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Til programkomiteen I Senterpartiet

Innspill til partiprogram
Studieforbundet kultur og tradisjon, SKT oversender her innspill til partiprogram for
kommende 4 –årsperioden.
Vi har med stor glede lest det gjeldende programmet, og vil berømme Senterpartiet
for å ha målsettinger for livslang læring, studieforbundene og opplæring i frivillige
organisasjoner.
Om SKT
SKT er et godkjent studieforbund, og en frivillig organisasjon som arbeider med å
tilrettelegging og styrke opplæringen som gis i våre mer enn 40
medlemsorganisasjoner. I 2019 ble det gjennomført 5125 kurs med nær 40.000
deltakere over hele landet. SKT arrangerer også landsdekkende kurs på
svennebrevs nivå i utvalgte fagområder i samarbeid med medlemsorganisasjonene,
har et kontinuerlig kvalitet- og utviklingsarbeid, arrangerer kurs i fengsel og arbeider
med kurs som integreringsarena. Vår visjon er at det skal være mulig for alle som bor
i Norge å bli kjent med og lære kulturuttrykk og folkelige tradisjoner. Nær 90% av
kursene er innenfor estetiske fag og håndverksfag.
Momskompensasjonsordningen
Studieforbundene inngikk i den tidligere ordningen med «tjenestemoms». Da
ordningen ble utvidet til den nåværende momskompensasjonsordningen for frivillige
organisasjoner ble det ikke gitt noen signaler om at studieforbundene skulle ut av
ordningen. Likevel fikk de studieforbundene som søkte om momskompensasjon på
den nye ordningen avslag. Begrunnelsen var at virksomheten ifølge Lotteri- og
stiftelsestilsynet «må anses som organisert av det offentlige og at det offentlige i stor
grad står bak». Begrunnelsen er vanskelig å forstå, når vi vet at støtte til
voksenopplæring i organisasjonene er nettopp lagt til studieforbundene fordi staten
ikke skal styre denne opplæringen. Vi mener det er forskjellsbehandling at
studieforbundene ikke er del av kompensasjonsordningen og ber Senterpartiet bidra
til å rette opp denne skjevheten.
Livslang læring
Livslang læring, der voksne får tilgang til opplæring, utdanning og videreutdanning, er
helt nødvendig for å sikre omstillingsevnen i samfunnet. Livslang læring er også
nødvendig for å fremme god integrering, utvikle demokratiet, kjempe mot ulike former
for utenforskap og for å bevare og videreføre levende tradisjoner. Opplæring er en
bærebjelke i frivillige lag og organisasjoner, både i idrettslag, kulturorganisasjoner,
barne- og ungdomsorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner. For bevaring og
videreføring av tradisjonskunnskap er frivillige organisasjoner og studieforbundene
helt avgjørende.
Vi ber derfor Senterpartiet ha disse målsettingene med i sitt nye program:
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Senterpartiet vil:
• Tilrettelegge for livslang læring gjennom å styrke opplæringstilbudet i regi av
frivillige organisasjoner og studieforbund
• Styrke opplæringen i studieforbund og frivillige organisasjoner for å bevare og
videreformidle den levende kulturarven.
• Sørge for at studieforbund som bidrar til frivillig aktivitet og ellers tilfredsstiller
kriteriene skal gis rett til momskompensasjon
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