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Protokoll styremøte    
 

 

Dato  Onsdag 15. september 2021 

Klokkeslett Kl. 10.00 – 12.30 

Sted   Møtet ble gjennomført elektronisk på Teams.  

 

Til stede  Styreleder: Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund 

Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM 

Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland, Frelsesarmeens Studieråd 

Oddrun Flaat Amundsen, Lærernes Misjonsforbund 

Einar Myreng, Pinsebevegelsen 

Terje Solberg, Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

Else Storaas Vatne, Kristent Interkulturelt Arbeid 
 

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.  

  

Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland innledet med andakt over Matteus 14, 22-33.   

 

 

 

00/21 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer 

 

Vedtak:  Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes 

 

 

 

ORGANISASJON 
 

50/21 Godkjennelse av protokoll 

 

Høringsprotokollen fra 7.6.2021 er behandlet og godkjent av styret via e-post.  

 

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 7.6.2021 er godkjent.  

 

 

51/21 Regnskap og balanse første halvår 2021 

 

Vedtak:  Regnskap og balanse 1. halvår 2021 godkjennes.  

 

 

52/21 Søknader om medlemskap og samarbeidsavtale, oppfølging 

 

I januar 2021 vedtok styret å tegne samarbeidsavtale med Himmelpartner under 

forutsetning av endelig bekreftelse på gjennomførte vedtektsendringer. Vedtak om 

opptak av Stiftelsen Korsvei og Stiftelsen Skaperkraft som medlemmer ble gjort i 

henholdsvis januar og mars, begge under forutsetning av at de gjennomfører 

vedtektsendringer i tråd med våre krav til stiftelser. De tre sakene er ferdig behandlet, 

og avtale/medlemskap er gjort gjeldende fra og med januar 2021.  

 

Vedtak: Styret tar informasjonen om stadfestelse av medlemskap og 

samarbeidsavtale til orientering.  
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53/21 Handlingsplan 2021, halvårsrapport med status og prioriteringer  

 

Staben har gjort opp status for første halvår 2021 og prioritert virksomheten for resten 

av året. Dette inkluderer tre forslag til nye tiltak som kan finansieres med ekstra tildeling 

fra spillemidlene: lage filmer med gode læringshistorier, annonsere i organisasjons-

bladene og lyse ut midler til motivasjonstiltak. Forslagene er innbakt i sak 54/21 Revidert 

budsjett. Sistnevnte behandles under sak 58/21 Motivasjonstiltak. Styret var invitert til å 

gjøre ev. justeringer for det videre arbeidet.   

 

Vedtak:  Status for handlingsplan første halvår 2021 tas til orientering.  

 

Styret slutter seg til administrasjonens prioriteringer for det videre arbeidet, 

inklusiv nye tiltak som kan finansieres med ekstra tildeling over spillemidlene.  

 

 

54/21 Revidert budsjett 2021 

 

Saken sees i sammenheng med behandlingen av halvårsrapporten med prioriteringer for 

andre halvår 2021, der det er lagt inn tre nye satsninger finansiert med ekstra tildeling 

over spillemidlene. I tillegg er budsjettet justert på enkelte poster med bakgrunn i 

tidligere styrevedtak og tildelinger (tilskuddsordninger og midlertidig stilling), noen tiltak 

som ikke blir gjennomført pga. koronasituasjonen, samt to poster med en mindre 

kostnadsøkning.  

 

Vedtak:  Revidert budsjett for 2021 godkjennes.  

 

    

55/21 Lønnsforhandlinger 2021 

 

Lønnsoppgjøret mellom KA og organisasjonsmedlemmene (de virksomhetene i KA som 

ikke er en del av Den norske kirke) ble gjennomført den 10. september, hvor partene 

kom til enighet.  

 

Det gjennomføres egne lønnsforhandlinger med K-studs styre og daglig leder. Denne 

saken legges fram på neste styremøte.  

 

Vedtak:  Styret tar til etterretning at de stillingene i K-stud som er plassert i 

lønnsgrupper justeres i henhold til lønnsoppgjøret 2021 så snart 

forhandlingene er sluttført. Om det blir en lokal pott til fordeling, 

gjennomføres lokale forhandlinger i tråd med retningslinjene i 

hovedtariffavtalen og lønnspolitikken i K-stud.  

 

Styreleder og nestleder gjennomfører lønnssamtaler med daglig leder etter at 

lønnsoppgjøret i KA er avsluttet, og gir en innstilling til styret for behandling 

under påfølgende styremøte.   

