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Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep  
0032 Oslo 
 
 
         Oslo, 19. november 2009 
 
 
 

Høringsuttalelse – forskrift om studieforbund og nettskoler 
 
Vi viser til høringsbrev og høringsnotat om forskrift. Vi er glad for å få anledning til å komme 
med kommentarer til forskriften. Våre kommentarer gjelder de paragrafene som omtaler 
nettskoler. 
 
Totalt sett oppfatter vi forskriften som forklarende i forhold til loven, og som grei å forholde 
seg til både for nettskoler og fellesorgan. Vi har noen forslag og synspunkter til enkelte ledd i 
de aktuelle paragrafene. 
 
§ 13 Kriterier for statstilskudd til nettskoler 
Innledningsteksten i paragrafen ser vi som uttrykk for en ambisjon med statstilskuddet –   
”utvikle og utvide mulighetene for fleksibel livslang læring”. Dette er en ambisjon, et 
samfunnsoppdrag, som vi har ønske om og vilje til å følge opp, og vi synes det er en god 
formulering. 
 
Når det gjelder underpunktene, har vi et forslag til endring i punkt c) og forslag til et nytt 
punkt d). 
 
Forslag, endret punkt c):  
c) i hvilken grad prosjektet det søkes tilskudd til kan ha overføringsverdi for andre godkjente 
nettskoler og/eller samarbeidspartnere i det øvrige utdanningssystemet. 
 
Begrunnelse: 
 Vi foreslår en bredere formulering, da vi finner det rimelig at denne overføringsverdien kan 
gjelde videre enn nettskolene imellom. Utviklingsarbeid ved nettskolene på teknologibruk i 
undervisning har vært til stor nytte for bl a høgskoler og universiteter og det samarbeides i 
dag på en rekke fagområder. NFF har for øvrig mange universiteter og høgskoler som 
medlemmer, og har følgelig gode kanaler for erfaringsutveksling og overføring av kunnskap 
om nettstøttet og nettbasert utdanning. 
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Forslag, nytt punkt d): 
d) at nettskolen legger fellesorganets kvalitetsnormer til grunn i sin virksomhet 

 
Begrunnelse: 
Siden det i loven ikke stilles krav om at nettskolen må ha et kvalitetssystem, eller at skolen 
må slutte seg til NFFs kvalitetsnormer, vil vi se det som ønskelig at dette tas med i forskriften 
som et krav for å søke på og motta statstilskudd. NFF legger stor vekt på at bransjen skal ha 
klare kvalitetsnormer som skolene må forholde seg aktivt til, og nettskolene har også 
gjennom mange år vært aktive i kvalitetsutviklingen, blant annet gjennom flere 
revideringsrunder på kvalitetsnormene.  
 
 
§ 15 Rapportering av og kontroll med statstilskudd 
Forslag, mindre endring i andre kulepunkt: 

” --- skal ha tilfredsstillende system for intern kontroll, herunder økonomirutiner mv. 
Dokumentasjon for rutiner for intern kontroll skal foreligge.” 

 
Forslag til tillegg (første setning) i tredje kulepunkt: 

”For de skoler som mottar statstilskudd til utviklingsprosjekter gjelder dessuten: 
Resultatregnskap, balanse, årsberetning og revisors beretning skal sendes 
departementet … osv.” 

 
Kommentar: 
Det kan være ønskelig med et skille mellom rapportering som knyttes til godkjente 
nettskoler og plikter i forhold til det, og rapportering som knyttes til at en mottar 
statstilskudd til utviklingsprosjekter. Vi oppfatter det slik at første og tredje kulepunkt gjelder 
rapportering som resultat av mottatt statstilskudd, mens andre, fjerde og femte kulepunkt 
er årlig rapportering for godkjente nettskoler. 
 
§ 18 Overgangsbestemmelser for nettskoler 
Vi oppfatter den oppsatte overgangsordningen som hensiktsmessig. Det vil kreve tid å 
utarbeide søknadsprosedyre, søknadskriterier og økonomiske rutiner, noe som ideelt sett 
bør være på plass innen høsten 2010. Det første året vil være en utprøvingsperiode for 
søknadsprosedyren, økonomiske rutiner og rapportering, slik at en står godt rustet til 
ordningen skal gjelde for fullt med søknadene for 2012. Skolene på sin side får anledning til å 
tilpasse seg og prøve den nye ordningen gradvis.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning  
 
Dagny Blom       Torhild Slåtto  
styreleder       daglig leder 
 


