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Oppsummering 
Årsmelding 2017 dekker perioden 01.01.2017 til 31.12.17, og gir en kort beskrivelse av de 
oppgavene det har vært jobbet med i perioden, en påminnelse om organisasjonens mål, 
styrets sammensetning, organisering og videre planer for 2018.  
 
1. Virksomhetens navn og funksjon 
 
Medlemsorganisasjonens fikk nytt navn i 2017, vedtatt på årsmøtet 15.06.17. Det nye 
navnet er NORSKE UTDANNINGSSENTRE, med undertittel Norske Utdanningssentres 
Interesseorganisasjon.  
Organisasjonen ble stiftet 23.4.2013, med forretningsadresse, Rådhusgata 5, 9800 VADSØ. 
Organisasjonsnummer er 812 409 182. 
 
2. Norske Utdanningssentres visjoner og mål 
 
Visjon 
Gi hele landets befolkning lik mulighet til å ta utdanning uavhengig av bosted, livssituasjon 
og økonomi. 
 
Mål  

1. Bedre rammevilkår for drift av lokale utdanningssentra  
2. Jobbe for å bedre tilgang på relevante studietilbud. 
3. Være en høringsinstans for desentralisert og fleksibel utdanning 
4. Sikre felles norm for kvalitet 
5. Synliggjøre lokale utdanningssentra som en viktig aktør i det norske utdanningssystemet 
6. Bidra til samarbeid og nettverksbygging 

3. Styret 
 
Styret ble valgt på årsmøtet 15.06.17og har hatt følgende sammensetning: 
 
Styreleder              : May Tove Dalbakk, leder Tynset Studie- og høgskolesenter  
Styrerepresentant:  Anne-Marthe Kolbjørnshus, leder Utdanningskomiteen Oppland Fk 
Styrerepresentant:  Vegard Herlyng, leder Høgskolestiftelsen i Kongsvinger 
Styrerepresentant:  Anne Sofie Nielsen, leder Vadsø Studiesenter  
Styrerepresentant:  Bjørnar Andreassen, prosjektansvarlig Studiesenter RKK Vefsn 
Styrerepresentant:  Hilde Strømme, leder Lister Kompetanse 
Styrerepresentant:  Lasse Juliussen, varaordfører Nord-Odal Kommune 
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Valgkomitèens sammensetning for 2017/2018: 
 

Leder     : Lise Selnes, ordfører Nord-Odal Kommune.   
Medlem   : Bjørn Salvesen, varaordfører Røros kommune.  
Medlem   : Anne-Kirsten Upsaker, leder Moss Studiesenter.  

   
 
4.  Aktiviteter 
Styret har hatt 7 styremøteri løpet av 2017 og behandlet 48 saker, kort oppsummert; 

 

 Deltakelse på møter og høringer på Stortinget  2017: 
 
Høringer: 
Revidert statsbudsjett mai 2017, med innspill til programområde Kompetansepolitikk 
og livslang læring vedrørende organisering og finansiering av utdanningssentrene 
 
Bevilgning til oppstart av arkivutdanning ved utdanningssenteret på Tynset. 
 
Statsbudsjett 2018, oktober 2017, hvor følgende saker ble tatt opp: 
1. Fordeling av bevilgede midler til arkivutdanning  
2. Norske Utdanningssentre ba om at det blir bevilget nødvendige midler over  
statsbudsjettet slik at lokale utdanningssentre – som utgjør et betydelig nasjonalt 
nettverk – kunne opprettholde sin virksomhet inntil roller, ansvar og finansiering er 
avklart.  
3. Norske Utdanningssentre tilrådde også at det ble lagt klarere føringer for at  
høgskolenes og universiteters tildeling sikrer fleksible – og desentrale  
utdanningstilbud i samarbeid med lokale utdanningssentre. Nettopp for å  
sørge for at det over hele landet utdannes relevant og etterspurt arbeidskraft. 
   

 Møte med KMD (Kommune -og moderniseringsdepartementet), v/Birgitte Wohl Sem, 
utredningsleder, Regionalpolitisk avdeling (REGA), hvor bl.a. framtidig organisering  
finansiering av utdanningssentrene og tilgang til fleksible utdanninger var tema. 

 

 Deltatt med 2-3 styremedlemmer på Kompetanse Norges idèverksteder i Oslo, 
Ålesund og Bodø. 
 

 Kontakt med og uttalelse til Tenketanken Agenda i deres arbeid med innspill til 
statsbudsjettet 2018 
 

 Utarbeidet strategi og handlingsplan for rekruttering av nye medlemskommuner, 
høst 2017. Rekrutteringsrunden avdekket behov for å vurdere vedtektene i forhold til  
medlemskriterier i Norske utdanningssentre, og styret forbereder egen sak til 
årsmøtet 2018 om endring av kriteriene.  
 

