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Protokoll styremøte    
 

 

Dato  Tirsdag 23. november 2021 

Klokkeslett Kl. 10.30 – 15.00 

Sted   Henie Onstad Kunstsenter  

 

Til stede  Styreleder: Harald Skarsaune, Kirkelig undervisningsforbund 

Anne-Grethe Karlgren Brevik Amland, Frelsesarmeens Studieråd 

Einar Myreng, Pinsebevegelsen 

Else Storaas Vatne, Kristent Interkulturelt Arbeid 

3. vara Åse Mari Kessel, Hekta – trosopplæring for ungdom (fra sak 63/21) 

 

Avbud Nestleder: Espen Kvamen Amundsen, Norges KFUK-KFUM 

Oddrun Flaat Amundsen, Lærernes Misjonsforbund 

Terje Solberg, Den Evangelisk Lutherske Frikirke 

 
 

Fra administrasjonen møtte daglig leder Hege Irene Fossum.  

Studierådgiver Åse Fjogstad og Prosjektrådgiver Pål Kristian Helmersen  

deltok under sak 66/21 

  

Einar Myreng innledet med andakt over Ords. 11,27. 

 

Møtet ble avsluttet med middag sammen med staben.  

 

 

 

00/21 Godkjenning av innkalling, dagsorden og sakspapirer 

 

Vedtak:  Innkalling, dagsorden og sakspapirer godkjennes 

 

 

 

ORGANISASJON 
 

 

60/21 Godkjennelse av protokoll 

 

Høringsprotokollen fra 15.9.2021 er behandlet og godkjent av styret via e-post.  

 

Vedtak: Styret bekrefter at protokollen fra styremøtet den 15.9.2021 er godkjent.  

 

 

61/21 Regnskap og balanse 3. kvartal 2021 

 

Vedtak:  Regnskap og balanse pr. 3. kvartal 2021 godkjennes.  
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62/21 Evaluering av stillingsstruktur 

 

Stillingsstrukturen skal tas opp til evaluering en gang i året. Staben mener at arbeids- og 

ansvarsfordelingen fungerer godt, og har ingen forslag til endringer på stillingenes 

innhold. Omtalen om vakant stilling er oppdatert, og det er tatt inn i dokumentet at vi 

har en midlertidig prosjektrådgiver. Kontaktperson for Nordisk Kirkelig Studieråd (NKS) 

er tatt ut av den ene studierådgiverstiling fordi NKS er lagt ned.  

 

Vedtak:  Stillingsstrukturen videreføres med de justeringene som er gjort i 

dokumentet. 

 

 

63/21 Forlengelse av prosjektengasjement 

 

Under sak 37/21 Bemanning og prosjektengasjement vedtok styret at «Den midlertidige 

prosjektrådgiverstillingen i 50 % forlenges i første omgang ut året 2021. Hensikten er å 

styrke satsningen på å stimulere til økt opplæring og motivere medlemsorganisasjonene 

til å søke om tilskudd til opplæring. Stillingen kombineres med vikarierende oppgaver 

ifm. den vakante stillingen og andre behov i staben».  

 

Det foreslås at stillingen forlenges ytterligere fordi det er behov for å dekke inn 

arbeidsoppgaver i et forventet hektisk 1. kvartal 2022 og fordi det er behov for å utvide 

informasjons- og motivasjonskampanjen for å nå ut til enda flere av våre medlems-

organisasjoner og deres lokallag. Vi må fortsatt intensivere arbeidet med å få opp igjen 

kurstimetallet etter pandemien og øke timetallet i forhold til nivået som var i 2019. 

Denne satsningen kan dekkes inn ved å videreføre lønnsmidler til den vakante faste 

stillingen som ligger inne i tidligere års budsjett, tilpasset dagens lønnsnivå.  

 

Vedtak:  Den midlertidige prosjektlederstillingen forlenges til ut juni 2022.  

 

 

64/21 Lønnsforhandlinger 

 

Styreleder har gjennomført lønnssamtale med daglig leder, og la fram en innstilling for 

behandling under styremøtet.  
   

