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Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep 
 
0032 Oslo  
  
 
   
 
Deres ref: 18/5476-1             Vår ref: 18/7013                                    Dato: 24.11.2019  
 
          

Høring – endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven med forskrifter 
 
Det vises til Kunnskapsdepartementets (KD) høring om forslag til nasjonale retningslinjer for 
medisinutdanningen av 27. september 2019.  
 
Legeforeningen høringsuttalelse ble behandlet av Legeforeningens sentralstyre 6. desember d.å.  
Høringsnotatet kommenteres i det følgende på de punkter der Legeforeningen har kommentarer.  
 
Deling av studieordningen mellom Kunnskaps- og Kulturdepartementet 
Det foreslås at fire studieforbund, deriblant Akademisk Studieforbund der Legeforeningen er medlem, 
skal bli i Kunnskapsdepartementet i forbindelse med en deling av ordningen. Legeforeningen støtter 
denne delingen. AKS har kursvirksomhet og profil som gjør at det er naturlig å ligge under 
Kunnskapsdepartementet.  
 
Foreningen har ingen kommentarer knyttet til spørsmålene som reises relatert til å oppheve lovens 
kapittel 3 om nettskoler og lovens kapittel 4. om diverse skoler flyttes til lov om frittstående skoler 
(friskoleloven) 
 
Departementet ber spesielt om tilbakemelding på følgende endringer foreslått i forskriftene:  

 Å redusere kravet til kursvarighet fra dagens ordning med seks timer, til eventuelt fire  

 timer. 

 At opplæringstilskuddet ikke lenger kan benyttes til administrasjon, eventuelt hvor stor     

 andel grunntilskuddet bør være av statstilskuddet for å kompensere for dette. 

 Å heve alderskravet for studieforbundsaktivitet på Kunnskapsdepartementets område  

 fra 14 til 16 år.  

Til første kulepunkt:  
Det er ikke ønskelig at timetallet settes til fire timer, da minste antall timer for godkjenning i legers 
videre- og etterutdanning er seks timer.  
 
Til andre kulepunkt:  
Legeforeningen ønsker at elementet grunntilskudd beholdes. Dette begrepet rommer de nødvendige 
oppgavene et studieforbund har og bør ha. Vi har forståelse for at det må være grenser for hvor mye 
av et tilskudd som kan benyttes til forvaltningsoppgaver, men vi ser tilskuddet også kan benyttes til 
pedagogisk utviklingsarbeid, kursutvikling – gjerne på tvers av grupper – dvs. også oppgaver som 
styrker kvalitet og pilotutarbeidelse for å bidra til politisk måloppnåelse på feltet.  
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Vi støtter at grunntilskuddet og opplæringstilskuddet rendyrkes, men må ta et forbehold for andelen 
av det samlede tilskuddet. Dette har sammenheng med de oppgavene som skal og bør løses og 
størrelsen på det samlede tilskuddet. Slik det nå ser ut kan studieforbundene bli forfordelt slik at det 
blir et mindre beløp igjen i Kunnskapsdepartementet. Dersom dette blir tilfelle, vil det få en direkte 
innvirkning på av andel av et samlet tilskudd. Dette fordi de grunnleggende oppgavene ikke blir borte, 
men vil være konstant. En konsekvens kan være at man reduserer mulighetene for forbundene 
innenfor Kunnskapsdepartementet. Det er ikke en ønskelig utvikling.   
 
Til tredje kulepunkt:  
Vi støtter ikke forslaget om å heve aldersgrensen. Dette vil slik vi oppfatter det kunne få utilsiktede 
virkninger for delingen på kort sikt fordi man ikke har oversikt over konsekvensene. Når 
aldersgrensen ligger på forskriftsnivå, kan departementet vurdere dette på et senere tidspunkt.  
 
Avsluttende kommentarer – vi vil ellers kort bemerke: 
 

 Tilskudds elementer som; Grunntilskudd, Opplæringstilskudd og Tilretteleggingstilskudd bør 

beholdes i loven. 

 Nivået for et godkjent studieforbund under Kunnskapsdepartementet bør senkes fra 40 000 

timer til 30 000 timer.  

 Legeforeningen støtter at det kravet om antall deltagere økes fra en til fire, og at det settes 

krav om kursleder på alle kurs.   
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