 Omfattende informasjonsarbeid gjennomført til medlemskommunene, senterledere, 
KS, NHO, arbeidstakerorganisasjoner, etc. 
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 Gjennomført spørreundersøkelse høst 2018 blant alle senterledere i landet for å få  
en oversikt over ulike aktivitetsnivå de siste 2 årene. 

 

 Inngått arbeidsavtale for konsulent administrative tjenester /daglig drift av 
organisasjonen 

 

 Tegnet medlemskap i FuN, Fleksibel utdanning Norge. 
 

 Iverksatt spørreundersøkelse des.2017 blant alle utdanningssentrene for å få en 
oversikt over aktivitetsnivå med svarfrist jan. 2018. 
 

 Møte med Fagskolen Innlandet 
 

 Jobbet inn relevante nyhetssaker i ulike medier på lokalt og nasjonalt nivå. 
 

 Oppdatering av sosiale medier, jfr. navneendring, samt drift og utvikling av webside, 
e-post, twitter og facebook.  
 

 Norske Utdanningssentre har jobbet på ulike arenaer der ordførere, fylkes- og 
stortingspolitikere og stedsansvarlige møter.  Styrets representanter og konsulent for 
daglig drift har vært politisk aktive, synlige og fremmet våre medlemmers interesse 
på flere aktuelle arenaer. 
 

Medlemmer 
Det har vært en god del jobbing med rekruttering av nye medlemmer. Kommunene ser 
behovet, men er avventende, noe som forklares med usikkerhet i forhold til pågående 
omorganiseringer, kommunesammenslåinger, reformer, etc. og hvilke konsekvenser dette vil 
få for kompetansepolitikken i kommune/region.  
 
Norske Utdanningssentre økte antall medlemskommuner med 3 kommuner og har nå 23 
medlemskommuner. 
 
Administrasjon 
Årsresultatet for 2016 ga mulighet til å engasjere en person med ansvar for de 
administrative oppgavene/daglig drift i organisasjonen.  Gerd Wibeche Pettersen ble tilbudt 
og takket ja til jobben, og har hatt jobben fra februar 2017, med en stillingsprosent, ca. 40%.  
Dette har i stor grad lettet arbeidet for styremedlemmene, og har bidratt til at styret har 
hatt mulighet til å engasjere seg mer i arbeidet med å synliggjøre NU på ulike arenaer og 
jobbe mer målrettet med strategi, både lokalt og sentralt.  
 
 

Økonomi 
Norske Utdanningssentre ble i 2017 finansiert slik: 
 
Medlemsavgift kr 150 000 

 

Salgs- og driftsinntekter kr 150000 
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Kostnadene fordeler seg slik:   
   
Lønnskostnader/konsulenthonorar kr 106 690 
Andre driftskostnader kr 48 359 

Sum driftskostnader kr 155 049 

   

Årsresultat kr - 5 049 

   
Årets resultat viser et lite underskudd på kr. 5049.-, noe som bl.a. har sammenheng med 
uforutsette konsulentkostnader ifm arbeidsavtale og navneskifte. Opparbeidet overskudd 
tilsier at det fortsatt er god økonomi i selskapet til fortsatt engasjement av konsulent til 
administrative tjenester, og avtalen ble derfor utvidet fram til juni 2018.   
   
 
2018 
Norske Utdanningssentre har som målsetning å styrke sin posisjon ytterligere i 2018. Verving 
av flere medlemmer og målrettet innsats mot politikere og utdanningsmyndigheter er 
prioriterte satsningsområder for å utvikle organisasjonen i tråd med våre visjoner og mål.  
 
      
 
                 Tynset 12.05.18 
 
 
 

      
...........................................................   ...................................................... 
May Tove Dalbakk       Vegard Herlyng  
Styreleder                   Høgskolestiftelsen Kongsvinger 
Tynset Studie -og Høyskolesenter     
 

    
.........................................................   ...................................................... 
          Anne Sofie Nielsen                   Hilde Strømme  
Studiesenter Vadsø                           Lister Kompetanse 

 
............................................................   ......................................................
 Bjørnar Andreassen        Lasse Juliussen 
        Studiesenter RKK Vefsn          Varaordfører Nord-Odal 
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..........................................................    .................................................... 
Anne Marte Kolbjørnhus     Gerd  Wibeche Pettersen 
Utdanningskomiteen Oppland 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