Vedtak:  Daglig leder i K-stud Hege Irene Fossum gis med virkning fra 01.05.2021 

en lønn på kroner 770 000,-.  

 

 

65/21 Årsmøte 2022 og feiring av 70-års jubileum   

 

Det henvises til sak 56/21 Årsmøte 2022 da styret vedtok at 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).  

 

Administrasjonen fremmer et nytt forslag: 28. mai 2022 er K-stud 70 år! Dette kan 

markeres i forbindelse med årsmøtet, med hilsener, minikonsert og bevertning.  

Årsmøtet foreslås gjennomført kl. 10 etterfulgt av feiring kl. 12-14. Aktuelle hilsener: 

representanter fra noen av medlemsorganisasjonene, Kulturdepartementet, Vofo og 

andre eksterne samarbeidspartnere. Da vil det ikke være tid til fagsamlingen. I stedet 

forslås det å sette opp et digitalt miniseminar med samme tema, for å understøtte 

markering av VÅR DAG i forbindelse med Frivillighetens år, jfr. forslag under sak 66/21.  

 

Vedtak: 70-års jubileet for K-stud markeres under årsmøtet i tråd med forslaget i 

saksframlegget. Årsmøtets fagsamling faller derfor ut, og erstattes av et 

digitalt miniseminar under jubileumsuka, i tilknytning til VÅR DAG 

(frivillighetens år). Administrasjonen bes komme tilbake med budsjett og 

rammeprogram til neste styremøte, for jubileumsmarkering på årsmøtet og 

digitalt miniseminar i tilknytning til jubileumsdagen/VÅR DAG.    



 3 

66/21 Handlingsplan 2022 

 

Staben bidro med informasjon og utfordringer rundt K-studs virksomhet, særlig  

knyttet til informasjonsarbeidet, respons og spredning via medlemsorganisasjonene  

og synliggjøring av organisert opplæring.  

 

I forkant foreslo administrasjonen tiltak for å markere at K-stud er 70 år den 28. mai 

2022, og hvordan vi kan markere VÅR DAG under Frivillighetens år 2022: 

Jubileumsmarkering under årsmøtet, jfr. sak 65/21. Erstatte årsmøtets fagsamling med 

et digitalt mini-seminar den samme uken vi har jubileum, for å understøtte markering av 

VÅR DAG, der K-stud har valgt den 28.mai. Under vår dag ønsker vi å få et oppslag i Vårt 

Land og Dagen, kanskje slippe en god reklame-film i sosiale medier og sende en hilsen 

med en liten gave til våre medlemsorganisasjoner for å takke for samarbeidet gjennom 

alle disse årene. 

 

Styret drøftet satsningsområder i 2022, og kom med flere innspill som administrasjonen 

skal vurderer nærmere.  

 

Vedtak: Innspillene tas med i det videre arbeidet med utvikling av styrets 

handlingsplan for 2022. Forslag til handlingsplan legges fram til behandling 

på styremøtet i januar.  

 

 

 

PEDAGOGISK ARBEID 
 

 

67/21 Digital kursuke 2021     

 

På sist møte ble styret orientert om stabens foreløpige evaluering av den digitale kursuka 

i september. I mellomtiden er det foretatt en deltakerevaluering, som er oppsummert 

sammen med stabens evaluering. 

 

Vedtak:  Evalueringen av Digital kursuke 2021 tas til orientering.  

 

Det vurderes å tilby digitale kurs ved senere anledninger, med bakgrunn i 

erfaringene fra kursuka.  

 

 

68/21 Medarbeiderkurs 2022      

 

Rammene for Årets kurs 2022 er ferdig planlagt, og vi har siden oktober vært godt i gang 

med markedsføringen av kursene. I tråd med tidligere styrevedtak er det laget et nytt 

kurskonsept for kurset «Velkommen inn – for alle?» med nytt læringsmål, større 

endringer i innholdet og også metodiske endringer i forhold til kurset vi tilbød i 2020. De 

andre kursene videreføres med samme studieplan og program som tidligere (opprinnelig 

oppsatt i 2020 og 2021).   

