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FORSLAG TIL FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til brev av 7. 

september 2009 om ovennevnte høring. 

 

Generelt 

LOs innvending mot departementets forslag til forskrift er at 

det ikke legges til rette for å innfri de viktige politiske 

føringene fra NOU 2007:11 (Studieforbund – læring for livet) 

som ble nedfelt i den nye voksenopplæringsloven § 4 – 

Overordnede mål for studieforbundenes opplæringsaktivitet. 

I følge departementets egne merknader i Ot.prp.nr 87 kap.6 må 

de overordnede målene i lovens § 4 sees i sammenheng med 

lovens § 1.- Formål.  

LO henviser til formålsparagrafen punkter fra a til f, hvor de 

overordnede mål er referert. 

LO forventer at disse overordnede mål reflekteres i 

forskriftens § 3 – Definisjoner og i § 8 – Kriterier for 

statstilskudd til studieforbund. 

 

§ 3. Definisjoner 

Departementets forslag: 

§ 3a) Kurs: En serie av samlinger med minst 2 maksimalt 30 

deltakere, der det drives organisert læring i samsvar med en 

på forhand godkjent studieplan. 

 

LO ser ingen pedagogiske grunner til at definisjon av kurs er 

begrenset på denne måten. LO har via vårt studieforbund AOF 

lang erfaring med at det på noen områder, for eksempel 

innenfor språkopplæring, tiltak for personer med lese- og 

skrivevansker og særlig tilrettelagt opplæring kan være svært 

gunstig med en til en opplæring. 

 

Å begrense antall deltakere til mellom 2 og 30 har i seg selv 

ingen kvalitativ effekt. Bestemmelsen, slik den foreligger, 
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vil bidra til å redusere og vanskeliggjøre studieforbundenes 

måloppnåelse iht. voksenopplæringslovens § 4. 
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LOs forslag til § 3 er som følger: 

Kurs: Organisert læring i samsvar med en på forhånd godkjent 

studieplan. 

 

§ 8. Kriterier for statstilskudd til studieforbund 

Studieforbundenes store fortrinn som bidragsyter i 

kompetanseutvikling på nasjonalt nivå er fleksibilitet og 

organisering. Studieforbundene har medlemsorganisasjoner 

spredt over hele landet. Slik blir studieforbundene også et 

distriktspolitisk virkemiddel som bidrar til å utvikle 

kunnskap og bygge kompetanse der folk bor. 

 

Etter LOs oppfatning er studieforbundene en viktig ressurs for 

små grupper med spesielle behov, og for kursdeltakere som av 

ulike årsaker fungerer bedre læringsmessig i små grupper. 

Dersom ikke tilretteleggingstilskuddet får et omfang som 

stimulerer økonomisk til å prioritere disse gruppene kan også 

de bli tapere i valg av hvilke kurs og hvilke deltakere det 

skal satses på. 

 

Departementets forslag lyder som følger: 

Antall gjennomførte kurstimer og antall deltakere er grunnlag 

for fastsetting av opplæringstilskuddet. Samlinger arrangert 

gjennom elektronisk kommunikasjon kan benyttes som et 

supplement til fysiske samlinger. Studieplan skal angi hvilke 

undervisningsformer som kan benyttes. 

 

LOs endringsforslag er som følger: 

Antall gjennomførte kurstimer er grunnlag for fastsetting av 

opplæringstilskuddet. 

 

§ 8.a Departementets forslag: 

Kurset må bestå av minst tolv kurstimer fordelt på minst tre 

samlinger. 

Det finnes ingen god pedagogisk begrunnelse for at kurs over 

en dag, med 5-6 studietimer ikke er god organisert læring, 

eller på andre områder holder mål. 

AOF har over tid etablert en god pedagogisk praksis for en 

rekke tillitsvalgtkurs som går over en dag. Her er det tema og 

temaets omfang som bestemmer varigheten. 

 

Det kan virke som om behovet for å ha enkelt kontrollerbare 

tall er viktigere enn å sikre god, organisert læring innfor 

hensiktsmessige rammer. For studieforbundene betyr disse 

rammene en begrensning og vanskeliggjøring av arbeidet. 

 

LOs endringsforslag: 

Kurset må ha et klart læringsmål, bestå av minst 4 studietimer 

og ha minst en samling. 

 

§ 8.d Departementets forslag: 
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Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle. 

For AOF betyr dette at organisasjons- og tillitsvalgtkurs i 

LO, fagforbundene, Handikapforbundet, Norsk Folkehjelp, 

Arbeiderpartiet og andre medlemsorganisasjoner ikke 

tilfredsstiller vilkårene til tilskudd. 
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LOs endringsforslag: 

Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle. Vilkåret 

i første ledd skal imidlertid ikke være til hinder for at kurs 

innrett mot bestemte målgrupper, kurs som krever definerte 

forkunnskaper, eller kurs som er forbeholdt medlemmer i 

studieforbundets medlemsorganisasjoner kan få tilskudd dersom 

tiltaket for øvrig er tilskuddsberettiget. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Tor-Arne Solbakken 

 

 

 Ståle Dokken 

 

 

 

Saksbehandler: Per Syversen 

  


