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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG 

NETTSKOLER  

 

Drammen kommunes administrative høringsuttalelse omfatter kun § 11 i Forslag til forskrift 

om studieforbund og nettskoler. 

§ 11 Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler  

Når det avholdes kurs med tilskudd etter kapittel 2 i forskriften, skal arrangøren ikke belastes 

utgifter vedrørende lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i lokalene. Første 

punktum gjelder kurs som avholdes på hverdager i undervisningsåret, undervisningsferier 

unntatt, og ikke varer lenger enn til kl. 21.00. For utlån ut over dette må det treffes særskilt 

avtale med lokaleier.  

Lokaleier kan fastsette utfyllende regler for utlån av offentlige undervisningslokaler og -

utstyr. Reglene må ikke diskriminere mellom kursarrangører, men bør kunne gi muligheter 

for prioritering av tiltak og grupper ut fra voksenopplæringslovens formål.  

 

Kommentar: 

Bystyret i Drammen kommune vedtok i behandlingen av økonomiplan 2009-2012 følgende: 

Drammen kommune tilbyr gratis leie av lokaler til alle under 19 år når det gjelder aktiviteter. 

Voksne som ønsker å leie skolelokaler betaler kr 300,- pr kveld. 

 

Vedtaket er fattet fordi utleie medfører store utgifter for skolene i forhold til lys, varme og 

renhold i løpet av et år. I tillegg blir det stor belastning på skolenes administrasjon da skolene 

ikke har tilsynspersonale på skolene på kveldstid. 

 

Drammen kommune reagerer på at departementet setter den kommunale selvråderetten til 

side  ved å gi alle som er tilknyttet et studieforbund rettigheter som andre lokale lag og 

foreninger ikke har. På en del av kursene som holdes av organisasjoner/foreninger som er 

medlem at studieforbund, betaler i tillegg kursdeltakerne høye kursavgifter. Det virker derfor 

urimelig at disse skal tjene penger på å avholde kurs, samtidig som de skal ha gratis lokaler i 

skolene og dermed påføre kommunen utgifter. 

 

Om § 11 vedtas som foreslått i høringen, bør i så tilfelle staten gi kommunene en 

kompensasjon for disse merkostnadene. 

 