 

Vedtak:  Kursprogrammene for Årets kurs 2022 tas til orientering  

 

 

69/21 Tilskudd til pedagogisk utviklingsarbeid 2022/23      

 

K-stud tildeler hvert år i november/desember midler til pedagogiske utviklingsprosjekter 

som skal settes i gang året etter. Midlene utbetales over neste års budsjett. Etter styrets 

vedtak i juni i år, skal det settes av 500 000 kr til PU-midler i budsjettet for 2022. Disse 

midlene skal vanligvis både dekke gjeldende tildeling og midler til 2. prosjektår ved 

fjorårets tildeling. Denne gangen er sistnevnte dekket inn i budsjettet for 2021.  
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K-stud har som praksis å heller gi mer tilskudd til færre prosjekter, enn å gi litt til flere. 

På denne måten blir prosjektene mer robuste og kan i større grad gjennomføres med de 

ambisjonene som er lagt til grunn.  

 

Vedtak:  Forslag til tildeling av PU-midler for 2022/23 godkjennes.  

 

 

70/21 Tildeling motivasjonstiltak 2021/2022      

 

Dette er en ekstraordinær tilskuddsordning som styret vedtok å utlyse under styremøtet i 

september i år, jfr. sak 58/21 Motivasjonstiltak. Målgruppen er medlemsorganisasjonene 

sentralt og regionalt, og midlene skal være et bidrag til å kunne gjennomføre 

motivasjonstiltak overfor menigheter og lokallag. 

 

Det varierer hvor godt søknadene om motivasjonstilskudd treffer i forhold til hensikten 

med tilskuddsordningen. Noen av søknadene har et større lokalt tilsnitt enn forutsatt, 

med gjennomføring av lokale kurs for kursvirksomhetens målgruppe, i stedet for å være 

til inspirasjon og hjelp for de som skal drive virksomheten lokalt.  

 

Det er satt av 1.040.000 kr til Motivasjonstilskudd i revidert budsjett for 2021. Den totale 

søknadssummen ligger langt over tilskuddspotten. Det foreslås en justering av det 

reviderte budsjettet (sak 54/21), for å kunne gi tilskudd til gode tiltak som bidrar til mer 

opplæring:  

Ubrukte midler på 1.371.500 fra stimuleringsordning 1 og 2 brukes dels til å øke 

motivasjonstilskuddet og dels til å gi tilskudd til gode lokale prosjekter som ikke 

passer helt til hensikten med å gi tilskudd til sentrale og regionale motivasjons-

tiltak. Dette i stedet for å øke posten «Styrking av opplæringsmidlene», slik det 

opprinnelig ble vedtatt da styret reviderte budsjettet i september.   

 

Det forutsettes at kurs som gjennomføres under tildelte prosjekter rapporteres inn i 

tilskuddsportalen.  

 

Vedtak:  Forslag til tildeling av tilskudd til motivasjonstiltak for 2021/22 godkjennes, 

inklusiv tilførsel av ubrukte stimuleringsmidler.   

 

 

 

TILSKUDDSFORVALTNING 
 

 

71/21 Rutine for håndtering av personopplysninger  

 

Revidering av rutiner for håndtering av personopplysninger, personvernerklæring og 

kartleggingen av personopplysninger skal behandles av styret i november/desember 

hvert år. Staben har gått gjennom GDPR-årshjulet, og vurderer at GDPR rutinen og 

personvernerklæringen fungerer etter hensikten og at kartleggingen av person-

opplysninger er dekkende. Rutinen følges, og det er ikke funnet avvik. Dokumentene  

er oppdatert i forhold til ny tilskuddsportal og tilhørende databehandleravtale, samt 

innlogging med Min-ID.   

 

Vedtak: K-stud sine rutiner for håndtering av personopplysninger, 

personvernerklæringen og kartleggingen av personopplysninger er 

tilfredsstillende. Dokumentene videreføres.   

 

Referatet fra gjennomgangen av personopplysninger tas til orientering.  
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INTERESSEPOLITIKK  
 

 

72/21 Statsbudsjett 2022 og 23  

 

I sitt forslag til statsbudsjett for 2022 foreslo Solberg-regjeringen å videreføre 

bevilgningen til de studieforbundene som sorterer under Kulturdepartement (KUD) på 

samme nivå som i 2020, justert for prisstigning. De la også inn en bevilgning over 

spillemidlene, slik de gjorde i 2021. 

