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                       Oslo 20.11.2009 

 

 

Høringsuttalelse fra Aftenskolen Høyres Studieforbund 

- forskrift til lov om voksenopplæring 

 

Det vises til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 07.09.09.  

Aftenskolen Høyres Studieforbund vil med dette komme med høringsuttalelse til forslaget til 

forskrift om studieforbund og nettskoler. 

Våre synspunkter relaterer seg til kapittel 1, 2 og 4. 

 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 

 

§ 3  Definisjoner 

a) Kurs:  

Definisjonen på et kurs bør ha sitt utgangspunkt i en studieplan, og ikke i antall 

deltagere. Tiltak som fremmer god læring beskrives og begrunnes pedagogisk i en 

studieplan.  

 

Forslag til endret definisjon: 

Kurs er organisert opplæring som blir gjennomført som en eller flere samlinger, i samsvar 

med en godkjent og pedagogisk begrunnet studieplan.  

 

c) Politiske partiers studieforbund:  

Det må være åpning for at de politiske partiers studieforbund har en mulighet til å øke 

antall medlemsorganisasjoner, utover partiets egne  

 

Forslag til endret definisjon: 

Studieforbund der medlemsorganisasjonene er tilknyttet et politisk parti, eller er et politisk 

parti, og som har organisert læring som er relevant i forhold til partiets program og 

virksomhet. 
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Kapittel 2. Studieforbund 

 

§ 7  Politiske partiers studieforbund 

Læringsaktiviteten må utgjøre minst 2 000 timer i gjennomsnitt:  

Det er et paradoks at det stilles et minstekrav til studieaktiviteten, når politiske partiers 

studieforbund allerede er gitt unntak fra ”minste aktivitetsnivå” jf. § 4 

De politiske studieforbundene representerer et mangfoldig studietilbud som i seg selv styrker 

og utvikler demokratiet.  

 

§ 8 Kriterier for statstilskudd til studieforbund 

Antall gjennomførte kurstimer og antall deltagere er grunnlag for fastsetting av 

opplæringstilskuddet:  

Den danske livsstilsforskeren Henrik Vejlgaard ( Avisen 24 – 04.09.09) uttaler at 

studieforbundene er flinke til å fange tidsånden. Dessuten at studieforbundenes kortere 

kursløp, gjør det enklere å delta på kurs i en travel hverdag.  

 

a) Kurset må bestå av minst tolv kurstimer fordelt på minst tre samlinger: 

Det er ingen ting som tilsier at man trenger tolv kurstimer for å oppnå læring. En 

pedagogisk begrunnet studieplan er grunnlaget for læringsutbyttet. For å møte 

konkurransen med alle tilbud i dagens samfunn, er det viktig at studieforbundene kan 

tilby kortere kursrekker. Vi ønsker at enda flere skal ta del i det mangfold av tilbud, 

som man finner hos studieforbundene.  

 

Forslag til endrede kriterier: 

Kurset må bestå av minst sju studietimer. Antall samlinger gis i den pedagogiske begrunnede 

studieplanen. 

 

d) Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle: 

Med ”offentlig kunngjort” forstår vi at tilbudet er gjort tilgjengelig på studieforbundets 

hjemmesider. Der enhver har mulighet til å gjøre sine egne valg, ut fra behov og 

interesser. 

 

Følgende forutsetninger må oppfylles for at en deltager kan telle med i tilskuddsgrunnlaget:  

a) Deltageren må være fylt 14 år ved opplæringsstart: 

Aftenskolen HS mener det ikke er nødvendig med noen nedre aldersgrense i loven.  

 

§ 9 Beregning av statstilskudd til studieforbund 

Antall gjennomførte kurstimer og antall deltagere er grunnlag for fastsetting av 

opplæringstilskuddet: 

Aftenskolen HS mener at gjennomførte kurstimer må være grunnlaget for fastsetting av 

opplæringstilskuddet.  

 

§10 Rapportering av og kontroll med statstilskudd 
Aftenskolen HS finner det merkelig at departementet ikke stiller krav til dokumenterte bilag 

på faktiske lærerutgifter ved kontroll av statstilskuddet. 
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§ 11 Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler 
Aftenskolen HS er fornøyde med at det offentlige stiller undervisningslokaler vederlagsfritt til 

disposisjon, siden dette gjør det mulig å holde kostnadene for kursdeltagerne nede. Det er 

ønskelig at de samme lokaler kan benyttes hele året, og at man kan praktisere ”tillittsutleie” i 

helger og ferier. 

 

Departementet bør bidra til at det utformes standardkontrakter som regulerer rettigheter og 

plikter mellom studieforbund og offentlig part for disponering av lokaler.  

 

§ 12   Dokumentasjon på gjennomført opplæring 

Studieforbundet skal gi kursdeltagere dokumentasjon på gjennomført kurs/opplæringstiltak. 

Dokumentasjonen skal minst inneholde studieforbundets navn, kursdeltagerens navn, innhold 

og omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan: 

 

Forslag til endret dokumentasjon: 

Studieforbundet skal gi kursdeltagere en dokumentasjon for alle kompetansegivende 

kurs/opplæring. Andre kursdeltagere som ønsker det, skal ha rett til å få slik dokumentasjon. 

Dokumentasjonen skal minst inneholde studieforbundets navn, kursdeltagerens navn, innhold 

og omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan.  

Dokumentasjonen kan sendes digitalt. 

 

Kapittel 4 Avsluttende bestemmelser 

 

§ 16 Overgangsordning for studieforbund osv. 

Aftenskolen HS mener en overgangsperiode på minimum 3 år er nødvendig for å gi dagens 

studieforbund tid til omstilling og tilpasning til bestemmelsene i den nye loven. 

 

 

 

Med hilsen 

Birgitte H. Johnsen 

(sign) 

Daglig leder 

Høyres Studieforbund Aftenskolen 

 

 