 

 

56/21 Årsmøtet 2022   

 

Årsmøtet neste år skal være den 5. mai 2022. Det foreslås å ha møtet i Kirkens Hus, 

med forbehold om at det er mulig med gjeldende smittevernregler. 

 

Styret drøftet aktuelle tema for årsmøtets fagdel. Administrasjonen har i saksframlegget 

luftet for styret muligheten for at temaet om kristen virksomhet midt i lokalsamfunnet og 

opplæring i samarbeid med offentlige myndigheter settes opp som tema på årsmøtets 

fagdel i stedet for å ha et eget kurs om dette under Årets kurs 2023, se sak 57/21.  
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Vedtak:  Styret ber administrasjonen arbeide videre med årsmøtet 2022 i tråd med 

drøftelsen i styret.  

 

Årsmøtets fagdel skal handle om relevant opplæring i samarbeid med 

offentlige myndigheter og andre aktører, hvilke muligheter har vi og hva skal 

til for å lykkes (arbeidstittel). Endelig program for fagdelen legges fram for 

styret til orientering. 

 

 

 

PEDAGOGISK ARBEID 
 

 

57/21 Medarbeiderkurs 2022 og 2023      

 

Det vises til styrevedtak fattet via e-postbehandling pr 28.6.21: 

 

«Årets kurs 2022 settes opp med disse kursene:  

• Videregående kurs i baby- og småbarnsang 

• Tre verksteder:  

o Danseinstruksjon 

o Bibelfortelling  

o Låtskriving & arrangering. 

• Kurset «Velkommen inn – for alle?» 

 

På neste møte setter styret ned en arbeidsgruppe som skal jobbe fram et konsept 

for et kurs med arbeidstittelen «Å drive kristen virksomhet midt i lokalsamfunnet - 

hvordan tilby relevant opplæring i samarbeid med offentlige myndigheter og 

andre aktører, hvilke muligheter har vi og hva skal til for å lykkes?» med tanke på 

å sette opp kurset under Årets kurs 2023.» 

 

Med bakgrunn i drøftelser i staben, tok administrasjonen opp muligheten for at nevnte 

tema settes opp på årsmøtes fagdel i 2022 i stedet for å ha et kurs om dette under Årets 

kurs 2023. Bakgrunnen for dette er en vurdering av behov, relevans og forventet 

respons hos en bredde av medlemmene våre, og hvordan vi kan fylle dette temaet med 

innhold for et helt helgekurs.  

 

Styret kom fram til at temaet skal deles opp, og hadde flere innspill til innholdet i den 

delen som settes opp under Årets kurs.  

 

Vedtak: Styret bekrefter ovenstående vedtak fattet via e-post behandling pr 28.6.21, 

men justerer temaet for ett av kursene under Årets kurs 2023 slik:  

 

- Den første delen av temaet – å drive kristen virksomhet i 

lokalsamfunnet – settes opp som kurs under Årets kurs 2023.  

- Den siste delen - opplæring i samarbeid med offentlige myndigheter – 

settes opp under årsmøtets fagdel i 2022.  

 

 Styret setter ned følgende arbeidsgruppe for kurset om å drive kristen 

virksomhet i lokalsamfunnet: Anne-Grethe, Espen og Kay Morten fra styret  

og to fra staben.  

 

 Kursbudsjett for Årets kurs 2022 godkjennes.  

 

 

 

 

 

 



 4 

TILSKUDDSFORVALTNING 
 

 

58/21 Motivasjonstiltak 

 

Det vises til sak 53/21 «Handlingsplan 2021, halvårsrapport med status og 

prioriteringer», samt sak 54/21 «Revidert budsjett 2021». 

 

Vedtak: K-stud lyser ut midler til sentrale motivasjonstiltak for opplæring lokalt, i tråd 

med saksfremlegget og med tidsramme 2021/2022. Det åpnes opp for at 

også regionledd kan søke på midlene, i de tilfeller der sentralleddet ikke 

jobber tett opp mot lokallagene. Søknadene må likevel godkjennes og sendes 

inn via sentralleddet.  

 

 

 

INTERESSEPOLITIKK  
 

Ingen saker til behandling.  

Det henvises til orienteringssakene.    

 

 

 

ANDRE SAKER 

 

 

59/21 Orienteringssaker   

 

 

a) Godkjente studieopplegg – permanente  

 

• Men vi var ikke hjemme; Verbum forlag 

• Hverdagsteologi; Lunde forlag 

 

 

b) Besøk/kontakt/møter 

 

De fleste møter og kurs er gjennomført digitalt 

 

 

Alle ansatte:  

11. juni Zoom konferanse, EAEE: “Education – Theology – Digitisation: What do we 

gain, what do we lose?” 

