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ÅRSMELDING 2019 

 
 
1. OPPSUMMERING 
Årsmelding 2019 dekker perioden 01.01-31.12.19 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 2020. 
  
2. VIRKSOMHETENS NAVN OG FUNKSJON  
Organisasjonens navn er NORSKE UTDANNINGSSENTRE, med undertittel Norske 
Utdanningssentres Interesseorganisasjon.  
Norske Utdanningssentre ble stiftet 23.4.2013, med forretningsadresse, c/o Gerd Wibeche 
Pettersen, 8372 GRAVDAL. Organisasjonsnummer er 812 409 182.   
 
3. 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 utdanningssentrene som en viktig aktør i det norske utdanningssystemet 
6. Bidra til samarbeid og nettverksbygging 

 
4. STYRETS  SAMMENSETNING  
 
Styret ble valgt på årsmøtet 06.06.19 og har hatt følgende sammensetning: 
 
Styreleder              :  May Tove Dalbakk, leder Tynset Studie- og høgskolesenter 
Nestleder               :  Vegard Herlyng, leder Høgskolestiftelsen i Kongsvinger 
Styrerepresentant:  Torhild Slåtto, freelancer 
Styrerepresentant:  Stein Rune Fjærvoll, leder Studiesenter RKK VEfsn 
Styrerepresentant:  Bjørnar Andreassen, prosjektansvarlig Studiesenter RKK Vefsn  
 
Ida Maage Elstad, Studiesenter Hardanger, ble valgt som styrerepresentant, men måtte 
trekke seg høsten 2019 grunnet overgang til ny jobb.  
 
Valgkomitèens sammensetning: 
Leder                  : Hilde Strømme, Lister Kompetanse 
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5.  AKTIVITETER 
 
Det har også i 2019 vært stor aktivitet i organisasjonen, jfr. oversikt nedenfor, og har gitt 
muligheter for å informere om arbeidet vårt og promotere Norske Utdanningssentre på ulike 
arenaer.    
 
Det er derfor spesielt hyggelig å registrere at arbeidet fører fram hos våre nasjonale 
myndigheter. I den nye Distriktsmeldingen, Levende lokalsamfunn for fremtiden, Meld. St. 5 
(2019–2020), har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) brukt 
utdanningssentrene som modell for organisering og koordinering av kompetansearbeidet i 
de nye regionene, jfr. kap 7.2.2. i meldingen.   
 
Strategiseminaret som ble avholdt i Oslo 20.08.19 hadde som tema – Ny strategi for arbeidet 
i NU? Det ble utarbeidet en SWOT-analyse i løpet av seminaret. Det har ikke vært tid til å 
jobbe fram en ny helhetlig strategi for det videre arbeidet i NU. Handlingsplan er oppdatert 
pr 15.08.19.    
 
 Interne møter 
 

06.06.19 – 26.03.20   Avholdt 8 styremøter og behandlet 42 saker 

23.-24.01.19                Nettverkssamling, Kongsvinger. 

20.08.19                       Strategiseminar for NU, Oslo. 

 
 Eksterne møter  
 

20.02.19                        Seminar  - “Hvordan kan distribuert utdanning gjøre verden bedre?   
Fremtidens Studiesentermodell”, OsloMet, Oslo. 

09.04.19                        Møte med FuN – Fleksibel Utdanning Norge og Kompetanse Norges,  
Ekspertutvalg for etter- og videreutdanning, Oslo 

06.11.19                     Møte med representanter fra Kommunal og forvaltning-, KD  - og 
Transportkomiteen, Oslo. NU og Lister Kompetanse deltok. 

Juni 2019                    NU invitert og har valgt nestleder med styreleder som 
representanter   til FuNs Utdanningspolitiske panel. 

 
Høringer/Innspill 
 

30.09.19                      Høring - Desentralisert høyere utdanning for kvalitet, velferd og 
bærekraftige lokalsamfunn-, jfr. Dokument 8:146 S (2018- 2019) 
Oslo.  
NU leverte Innspill til KUF-komiteen etter høringen 30.09.19.  

Oktober 2019 Høring, Distriktsmeldingen - Levende lokalsamfunn for fremtiden, 
Meld. St. 5 (2019–2020).   
NU deltok på høring 30.01.20. 

Nov-des 2019             Innspill til Forslag til Statsbudsjett 2020.  
NU inviterte departementet (FK-dep) til pilotprosjekt.  

Des 2019                      Innspill vedr forslag til endring i Voksenopplæringsloven og 
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Friskoleloven med forskrifter. 

 
 
Deltakelse konferanse /festivaler  
 

11.-13.02.19     ICDE Konferansen (Lifelong Learning Summit 2019) Lillehammer. 
NU deltok med 2 representanter, roll-up og brosjyrer. 

06.- 07.05.19    Læringsfestival, Trondheim. 

19.11.19            FuNs årskonferanse, FuNkon2019, med tema, Utdanning møter  
arbeidsliv. To av styremedlemmene i NU deltok med innlegg. 