 

Styret ble informert om Vofo sitt politiske påvirkningsarbeid med krav om en økning på 

25 mill. i statsbudsjettet under Kulturdepartementets budsjett, i tråd med tidligere 

innsendt opptrappingsplan, og hvordan K-stud bidrar i dette arbeidet. Vofo har også 

sendt innspill til statsbudsjettet for 2023. Kulturalliansen og Frivillighet Norge ber også 

om økte bevilgninger til studieforbund. KA løfter studieforbundsordningen i sitt 

påvirkningsarbeid. K-stud har lagt ut en uttalelse om forslaget til statsbudsjett på 

nettsiden vår.  

 

Vedtak: Informasjonen om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 og det 

interessepolitiske arbeidet for å oppnå økning i bevilgningen til studie-

forbundene under Kulturdepartementets budsjett i 2022 og 2023, tas til 

orientering.  

 

 

 

ANDRE SAKER 
 

 

73/21 Orienteringssaker   

 

 

a) Godkjente studieopplegg – permanente  

 

• Fokus: Relasjoner; Kreativt fokus 

• Apostelgjerningene 1 – 8, Hverdagstro i praksis; Bibelgroups.today 

• Du har fått nåde hos Gud – Samtaleopplegg for smågrupper; Flekkerøya 

bedehusforsamling 

• Pastorale – Studiehefte 5 – Den hellige Ånd; Pauli G. Staalesen 

• Henriks bibelskisser; Ventura forlag 

• Vi er kalt til å ære hverandre; Ventura forlag 

• Trivsel og tjeneste; Proklamedia forlag 

 

 

b) Besøk/kontakt/møter 

 

 

Hege  

17. sept. Styremøte Vofo 

23. sept. Offentlig tilsyn fra HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og 

kompetanse, tidligere Kompetanse Norge) 

28-29. sept. KA Landsråd 

5. oktober Besøk av generalsekretæren i Studieforbundet FUNKIS 

7. oktober Teams-møte med generalsekretæren i FUNKIS 

8. oktober Planleggingsmøte med Leirvik, som skal lage filmer med læringshistorier 

12. oktober Møte med rådgiver Pahlke i Kirkerådet om prosjekt revidering av 

kursmateriell om funksjonshemming 

12. oktober Budsjettlunsj Vofo, om regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett 2022 

19. oktober  KA Lederprat, nettsamling (ser på opptak senere) 
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14. oktober AU-møte Vofo 

14. oktober KUD-utvalg, Vofo 

18. oktober Formøte i Vofo om møte i Kulturdepartementet samme dag 

18. oktober Møte i Kulturdepartementet med Vofo (i egenskap av styreleder)  

20. oktober Trosopplæringskonferansen 2021(digitalt), IKO – Kirkelig pedagogisk 

senter og Kirkerådet for Den norske kirke (ser på aktuelle opptak senere) 

20. oktober KD-utvalget, Teams-møte (som styreleder i Vofo) 

21. oktober Teams-møte mellom Vofo og studieforbundet AKS (som styreleder i Vofo) 

2. november Styremøte Vofo 

3. november Besøk fra studieforbundet Kultur og tradisjon 

9. november  Forhandlingsmøte Vofo (som styreleder) 

15.november KUD-utvalg, Vofo 

15.november Drøftingsmøte Vofo (som styreleder) 

17.november Styremøte Vofo 

 

 

Guro 

8. oktober Planleggingsmøte med Leirvik, som skal lage filmer med læringshistorier 

20. oktober Trosopplæringskonferansen 2021(digitalt), IKO – Kirkelig pedagogisk 

senter og Kirkerådet for Den norske kirke  

3. november Besøk fra studieforbundet Kultur og tradisjon 

17.november Skrivekurs, Vofo 

 

 

Pål Kristian 

22-23 sept. Forum for trosopplæring (Sola), Stavanger bispedømme i Dnk 

16. oktober LedAgder (Kristiansand), regional lederkonferanse Pinsebevegelsen i Agder 

