
FREDRIKSTAD KOMMUNE  Seksjon for utdanning og oppvekst stab

Vedlegg til løpenr. 101454/2009, saksnr. 2009/13963

Klassering: A02
Gradering:
Dato: 29.09.2009

”Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler” - høring
- forslag til høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune har fått ”Forslag til forskrift om studieforbund og nettskoler” til høring.

Vi registrerer at forslaget til forskrift, i samsvar med ny ”lov om voksenopplæring”, nedtoner 
kommunens og fylkeskommunens ansvar for utviklingen av voksenopplæringen. 

Lovens formål er ” å fremme livslang læring ved å legge til rette for læringsaktiviteter utenfor 
det formelle utdanningssystemet”. Dette setter et fokus på individenes behov for kompetanse 
i et arbeids- og samfunnsliv. 

I nå gjeldende lov uttrykkes det offentliges ansvar for dette  i § 5:
Kommunen er etter denne lov ansvarlig for

1. Utviklingen av voksenopplæringen i kommunen, herunder utarbeidelse av planer for 
denne opplæringen

2. Tilskott til organisasjoner og institusjoner etter de prinsipper som er fastlagt i denne 
lov

I Lov om voksenopplæring gjeldende fra 01.01.2010, og i foreslått forskrift, er dette ansvaret 
uttrykt i to bestemmelser:

 Lovens § 6: Kommuner og fylkeskommuner kan gi tilskudd til studieforbund ut fra 
kommunale og fylkeskommunale planer

 Forskrifts § 11om Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler.

Dersom lovens intensjon har vært at kommune/fylkeskommune skal medvirke i et samarbeid 
om voksnes læring er vi forundret over at dette ikke kommer tydeligere frem i de foreslåtte 
forskriftene til Lov om voksenopplæring.
En større del av de unge faller ut av videregående opplæring. Mange voksne må av ulike 
årsaker bytte jobb og yrke. Det er derfor nødvendig med tilbydere som kan gi kompetanse til
mennesker med behov for dette i voksen alder. For at individets behov for 
kompetanseheving skal kunne oppfylles må de ulike aktørene innen 
voksenopplæringsområdet samarbeide og samordne sine aktiviteter. Fredrikstad kommune 
mener at dette må komme frem i sentrale bestemmelser om voksenopplæringen.

                                                                                                                                                                      




