
 

 

Norges Blindeforbund, Interessepolitisk avdeling, Sporveisgaten 10  

Postadresse: Postboks 5900 Majorstuen, 0308 OSLO. ORG: NO 971 038 179 

T: 23 21 50 00, F: 23 21 50 72, E: interpol@blindeforbundet.no 

FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND OG NETTSKOLER – HØRING 
FRA NORGES BLINDEFORBUND 
 
 
Norges Blindeforbund er en av medlemsorganisasjonene i 
Funksjonshemmedes Studieforbund og slutter seg fullt og helt til 
høringsuttalelsen fra studieforbundet. 
 
Dispensasjonsadgang 

Norges Blindeforbund støtter særlig forslaget til Funksjonshemmedes 
Studieforbund om dispensasjonsadgang fra forskriften og viser til 
studieforbundets uttalelse, som gjelder adgang om dispensasjon fra § 3 
og § 8 ledd 5 a) og 6 a). 
 
”Siden loven og forskriften gjelder alle voksenopplæringsorganisasjoner, vil det 
neppe være mulig i en forskrift å foreta alle de endringer som kan synes 
nødvendig. Siden funksjonshemmede er nevnt spesielt i forskriften, vil en 
generell dispensasjonsadgang for funksjonshemmede løse de fleste av 
utfordringene. FS vil derfor foreslå for departementet at den merknaden 
departementet har formulert til §8, utvides ved for eksempel: For enkelte 
funksjonshemmede eller grupper av funksjonshemmede kan det ved 
gjennomføring av opplæringstiltak søkes om dispensasjon fra forskriftens §3 og 
§ 8 5.ledd pkt a og 7.ledd pkt a. Studieforbundet er dispensasjonsmyndighet.” 

 
I forskriftens § 3 Definisjoner foreslår departemenetet at Kurs er en serie 
av samlinger med minst 2 og maksimalt 30 deltakere. Nedre antall 
kursdeltakere er med dette forslaget redusert fra 5 til 2. 
 
Norges Blindeforbund ønsker å peke på behovet synshemmede har for 
mulighet til dispensasjon fra kravet om minst 2 deltakere.  
 

Kunnskapsdepartementet  
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Norges Blindeforbund støtter særlig forslaget til 
Funksjonshemmedes Studieforbund om 
dispensasjonsadgang fra forskriften og viser til 
studieforbundets uttalelse, under Utfyllende 
merknad til § 8: 
 
”Siden loven og forskriften gjelder alle 
voksenopplæringsorganisasjoner, vil det neppe 
være mulig i en forskrift å foreta alle de endringer 
som kan synes nødvendig. Siden 
funksjonshemmede er nevnt spesielt i forskriften, vil 
en generell dispensasjonsadgang for 
funksjonshemmede løse de fleste av utfordringene. 
FS vil derfor foreslå for departementet at den 
merknaden departementet har formulert til §8, 
utvides ved for eksempel: For enkelte 
funksjonshemmede eller grupper av 
funksjonshemmede kan det ved gjennomføring av 
opplæringstiltak søkes om dispensasjon fra 
forskriftens §3 og § 8 5.ledd pkt a og 7.ledd pkt a. 
Studieforbundet er dispensasjonsmyndighet.” 

 
I forskriftens § 3 Definisjoner foreslår 
departemenetet at Kurs er en serie av 
samlinger med minst 2 og maksimalt 30 
deltakere. Nedre antall kursdeltakere er med 
dette forslaget redusert fra 5 til 2. 
 
Norges Blindeforbund ønsker å peke på 
behovet synshemmede har for mulighet til 
dispensasjon fra kravet om minst 2 deltakere.  
 
I Forskrift gitt i medhold av § 22 i ”Lov om 
voksenopplæring” fra 1976 står det om 
deltakerantallet: ”Opplæringstiltaket må ha 
minimum fem deltakere som har vært tilstede i 
minst ¾ av timene. Det kan gjøres unntak fra 
regelen om deltakertall for enkelttiltak dersom 
særlige forhold tilsier det.” 
 