3. november Kirkevergekonferansen (Gardermoen), KA 

 

 

Åse 

30. sept.  Frivillighet Norge: Generalsekretær frokost om den politiske høsten 

6. oktober Årsmøte K-stud Rogaland (Teams) 

12. oktober Budsjettlunsj Vofo, om regjeringen Solbergs forslag til statsbudsjett 2022 

13. oktober  Styremøte K-stud Troms og Finnmark (Teams) 

18. oktober Frivillighet Norge: nettverksgruppen for økonomiske rammevilkår 

20. oktober Trosopplæringskonferansen 2021(digitalt), IKO – Kirkelig pedagogisk 

senter og Kirkerådet for Den norske kirke  

3. november Besøk fra studieforbundet Kultur og tradisjon 

9. november Styremøte K-stud Vestland (Teams) 

11.november Styremøte K-stud Trøndelag  

11.november  Kirkemøtet i Den norske kirke, gjest 

 

 

c) Statistikk kursvirksomhet, status 

Det ble gitt en kort orientering om status på kursvirksomheten i medlems-

organisasjonene. Antall kurs, kurstimer og deltakere har gått ned sammenlignet 

med statistikken på samme tid i 2020. Dette er imidlertid ikke et reelt bilde fordi  

flere større kursarrangører ikke har lastet opp kursvirksomheten fra vårhalvåret og  

sommerens leirer enda, i påvente av ny masseopplastingsfunksjon i den nye 

tilskuddsportalen.   

 

 

d) Offentlig tilsyn 

Det ble gis en muntlig orientering under møtet om tilsynsbesøk fra Direktoratet for 

høyere utdanning og kompetanse (HK-dir, tidligere Kompetanse Norge) og vår oppfølging 

av mottatt, mangelfullt og feilaktig utkast til referat fra tilsynsbesøket.  
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e) Informasjons- og motivasjonskampanjen 

Det henvises til vedlegg 18, orientering kampanje og stands. 

 

 

f) KAs landsråd 

Daglig leder i K-stud er medlem av KAs landsråd. Under møtet i september fikk hun 

enstemmig gjennomslag for følgende forslag til endring i forslaget til ny strategiplan:  

 

Erstatte punktet «Bidra til å posisjonere organisasjonsmedlemmene» med nytt punkt:  

«Bidra til økt anerkjennelse av, og en styrking av offentlige finansieringsordninger for, 

organisasjonsmedlemmene ved å posisjonere og synliggjøre deres samfunnsbyggende, 

kulturbærende og demokratifremmende arenaer»  

 

Begrunnelse:  

Strategiens punkt som gjelder profilering av Dnk gir en retning og definerer dens rolle.  

Strategien for andre medlemmer manglet innhold, og gav ingen identitet, den sa kun at 

de skal posisjoneres. For at KA skal være relevant og oppfattes som en lagspiller også for 

oss organisasjonsmedlemmer, må KA både i strategiske grunnlagsdokumenter og i 

praksisen oppleve at vi blir tatt på alvor på lik linje med den største medlems-

organisasjonen, i den forstand at vårt særpreg også defineres og settes inn i en kontekst.  

 

 

g) Kompetanseforbundet og forholdet til Vofo 

Det ble gitt en muntlig orientering under styremøtet om utviklingen i 

Kompetanseforbundet og dets innvirkning på Vofos rolle og legitimitet. I vedtaket under 

Vofos årsmøte i mai bes styret å følge utviklingen nøye, og vurdere tiltak dersom 

etableringen av Kompetanseforbundet bidrar til å svekke Vofo sin rolle og legitimitet som 

interesseorganisasjonen for studieforbundene. Med bakgrunn i den senere utviklingen 

hadde Vofos styre saken oppe til behandling i begynnelsen av november. Styret i Vofo 

har bedt fagutvalgene om råd i saken, før saken skal opp igjen til behandling på 

desember-møtet. Styret i K-stud drøftet saken med tanke på videre oppfølging.  

 

 

Vedtak:  Informasjonssakene tas til orientering.  

 

 

74/21 Eventuelt    

 

Det var ingen saker under eventuelt.  


