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ÅRSMELDING 2018 

 
 
Oppsummering 
Årsmelding 2018 dekker perioden 16.06.18 – 06.06.19, 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 2019.  
 
1. Virksomhetens navn og funksjon 
Organisasjonens navn er NORSKE UTDANNINGSSENTRE, med undertittel Norske 
Utdanningssentres Interesseorganisasjon.  
Norske Utdanningssentre ble stiftet 23.4.2013, med forretningsadresse, Rådhusgata 5, 9800 
VADSØ. Organisasjonsnummer er 812 409 182.   
 
Organisasjonen hadde 5 års jubileum 23.04.18. Et jubileum som ble markert i styret ved en 
gjennomgang av måloppnåelse i perioden og utfordringer framover.  
 
2. Norske Utdanningssentres visjon 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 04.06.18 og har hatt følgende sammensetning: 
 
Styreleder              :  May Tove Dalbakk, leder Tynset Studie- og høgskolesenter 
Nestleder               :  Vegard Herlyng, leder Høgskolestiftelsen i Kongsvinger 
Styrerepresentant:  Anne-Marthe Kolbjørnshus, leder Utdanningskomiteen Oppland Fk 
Styrerepresentant:  Bjørnar Andreassen, prosjektansvarlig Studiesenter RKK Vefsn 
Styrerepresentant:  Hilde Strømme, leder Lister Kompetanse 
Styrerepresentant:  Lasse Juliussen, varaordfører Nord-Odal Kommune 
 
Styrerepresentant Anne Marthe Kolbjørnhus trakk seg fra styret høsten 2018 på grunn av 
stort arbeidspress. Styret har derfor bestått av 5 representanter i siste styreperiode. 
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Valgkomitèens sammensetning for 2018: 
Leder    : Lise Selnes, ordfører Nord-Odal Kommune.   
Medlem   : Anne-Sofie Nielsen, leder Studiesenter Vadsø 
 
   
4.  Aktiviteter 
Styret har hatt 1 strategiseminar og 7 styremøter i løpet av 2018. Det er behandlet 38 saker.  
På strategiseminaret i Oslo januar 2018, ble det vedtatt en handlingsplan 2018 for videre 
arbeid i organisasjonen. Organisasjonens hjemme- og facebookside gir ytterligere 
informasjon om aktivitetene.    
Som det går fram av oversikten under har det vært stor aktivitet som har gitt rom for å 
profilere Norske Utdanningssentre i ulike fora, samt i møter med politikere på lokalt og 
nasjonalt nivå. Tilstedeværelse og synliggjøring på forskjellige arrangementer skaper nye 
kontakter med andre organisasjoner, utdanningssektoren og utdanningsmyndigheter.   
Medlemskap i FuN (Fleksibel Utdanning Norge) er viktig, både som innfallsport til 
myndigheter og som partner for videre samarbeid.  
Organisasjonen har lykkes med å bli synlig, vekker nysgjerrighet og interesse og refereres til i 
høringer. Norske Utdanningssentre har etablert seg som et viktig talerør for de lokale 
utdanningssentrene i Norge. 
 

 
AKTIVITETER 2018 
 
INTERNE MØTER OG AKTIVITETER 
 

 25.-26.01.18, strategiseminar, hvor ny strategi og handlingsplan i det videre arbeidet 
med utvikling av utdanningssentrene var hovedtema. 
Det ble også avholdt møte med Studiesenteret.no, v/ styreleder Tore Hansen, 
OsloMet, samt et møte med FuNs direktør Torhild Slåtto. 

 Spørreundersøkelse til landets studiesentre ferdigstilt januar 2018.  

 Avholdt 7 styremøter 
 

EKSTERNE MØTER OG AKTIVITETER 
 

 Våren 2018 Møter med Kompetanse Norge for innspill til EVU – reformen. 
Representanter fra styret deltok på innspillmøtene i Oslo, Gjøvik, Ålesund og Bodø.  

 13.03.18 Deltatt på senterledersamling i Mosjøen, hvor vi fikk mulighet til å 
presentere Norske Utdanningssentre og hilse på nyansatt direktør for 
Studiesenteret.no.  

 26.04.18 Deltagelse på 50 års jubileumsseminar for Fleksibel Utdanning Norge (FuN)  
Styreleder May Tove Dalbakk og konsulent for daglig drift Gerd Wibeche Pettersen 
deltok. 

 14. mai 2018 Møte med Distriktsutvalget i Arbeiderpartiet.   
Norske Utdanningssentre v/ styreleder deltok på møtet og presenterte det nasjonale 
nettverket av utdanningssentre med muligheter og utfordringer.  
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 10.08. ARENDALSUKA – Norske Utdanningssentre deltok og arrangerte sammen med 
HiNN og FuN et seminar med tittel Hvordan få utdanning og kompetanse ut til hele 
befolkningen i landet? 

 29.09. Skriftlig spørsmål til høyere utdanningsminister Iselin Nybø - hvordan løse 
sykepleiermangelen? 

 19.11. FuNKon 18 – Årskonferanse for FuN. May Tove Dalbakk og Vegard Herlyng 
deltok fra styret.   

 11. 12. Møte på Stortinget med 3 AP- stortingsrepresentanter, Nils Kristen 
Sandtrøen, Tuva Moflag og Nina Sandberg, hhv nærings-, helse - og 
utdanningskomiteen. Tema for møtet var betydningen av og mulighetene som ligger i 
lokale utdanningssentre landet over.  