Uke 36 Digital kursuke 

 

 

Guro:  

17. juni  Medlemsbesøk KRIK 

23.juni  Arbeidsgruppemøte om søknadsportalen, Vofo 

18.august Medlemsbesøk Hekta 

18.august Møteplass folkehelse, seminar Frivillighet Norge 

31. august    Valg 21: Hva vil partiene med livslang læring? Frokostmøte med politikerne 

i regi av Vofo, Fleksibel utdanning Norge og Universitets- og høyskolerådet 

6. sept.         Valg 21: Kultur, frivillighet og livslang læring. Hva vil partiene med kultur 

og frivillighetspolitikken? Frokostmøte med politikere i regi av Vofo og 

Kulturalliansen 

7. august Digital kursuke: Det digitale læringsrommet 
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Hege:  

9. juni Kontaktmøte K-stud og Kulturalliansen med ny daglig leder 

9. juni Møte i KD-utvalget i Vofo (ifm. styreledervervet i Vofo) 

16. juni Møte i KUD-utvalget i Vofo om Kulturytring Drammen, Frivillighetens år og 

Læringskonferansen til Vofo, innspill til alternative statsbudsjett 2022 og 

statsbudsjett 2023, valg 2021 og Arendalsuka.  

17. juni  Medlemsbesøk KRIK 

24. juni Styremøte i Vofo 

12. august Kartleggingsmøte med Rambøll om forskningen de gjennomfører på 

oppdrag for Vofo om studieforbundenes erfaringer med digitale kurs  

  (egne og medlemsorganisasjonenes kurs) 

17. august Fulgte på nett Vofos seminar under Arendalsuka: Demokratiets 

forutsetninger og utfordringer 

18.august Medlemsbesøk Hekta 

20. august Møte med Hillsong om organisering av kurs 

23. august AU-møte i Vofo 

24. august Arbeidsmøte med forberedelse av møte med HK-dir dagen etter 

25. august Møte mellom HK-dir (tidligere Kompetanse Norge) og Vofo (ifm. 

styreledervervet i Vofo) 

25. august Møte i KUD-utvalget i Vofo om innspill til statsbudsjettet 2023 og 

orientering om Arendalsuka 

31. august Valg 21: Hva vil partiene med livslang læring? Frokostmøte med politikerne 

i regi av Vofo, Fleksibel utdanning Norge og Universitets- og høyskolerådet 

(deltok fysisk)  

31. august Forberedelsesmøte med daglig leder i Kulturalliansen før valgmøtet den 6.9 

2. sept. Forberedelsesmøte med debattleder, Vofo og Kulturalliansen før valgmøtet 

den 6.9.  

6. sept. Valg 21: Kultur, frivillighet og livslang læring. Hva vil partiene med kultur 

og frivillighetspolitikken? Frokostmøte med politikere i regi av Vofo og 

Kulturalliansen (deltok fysisk og holdet innledning på vegne av Vofo) 

 

 

Pål Kristian  

17. juni  Medlemsbesøk KRIK 

6. og 8. aug. Digital kursuke: Låtskriving 

7. august Digital kursuke: Det digitale læringsrommet 

7. og 9. aug. Digital kursuke: Bibelfortelling 

 

 

Åse: 

15. juni Ekstraordinært årsmøte Vofo Troms  

22. juni Ekstraordinært årsmøte Vofo Akershus  

17. august Fulgte på nett Vofos seminar under Arendalsuka: Demokratiets 

forutsetninger og utfordringer 

20. august Møte med Hillsong om organisering av kurs 

25. august Sommerfest Iko (fysisk samling) 

26. august Styremøte K-stud Vestland 

31. august Valg 21: Hva vil partiene med livslang læring? Frokostmøte med politikerne 

i regi av Vofo, Fleksibel utdanning Norge og Universitets- og høyskolerådet 

6. sept. Valg 21: Kultur, frivillighet og livslang læring. Hva vil partiene med kultur 

og frivillighetspolitikken? Frokostmøte med politikere i regi av Vofo og 

Kulturalliansen 

7. sept. Digital kursuke: Det digitale læringsrommet 

8. sept. Digital kursuke: Videregående kurs i baby- og småbarnsang 
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c) Status studievirksomheten 
 

Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner om omfanget av kursvirksomheten første 

halvår, men det kan se ut til å være en nedgang i forhold, til korona-året 2020. I løpet av 

august og september komme de fleste kursrapportene for første halvår inn, og vi veit at 

flere venter med å rapportere de samlingene de fikk mulighet til å gjennomføre av 

hensyn til pandemien, til de skal sende inn søknader for andre halvår. Innføring av ny 

tilskuddsportal kan også påvirke søknadsomfanget.  