Norges Blindeforbund har i alle år arrangert 
kurs med færre enn fem deltakere og har 
benyttet seg av adgangen til å søke 
Funksjonshemmedes Studieforbund om 
dispensasjon fra hovedregelen.  
Ca. en tredjedel av de kursene som 
Blindeforbundet holder har færre enn fem 
deltakere. De fleste av disse kursene har 
mellom 2 og 4 deltakere, mens 2-3 % eller ca. 



 

I Forskrift gitt i medhold av § 22 i ”Lov om voksenopplæring” fra 1976 
står det om deltakerantallet: ”Opplæringstiltaket må ha minimum fem 
deltakere som har vært tilstede i minst ¾ av timene. Det kan gjøres 
unntak fra regelen om deltakertall for enkelttiltak dersom særlige forhold 
tilsier det.” 
 
Norges Blindeforbund har i alle år arrangert kurs med færre enn fem 
deltakere og har benyttet seg av adgangen til å søke 
Funksjonshemmedes Studieforbund om dispensasjon fra hovedregelen.  
Ca. en tredjedel av de kursene som Blindeforbundet holder har færre 
enn fem deltakere. De fleste av disse kursene har mellom 2 og 4 
deltakere, mens 2-3 % eller ca. 25 kurs har bare en deltaker. 
 
Det er nødvendig å holde opplæring i mindre grupper når blinde og 
sterkt svaksynte kursdeltakere skal lære praktisk rettede fag som 
punktskrift, dataopplæring og forming. Synshemmede har behov for tett 
oppfølging fra læreren for å ha nytte av undervisningen i slike fag. 
Opplæring i mobilitet, som innebærer opplæring i å gå med hvit stokk 
eller trening i bruk av førerhund, kan ikke skje med flere enn en deltaker 
pr. lærer. 
 
Dersom Norges Blindeforbund heretter ikke får anledning til å holde kurs 
med bare en deltaker vil noen av opplæringstiltakene for synshemmede 
ikke bli registrert. Dette kan få økonomiske konsekvenser for arrangører 
og synshemmede deltakere. 
 
I forslaget fra departementet står det angitt at det må være "3 samlinger" 
for at et kurs skal kunne godkjennes. Det er ikke utdypet hva 3 samlinger 
er, om dette for eksempel kan være 3 økter med en ettermiddag og 
påfølgende formiddag og ettermiddag, eller om det her er tenkt over 3 
dager. Vi vil understreke at muligheten til å få godkjent et tiltak som går 
over 2 eller flere dager i sammenheng er viktig for vår gruppe. Mange av 
de kursene som holdes for synshemmede har deltakere fra et stort 
geografisk område, ofte fra hele landet. Vi ber derfor om at dagens 
ordning med mulighet for å ha kurs på minimum 2 dager videreføres.  
 
 
§ 8 Kriterier for statstilskudd til studieforbund 
Norges Blindeforbund er tilfreds med at departementet har erstattet 
tilskudd etter § 24 i nåværende voksenopplæringslov med et 
tilretteleggingstilskudd for ”deltakere med dokumentert behov for særskilt 
tilrettelegging av undervisningen.” Blindeforbundet har medlemmer som 



 

trenger stor grad av tilrettelegging og tilgjengelighetstiltak for å kunne 
delta i aktiviteter på lik linje med andre i samfunnet vårt. Blinde og sterkt 
svaksynte trenger ledsagere for å kunne reise lange avstander eller 
tilrettelagt transport med taxi der andre kan bruke offentlige 
kommunikasjonsmidler. I tillegg har mange behov for 
undervisningsmateriell som er tilrettelagt, i punktskrift eller på lyd. Alt 
dette medfører ekstra kostnader for synshemmede. 
  
 
Konklusjon 
For å møte behovet funksjonshemmede har for spesiell tilrettelegging 
foreslår Norges Blindeforbund at forskriftens § 3 og § 8 ledd 5 a) og 6 a) 
utvides og gir dispensasjonsadgang for funksjonshemmede eller grupper 
av funksjonshemmede.  
 
Norges Blindeforbund vil også poengtere viktigheten av at 
tilretteleggingstilskuddet på sikt opprettholdes i den størrelsesorden det 
tildeles i dag gjennom § 24-midler. 
 
 
 
  

 
Oslo, 18.11.2009 
 
 
 
Med hilsen  
Norges Blindeforbund 
 
 
Gunnar Haugsveen (sign) 
Generalsekretær   
  


