
Fylkesstudieledere
Lotte Friid Fladeby

Organisasjonsrådgiver



- NRFs retningslinjer for 
Fylkesstudieledere

- Studiearbeid

- Studieforbundet FUNKIS

- Endringer pga Korona

- Tilretteleggingsmidler 
og opplæringstilskudd 

Agenda



Retningslinjer for Fylkesstudieledere

Velges på årsmøte i Fylkeslaget –
2 år.

Fylkeslagets koordinator og 
tilrettelegger for kurs og 
studiearbeid.

Innhenter opplæringsbehov fra 
lokalforeninger, 
diagnoserepresentanter og andre 
ressurspersoner i fylket. 
 hva slags kurs må vi prioritere i 
kommende periode? Hva er 

behovet i mitt fylkeslag?



Retningslinjer fortsetter

Skal følge opp studieledere i 
lokalforeningene, herunder at 
lokalforeningene registrere sine 
kurs i KursAdmin (FUNKIS).

Bidrar aktivt i fylkesstyrets 
diskusjoner om prioriteringer 
angående studieaktivitet og 
fordeling av tildelte midler.

Skal sørge for å registrere og 
rapportere Fylkeslagets kurs i 
KursAdmin  Gjøres ofte i 
samarbeid med Fylkessekretær.

Må kjenne til aktuelle regler og 
rutiner for rapportering av kurs.



Hva er studiearbeid?

Studieforbundet FUNKIS 
krever at det er minimum 

3 deltakere på kurset.

Minstekrav for å være 
berettiget økonomisk 

støtte

Utløser 
opplæringstilskudd (OT) 
og tilretteleggingsmidler 

(TRT)

Kurs og utdanning for 
medlemmer/tillitsvalgte 

via en organisasjon



Minstekrav

• Kurset må bestå av minst 8 timer
• Frem til 01. august minst 4 timer

• Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet før 
kursstart

• En medlemsorganisasjon i studieforbundet FUNKIS er 
kursarrangør

• Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er 
ikke til hinder for at et kurs primært retter seg mot bestemte 
målgrupper



Studieforbundet 
FUNKIS

FUNKIS er et 
studieforbund og 
NRF er 1 av ca 100 
medlemsorganisasj

oner.

FUNKIS er pålagt å 
drive 

opplæringsvirksomh
et i samsvar med de 

overordnede 
målene i 

voksenopplæringslo
ven § 4.

Fylkesstudielederne 
i NRF bør holde seg 

oppdater



Endringer pga Korona

• Kurs kan godkjennes for tilskudd med minst 4 timer (tidligere 8 
timer)

.

• Rene nettkurs godkjennes for tilskudd (også med minst 4 
timer)

• Obs, krav til samtidighet for å få godkjent nettkurs

• Unntaket gjelder frem til 01. august 2020.



Tilskudd
Opplæringstilskudd (OT) Tilretteleggingsmidler (TRT)

• 100 kr/per time.

• Tildeles alle godkjente kurs, minimum 
800 kr (fordi et kurs må ha minimum 
8 timer)

• Kurs på 10 timer vil få tildelt 
1000 kr i OT dersom kurset har 
registrerte utgifter.

• Kurs på 10 timer uten utgifter 
får tildelt en minstesum på 800 
kr i OT.

• Skal brukes til å fjerne hindringer for å delta 
i opplæring.

• Er beregnet på funksjonshemmede og andre 
deltagere som trenger særskilt tilrettelegging 
som medfører høyere kostnader for 
arrangøren.

• Midlene skal i hovedsak være med på å 
senke utgiftene for kursarrangøren, slik at 
deltakerne ikke må betale urimelig stor 
deltakeravgift for å gjennomføre kurset.



Tilretteleggingsmidler

• NRF får hvert år tildelt en pott med TRT midler basert på hva vi 
rapporterte året før.

TRT-midlene fordeles til fylkeslag, 
diagnosegrupper, BURG og NRF sentralt 
basert på en fordelingsnøkkel som er vedtatt 
av forbundsstyret i NRF.

Det finnes også 
en annen pott 
med penger som 
alle lokallag søker 
om midler fra. 
Denne 
administreres av 
FUNKIS. 
Maksbeløp 3000,-

Beløpet som blir tildelt 
hvert fylkeslag er sum med 
søkbare midler. 
Fylkesstudielederen må 
fordele disse midlene på 
kursene som er planlagt 
kommende år. 



Fylkeslagets tildelte midler - TRT

• TRT = Tilretteleggingsmidler.

• TRT midlene skal brukes til å fjerne hindringer for å delta i 
opplæring. Deltakere som trenger særskilt tilrettelegging som 
medfører høyere kostnader for arrangøren (fylkeslaget). 

• Skal være med på å senke utgiftene for kursarrangøren slik at 
deltakerne ikke må betale urimelig høy deltakeravgift.

• I NRF dreier dette seg stort sett om utgifter til reise/opphold.



Eksempel

Ett fylkeslag får tildelt kr 30.000,- i søkbare TRT midler i 2020.

Fylkeslaget har planlagt følgende kurs:

Instruktørkurs Tillitsvalgtkonferanse Likepersonskurs

Kostnader 40.000 90.000 30.000

Egenandeler
/Inntekter

30.000 70.000 25.000

Underskudd 10.000 20.000 5000 35.000

Bruk av TRT 10.000 15.000 5000 30.000

SUM 0 5000 0



Oppsummering

• Fylkesstudieleder er fylkeslagets koordinator og 
tilrettelegger for kurs og studiearbeid. Det finnes utfyllende 
retningslinjer.

• Studiearbeid er kurs/utdanning via en 
medlemsorganisasjon som oppfyller visse minstekrav, og 
deretter utløser midler til kursarrangøren.

• Norsk Revmatikerforbund er medlem i studieforbundet FUNKIS.

• Frem til 01. august godkjennes kurs med minst 4 timer.

• Studiearbeid utløser to typer midler - Opplæringstilskudd 
(OT) og Tilretteleggingsmidler (TRT).



Takk for meg
lotte@revmatiker.no
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