 

Foreløpige tall pr. månedsskiftet aug./sept.:  

35 458 kurstimer mot over 44 100 i 2020 og nær 54 800 i normalåret 2019.  

1 269 kurs mot ca. 1 720 i 2020 og nesten 1 900 i normalåret 2019.  

 

 

d) Digital kursuke 

Staben har evaluert kursuka, og er i det store og hele godt fornøyd med gjennom-

føringen. Kursholderne var dedikerte og flinke, og klarte å skape god integrasjon med 

deltakerne. Det er noen forbedringspunkter vi tar med oss videre. Flere deltakere gav 

uttrykk for at kursene var bra. Vi har gode erfaringer fra samarbeidet med Brainify om 

det tekniske. En spørreundersøkelse skal sendes ut til deltakerne, og vi kommer tilbake 

til endelig evaluering av kursuka. 

 

På de fleste kursene fikk vi flere påmeldte enn forventet. Kurset «Det digitale lærings-

rommet» ble så sent klargjort at det var for liten tid til å rekruttere flere deltakere. 

Staben vurderer å sette opp igjen et kurs om det digitale læringsrommet om en stund, 

men med noen nye kursholdere og ev. nye vinklinger.   

 

Antall påmeldte:  

• Kurset Det digitale læringsrommet hadde 9 påmeldte + staben 

• Videregående kurs i baby- og småbarnsang hadde 34 påmeldte 

• Verkstedet Låtskriving hadde 8 påmeldte 

• Verkstedet Bibelfortelling 28 påmeldte 

• Verkstedet Danseinstruksjon ble avlyst pga. få påmeldte (3 stk.) 

 

 

e) Interessepolitikk 

Det ble informert om:  
 

- Arbeidet opp mot kommende statsbudsjett (2022 og 2023): Vofo har tidligere 

sendt innspill til departementene og regjeringen om statsbudsjett 2022, og har 

nylig sendt innspill til opposisjonspartiene til deres alternative budsjett. Vofo har 

også sendt innspill til departementene om statsbudsjettet for 2023. K-stud har 

bidratt under utarbeidelsen av alle innspillene.  
 

- Vofo sine debattmøter før valget: Artikkel og opptak fra Vofos debattmøter kan 

sees her: KUD-området: Hva vil egentlig partiene på kultur og frivillighetsfeltet? 

Vofo (spol deg fram litt, lyd og bilde mangler helt fra starten). KD-området (ikke 

relevant for oss i K-stud): Vofo utfordret politikere på livslang læring 
 

- K-stud sendte en oppfordring til Vofo om å utforme noen krav til ny 

regjeringserklæring, og Vofo har sendt ut disse kravene: 

Voksenopplæringsforbundet krever økt satsning på livslang læring.  
 

- KAs team på samfunnskontakt forbereder seg på politikk for vår sektor også etter 

valget, og på arbeidet knyttet opp mot statsbudsjettet for 2022. K-stud oppfordret 

dem til å delta på Vofo sitt debattmøte på KUD-området, og vil sende aktuelle 

dokumenter til KA etter hvert.  

  

 

f) Årsmøte Vofo 

Det henvises til vedlegg 9 årsmøteprotokoll Vofo.  

https://vofo.no/om-vofo/nyheter/hva-vil-egentlig-partiene-paa-kultur-og-frivillighetsfeltet/
https://vofo.no/om-vofo/nyheter/hva-vil-egentlig-partiene-paa-kultur-og-frivillighetsfeltet/
https://vofo.no/om-vofo/nyheter/vofo-utfordret-politikere-paa-livslang-laering/
https://vofo.no/om-vofo/nyheter/voksenopplaeringsforbundet-krever-oekt-satsning-paa-livslang-laering/
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g) Tilsyn fra HK-dir 

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), tidligere Kompetanse Norge, 

har varslet tilsyn av K-stud den 23. september. De ser på kursårene 2019 og 2020, og 

har bedt om diverse informasjon som er sendt til dem på forhånd.  

 

 

Vedtak:  Orienteringssakene tas til orientering. 

 

 

60/21 Eventuelt    

 

Det var ingen saker under eventuelt.  


