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Høring NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående opplæring,  
finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget) 
 
Parat er en arbeidstakerorganisasjon med over 40.000 medlemmer innenfor alle sektorer av arbeidslivet, og 
ønsker med dette å komme med en uttalelse til høring om på NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og 
videregående opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget). 
 
Parat er en arbeidstakerorganisasjon. Vårt hovedfokus er arbeidslivet og hvordan legge til rette for at 
arbeidstakeres arbeidssituasjon og vilkår på arbeidsmarkedet skal ivaretas og styrkes. Samtidig er vi opptatt 
av at utdanning har verdi også når den ikke gir den enkelte uttelling på arbeidsmarkedet. Ofte er det en 
sammenheng mellom utdanning og muligheter på arbeidslivet. Selv når dette ikke er tilfellet er det viktig å 
understreke at utdanning uansett er verdifull for den enkelte og for samfunnet. Etter Parats syn representerer 
utvalgets rapport en grundig gjennomgang av situasjonen som voksen som ikke har fullført grunnskole eller 
videregående opplæring står overfor.  
 
En viktig innvending til NOU'en er at det er uheldig at arbeidslivets parter ikke har deltatt i dette arbeidet. 
Etter Parats syn er dette en svakhet ved utredningen. Mange arbeidstakerorganisasjoner har egne ordninger 
for å legge til rette for at medlemmer kan delta i videregående opplæring. Blant annet har Parat 
stipendordning som gjør det mulig for medlemmer å gjennomføre fagopplæring på nivå med videregående 
skole. Dette er eksempler på virkemidler som etter Parats syn burde vært vurder av Livsoppholdsutvalget. 
 
I NOU'en pekes det på utfordringer som dagens opplæringstilbud preges av, som bl.a. begrenset fleksibilitet 
når det gjelder å kunne kombinere opplæring med arbeid, språkopplæring eller omsorgsoppgaver, og ikke 
minst mangel på lærlingplasser for voksne. NOU'ens beskrivelse av situasjonen samsvarer med de 
erfaringene og tilbakemeldingene som Parats medlemmer og tillitsvalgte har gitt. 
 
Parat slutter seg til de anbefalingene som fremmes i NOU'en for å understøtte inntektssikring for voksne som 
skal fullføre grunnskole og videregående opplæring. I tråd med utvalgets anbefalinger mener vi at det er det 
offentlige som må ha hovedansvar for inntektssikringen for denne gruppen. Parat mener derfor at forslagene 
om å gjøre det enklere å kunne kombinere dagpenger og utdanning for enkelte grupper, er gode og 
målrettede tiltak.     
 
Selv om Parats grunnleggende utgangspunkt er at det er det offentlige som må ha hovedansvar for 
inntektssikringen for denne gruppen, så mener vi at dette ikke står i veien for at arbeidsgiver kan stimuleres 
til å utvikle sine ansatte istedenfor å reinvestere i ny, ferdigutdannet arbeidskraft. Rammebetingelsene for 
arbeidsgiver bør tilrettelegges slik at det er attraktivt ǻ heve kompetansen på eksisterende ansatte, for 
eksempel ved avskrivning på investeringskostnader. 
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