 
 
6.  MEDLEMMER 
Det er gjort et ganske omfattende arbeid med å rekruttere flere medlemmer i 2019 og 
resulterte i innmelding fra Dalaneregionen høsten 2019. Tana kommune valgte å trekke seg 
fra medlemskap i 2019.  
Både kommunene og sentrene/kompetansemiljøene mener medlemsavgiften er for høy og 
det sammen med generell stram økonomi er hovedårsaken til manglende medlemskap.  
Styret har derfor satt i gang en prosess rundt temaet medlemsavgift for å sjekke ut andre 
modeller for medlemsavgift.  Saken legges fram på årsmøtet 2020.  
 
  

7.   ADMINISTRASJON 

Årsmøtet 2019 valgte å forlenge avtalen med innleid konsulent for daglig drift. Stillings-

prosenten ligger på 30-40 % for de aktive månedene i året, og har fungert godt. Styret mener 

det er nødvendig å ha en person som kan ta seg av de løpende oppgavene i organisasjonen 

noe som gjør det mulig å engasjere seg i arbeidet med synliggjøring og promotering av 

organisasjonen på ulike arenaer jfr. aktivitetsoversikt.    

  
8.  ØKONOMI     
 
Norske Utdanningssentre ble i 2019 finansiert slik: 
 
Driftsinntekter: 
Medlemsavgift                                        kr.     160 000 
Renter                               kr.                45 
Sum driftsinntekter    kr.      160 045 
 
Driftsutgifter:  
Lønnskostnader/konsulenthonorar    kr.      137 827  
Andre driftsutgifter                                kr.      107 009 
Sum driftsutgifter                                  kr.      244 836 
Årsresultat                                              kr.     – 84 791 
 
Årets resultat viser et underskudd på kr. 84 791, og egenkapitalen er negativ med minus kr. 
24 496 pr. 31.12.19, jfr. oversikt Balanse.  
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For å bedre organisasjonens økonomi er det satt i verk flere tiltak som reduksjon av 
kostnader, søknader på eksterne prosjektmidler og legger fram forslag til omlegging av 
beregningsmodell for medlemsavgift på årsmøte 2020. Det vil bidra til økt rekruttering av 
medlemmer og dermed en sikrere og forutsigbar økonomi i organisasjonen.  
 

Mål 2020 
Norske Utdanningssentre har som målsetning å styrke sin posisjon ytterligere i 2020. 
Arbeidet vil foruten å verve flere medlemmer, fortsette den målrettede innsatsen mot 
politikere og utdanningsmyndigheter for å styrke og utvikle interesseorganisasjonen i tråd 
med våre visjoner og mål. 
Det vil bli lagt vekt på oppfølging av Meld. St 5 Distriktsmeldingen - Levende lokalsamfunn for 
fremtiden, og Meld. St 14 Kompetansereformen – Lære hele livet, som legges fram våren 
2020. Norske Utdanningssentre har gitt høringsuttalelser og deltatt på muntlige høringer 
knyttet til begge Stortingsmeldingene.  
På senterledersamlingen i begynnelsen av januar 2020, ble Norske Utdanningssentre 
oppfordret til å etablere en arbeidsgruppe for å jobbe med 1). Bidra til å løse nasjonale 
utfordringer knyttet til kompetansebehovet i hele Norge og 2). Skaffe grunnfinansiering til 
utdanningssentrene – som sentral samarbeidspartner for landets utdanningsleverandører.  
Arbeidsutvalget er etablert med representanter fra utdanningssentrene og deler av styret i 
Norske Utdanningssentre. Arbeidet er godt i gang og flere møter med Kompetanse Norge 
samt nasjonale politikere i posisjon og opposisjon er gjennomført. 
Norske Utdanningssentre kan sammen med UH-sektoren og landets fagskoler bidra til å løse 
mange av utfordringene pekt på i Kompetansereformen og Regionreformen. For å tette 
kompetansegapene og sikre tilgang på relevant kompetanse i hele landet ber vi regjeringen 
sikre forutsigbarhet og finansiering for landets mange utdanningssentre, samtidig som det 
utvikles incentiver som bidrar til at UH sektoren kan fokusere på å levere fleksibel og 
distribuerte utdanninger i hele landet. 
Norske Utdanningssentre har klart å synliggjøre det nasjonale nettverket av utdannings-
sentre, deres rolle og betydning gjennom målrettet innsats, og vil intensivere arbeidet 
ytterligere i 2020.   
    
 

                 Tynset 14.05.20 

 

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

                  
......................................................                                            …………………………………………………… 
 Stein Rune Fjærvoll              Torhild Slåtto               
Studiesenter RKK Vefsn     Freelancer 
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............................................................   ......................................................
 Bjørnar Andreassen      Gerd Wibeche Pettersen   
        Studiesenter RKK Vefsn      Konsulent – daglig drift     
 
                                                              
                       
  
 


