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Høring nye forskrifter til lov om voksenopplæring 

 
 
Populus – studieforbundet folkeopplysning oversender sitt høringssvar. 
 
Populus slutter seg til høringssvaret fra Voksenopplæringsforbundet.  
 
25.000 timer som minste grense 
Vofo har ikke kommentert minstegrensen for et studieforbund. Populus vil opprettholde 
vårt forslag på minstegrense 25.000 studietimer. En økning av minstekravet fra 
nåværende 20.000 til 40.000 studietimer er etter vårt syn en meget dramatisk økning 
som vil tvinge fram fusjoner innen utløpet av overgangsperioden på tre år. Vårt syn er at 
sammenslåing må være frivillig, ut fra organisasjonenes egne vurderinger om hva som 
er mest hensiktsmessig for dem. 
 
Samtidig vil Populus benytte anledningen til å påpeke, at Vofo sine forslag til 
endringer er avgjørende for å kunne gi flere og bedre tilbud med utgangspunkt i 
de 6 målpunktene i Stortingets vedtatte lov.   

 
Vi ønsker politisk ledelse og saksbehandlere i departementet lykke til med dette viktige 
arbeidet for læring i frivillig sektor. 
 
 
Vennlig hilsen  
 
 
 
Ann-Louis Nordstrand    Jan Heier 
styreleder     generalsekretær 

 
 

 
Populus sine mange medlemsorganisasjoner – et mangfold 
Interesseorganisasjoner med vekt på helsespørsmål og/ eller mer spesifikke grupper sine interesser f eks. spiseforstyrrelser, 
aleneforeldre, fosterforeldre, funksjonshemmede, terapiformer mv.  
Avholds- og rusgiftsorganisasjoner basert på et solidaritetsperspektiv med vekt på folkeopplysning 
Politiske partiorganisasjoner og organisasjoner med spesielle politiske temaer. 
Organisasjoner for ivaretakelse av innvandrergrupper sine interesser 
Definerte folkeopplysningsorganisasjoner  
Freds- og antikrigsorganisasjoner 
Kunst- og kulturorganisasjoner 
Miljøorganisasjoner 
 
 

 
 

Postboks 9188 Grønland, 0134 Oslo  

Telefon: 24 14 11 50    

 Organisasjonsnr: 971 492 635 

populus@populus.no   www.populus.no  

 
 



Vedlegg: 
Innspill fra Populus om konsekvenser ved KD sitt forslag til forskrifter.  
 
KD har invitert oss til å komme med konsekvenser og eksempler, som vil underbygge Vofo 
sitt forslag til endring av forskriftene.  
 
Lovens 6 punkter om mål  
Populus tok disse målene inn i sin strategiplan for 2008 – 2010. Vi kan ikke se at de foreslåtte 
forskriftene, gir mangfoldet av læringsarenaer lokalt nye muligheter til å oppfylle disse 
målene. Kurs over flere samlinger motiverer ikke til rekruttering av nye deltagere, og gjør det 
umulig å tilfredsstille fleksible læringsbehov.  
 
Studieforbundene må få tillit til å godkjenne opplæringstiltak, som gjennom studieplanen 
kvalitetssikrer den tiltenkte målgruppa rett tilrettelegging og pedagogikk. Ved å fjerne 
kravene i tallrekka – og dermed åpne for tilskudd til dagskurs – vil lokale tilbud bli 
tilgjengelige for nye målgrupper og kunne synliggjøres i den offentlige 
utdanningsstatistikken.  
 
Krav om åpenhet 
I merknadene er det lagt inn tolking av dette punktet – som vil umuliggjøre å opprettholde 
frivillige organisasjoners læringsarena for en demokratiforståelse i praksis. Her vil vi komme 
med noen eksempler fra medlemsorganisasjonene i Populus: 
 

- Ungdom mot EU og Europeisk Ungdom gir hver for seg opplæring i demokrati 
gjennom tilbud til medlemmer, tillitsvalgte og sympatisører. Læringen finner sted på 
nasjonale, regionale og lokale samlinger der organisasjonens virkelighetsforståelse 
ligger til grunn for prosessen med å utvikle en demokratisk organisasjon. Det vil være 
utenkelig, at arrangørene skulle forholde seg til deltagere som ikke har samme 
virkelighetsforståelse. Samtidig vil vi påpeke at organisasjoner med motstridende 
interesser, gjerne oppsøker hverandre for å utveksle synspunkt. Disse møtene har en 
offentlig karakter og målet er å bli synlig for folk flest.  

 
- N. Kvinne- og Familieforbund er avhengig av tillitsvalgte som kjenner 

organisasjonens prinsipprogram – og som kan fronte i media og møte politikere. 
Denne skoleringen må foregå internt for å gi den beste måloppnåelsen i en travel 
hverdag. Forståelse av K&F ideologi og vedtekter, er avgjørende for å skape trygge og 
motiverte ildsjeler, som igjen vil være med å skape nye og åpne læringstilbud lokalt. 
Populus mener intern opplæring skaper motiverte tillitsvalgte og medlemmer, som 
igjen har avgjørende betydning for kvalitet og mangfold av læringstilbud i 
organisasjonene.   

 
- N. Frilynt Ungdomsforbund er organisert med lokallag som blant annet gir lokale 

tilbud innenfor amatørteater. Tilbudene er åpne – men det stilles selvfølgelig krav på 
de videregående kursene, som skal ende opp i en forestilling, at forkunnskapene er på 
plass. Slik må det være – mestring og motivasjon gir en gruppe muligheter til å nå nye 
mål sammen. Instruktørutdanning er også opplæring med naturlig begrenset åpenhet. 
Populus mener den nye loven ikke setter begrensning for å gi tilbud til en bestemt 
målgruppe – det må også gå klart fram av forskriften – uten tolking i andre offentlige 
dokument. 