  
 
POLITISKE MØTER 
 

 06.02.18, Møte med KUF-komiteens v/Marit Knutsdatter Strand (SP), hvor 
utdanningssentrenes manglende ressurser var hovedtema. 
NU ba i dette møtet om å få møte en samlet KUF-komitè for legge fram våre 
synspunkter/innspill til videre prosess i arbeidet med framtidig organisering, 
finansiering og avklaring av sentrenes roller. Styreleder May Tove Dalbakk og 
styremedlem Vegard Herlyng og Hilde Strømme deltok.  

 16.08.18 Helseminister Bent Høie og lokale politikere besøkte Lister Kompetanse for 
å diskutere sykepleierutdanning i distriktene.  

 01.10.18 Kunnskaps – og integreringsminister Jan Tore Sanner besøkte Kristiansand, 
i forbindelse med utarbeidelse av regionplan for Agder. Lister Kompetanse deltok 
sammen med ordførere, fylkespolitikere, representanter fra fagskolene, osv, på 
arrangementet.  Lister Kompetanse og lokale utdanningssentre ble av flere holdt 
fram som løsning for å få utdanning ut til distriktene,  - et viktig verktøy som kan sikre 
gjennomføringen av kompetansereformen Lære hele livet. 

 09.11.18  Kunnskapsminister Iselin Nybø, sammen med representanter fra 
lokalavdelingene til ulike partier og andre interesserte i regionen, besøker Lister 
Kompetanse, dialogmøte.  

 04.12.18 Folkehelse - og eldreminister Åse Michaelsen besøkte Listerregionen, Lister 
Kompetanse deltar på møte.    

 11.12.18  Styreleder invitert til møte på stortinget med 3 Ap-politikere fra  
helse, utdanning og næringskomiteen. 

 18.12.18 Stortingsrepresentant, SPs Trygve Slagsvold Vedum besøker Tynset Studie 
og Høyskolesenter. 
 

HØRINGER 
 

 19.10.18 Høringssvar på Ekspertutvalgets rapport 
Regionreformen - Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunen 

 19.12.18  Bekymringsmelding vedr. sykepleierutdanningene, til kunnskapsminister 
Iselin Nybø og medlemmene i KUF-komiteen. 
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 Påbegynt høsten 2018  
Innspill til Ekspertutvalget for etter – og videreutdanning, som jobber med den nye 
kompetansereformen – Lære hele livet. Levert april 2019. 

  
 
Medlemmer 
Som et resultat av justeringer av vedtektene, ble Lister Kompetanse medlem av Norske 
Utdanningssentre. Lister Kompetanse representerer de 6 kommunene Farsund, Flekkefjord, 
Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal.  
Det er fortsatt store utfordringer med å verve nye medlemmer. Kommunene ser behovet, 
men er fortsatt avventende i forhold til sammenslåinger og den nye regionreformen. Mange 
utdanningssentre og kompetansemiljøer oppgir stram økonomi og stor usikkerhet i forhold 
til videre eksistens som årsak til manglende medlemskap, men berømmer Norske 
Utdanningssentres engasjement og gir sin mentale støtte 100 %.   
 
Administrasjon 
2018 er første driftsår med en person som har hatt ansvaret for administrative oppgaver og 
daglig drift i organisasjonen. Det er brukt ca 400 timer til denne innleide tjenesten, noe som 
tilsvarer en stillingsprosent på 23,3 % i snitt pr. mnd.  
Det å ha en person som ivaretar disse oppgavene, gjør at styremedlemmene kan engasjere 
seg i andre viktige oppgaver, noe som klart synliggjøres i handlingsplan og aktivitetsnivå, jfr. 
aktivitetsoversikt.  
 
Økonomi 
Norske Utdanningssentre ble i 2018 finansiert slik: 
Medlemsavgift                                        kr.     160 000 
Refusjon overnatting        kr.             900 
Renter kr.                  150 

Salgs- og driftsinntekter kr 161 050 

 
 

  

Kostnadene fordeler seg slik:   
   
Lønnskostnader/konsulenthonorar kr 138 538 
Andre driftskostnader kr   96 500 

Sum driftskostnader kr 235 038 

   

Årsresultat kr - 65 311 

   
Årets resultat viser et underskudd på kr. 65 311. Underskuddet skyldes primært innleie av 
konsulent, samt en del ekstra kostnader i forbindelse med utarbeidelse og trykking av 
profileringsmateriell.   
 
Siste 2 års underskudd tærer på overskuddet organisasjonen hadde opparbeidet pr. 
01.01.17. Utfordringer med å verve nye medlemmer for å sikre økonomien i selskapet har 
medført at det er inngått en ettårig samarbeidsavtale med firmaet Bojl. Bojl har spesialisert 
seg på ulike tilskuddsordninger og skriving av søknader. Bojl skal bistå oss med søknader til 
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ulike finansieringskilder (kommunale – og fylkeskommunale tilskuddsordninger, stiftelser, 
fond, etc), og starter sitt arbeid f.o.m 10.05.19.   
 
 
Styret har forlenget arbeidsavtalen med Gerd Wibeche Pettersen midlertidig for perioden 
01.01.19 – 06.06.19.  
      
2019 
Norske Utdanningssentre har som målsetning å styrke sin posisjon ytterligere i 2019. 
Arbeidet, vil foruten å verve flere medlemmer, bestå av å fortsette den målrettede innsats 
mot politikere og utdanningsmyndigheter, lokalt og nasjonalt for å styrke og utvikle 
interesseorganisasjonen i tråd med våre visjoner og mål.  
 
      
 
                 Tynset 16.05.19. 
 
 
 

      
...........................................................   ...................................................... 
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 
 
                                                              

                      
..........................................................         
 
Gerd Wibeche Pettersen  
  
 


