til partiprogram for kommende 4 –
årsperioden. 
Vi har med stor glede lest dagens program, med gode formuleringer om frivillighetens plass i samfunnet 
og at veien til kunnskap er mangfoldig. Vi setter særlig pris på Krfs oppfatning om at mye 
kunnskapsproduksjon skjer utenfor skolene, og at ikke bare formalkompetanse skaper gode samfunn.  
Vi mener frivilligheten og studieforbundene spiller en vesentlig rolle i samfunnsbyggingen. Og nettopp 
derfor er det nødvendig å styrke frivillighetens mulighet for å drive systematisk kompetanseheving. Vi 
mener et godt samfunn har en kompetent frivillighet, med tillit mellom mennesker og medborgere som 
opplever seg delaktig i et demokrati. For oss i Studieforbundet er det særlig viktig å peke på 
frivillighetens betydning for bevaring og videreutvikling av vår felles kulturarv. Innenfor dette feltet spiller 
de frivillige organisasjonene er avgjørende rolle. Vår påstand er at innenfor kulturarven er det få andre 
enn de frivillige som ivaretar og fører kunnskapen videre.  
 
Vi ber dere ta med disse to områdene i det nye programmet; 
 
Læring i frivillige organisasjoner 
Ikke-formell opplæring i regi av frivillige organisasjoner bidrar til en sterk og uavhengig frivillighet tuftet 
på egne verdier og formål. Frivilligheten er helt nødvendig for å gi alle mulighet til å tilegne seg ny 
kunnskap Opplæring i frivilligheten er også nødvendig for å fremme god integrering, utvikle demokratiet, 
kjempe mot ulike former for utenforskap og ikke minst for å bevare og videreføre levende tradisjoner og 
vår felles kulturarv. Studieforbundene er frivillighetens utdanningsinstitutt og bidrar til at alle deler 
av frivilligheten kan tilby kurs og opplæring innenfor sine formål.  For bevaring og videreføring av 
tradisjonskunnskap er frivillige organisasjoner og studieforbundene helt avgjørende. 

 
Momskompensasjonsordningen 
Studieforbundene inngikk i den tidligere ordningen med «tjenestemoms». Da ordningen ble utvidet til 
den nåværende momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner ble det ikke gitt noen 
signaler om at studieforbundene skulle ut av ordningen. Likevel fikk de studieforbundene som søkte om 
momskompensasjon på den nye ordningen avslag. Begrunnelsen var at virksomheten ifølge Lotteri- og 
stiftelsestilsynet «må anses som organisert av det offentlige og at det offentlige i stor grad står bak». 
Begrunnelsen er vanskelig å forstå, når vi vet at støtte til voksenopplæring i organisasjonene er nettopp 
lagt til studieforbundene fordi staten ikke skal styre denne opplæringen. Vi mener det er 
forskjellsbehandling at studieforbundene ikke er del av kompensasjonsordningen og ber Krf bidra til å 
rette opp denne skjevheten. 
 
 
Vi ber derfor Krf ha disse målsettingene med i sitt nye program: 
 
Krf vil:  
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• Styrke opplæring i regi av frivillige organisasjoner og studieforbund for å skape sterke frivillige 
organisasjoner, en kompetent befolkning og bevare og videreformidle den levende kulturarven. 

• Sørge for at studieforbund og som bidrar til frivillig aktivitet og ellers tilfredsstiller kriteriene skal 
gis rett til momskompensasjon 

 
 
 
Vågå 16.04.2020 
Med vennlig hilsen 
Studieforbundet kultur og tradisjon 

 
Eli Ulvestad /s/ 
Styreleder 
           

         
 
        Kjærsti Gangsø 
        Daglig leder 
 
 
 

 
Om Studieforbundet kultur og tradisjon 
Studieforbundet kultur og tradisjon er et godkjent studieforbund, og en frivillig organisasjon som 
arbeider med å tilrettelegge for og styrke opplæringen som gis i våre mer enn 40 
medlemsorganisasjoner. I 2019 ble det gjennomført 5125 kurs med nær 40.000 deltakere over hele 
landet. Studieforbundet arrangerer også landsdekkende kurs på svennebrevnivå i utvalgte fagområder i 
samarbeid med medlemsorganisasjonene, har et kontinuerlig kvalitet- og utviklingsarbeid, arrangerer 
kurs i fengsel og arbeider med kurs som integreringsarena. Vår visjon er at det skal være mulig for alle 
som bor i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner. Nær 90% av kursene er 
innenfor estetiske fag og håndverksfag.  

 
 
 
 
 
 
 
 


