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HØRING – FORSKRIFT OM STUDIEFORBUND  
 
Studieforbundet natur og miljø vil gi uttrykk for følgende meninger om det fremlagte 
forslag til forskrift: 
 
Forskriften må legge forholdene til rette for at studieforbundene skal kunne følge opp 
intensjonene i §4 i den nye Voksenopplæringsloven. Forskriften må i minst mulig grad 
begrense våre muligheter for å tilpasse kursopplegg til deltakernes behov og 
preferanser. Den nye loven må gi studieforbundene mulighet til fornying. Studieplanen 
må stå sentralt for å sikre best mulig kvalitet på kursvirksomheten vår. 

 
§3 Definisjoner 
Vi foreslår å begrense definisjonen av kurs til: ”Organisert læring i samsvar med en 
på forhånd godkjent studieplan”. Studieplanen kan bl.a. beskrive anbefalt antall 
kurstimer, deltakere og kanskje aldersgruppe m.v. 
 
Krav til antall deltakere vil vi plassere sammen med minstekrav til kurstimer i §8 
Kriterier for statstilskudd for å gi forskriften en mest mulig ryddig og logisk 
oppbygging. 
 
Definisjonen av kurstime er vi meget fornøyd med. Den er klar og lett forståelig og 
bør sikre lik praksis i alle studieforbund. 
 
§8 Kriterier for statstilskudd 
Vi foreslår at den nåværende tilskuddsberegningen basert på kurstimer opprettholdes. 
Dersom deltakertallet ble knyttet til tilskuddsberegningen, ville det prioritere kurs med 
mange deltakere. Vi ser behov for å sikre maksimal støtte til kurs i deler av landet med 
liten bosetning og kurs i spesielle emner. 
 
For at et kurs kan telle med i tilskuddsgrunnlaget, vil vi foreslå:  
a) Kurset må bestå av minst 8 kurstimer. Dette muliggjør tilskudd også til kurs som 
arrangeres over 1 dag. Deltakerne våre etterspør i stigende grad kortere og mer 
komprimerte kurs. Forskriftene bør fange opp den organiserte opplæringen som 
etterspørres. Studieplanen sikrer at det er samsvar mellom læringsmål og kurstimer.  
 
b) Minst 3 deltakere må gjennomføre kurset. Vi mener at to deltakere er for lite og 
egentlig ingen gruppe. Av pedagogiske grunner ønsker vi å gjennomføre kurs med 
flere deltakere, - noe som sikrer en mer dynamisk gruppe og større erfaringsgrunnlag 
å høste fra. Vi finner det uhensiktsmessig å sette en øvre grense på 30 deltakere, 
selv om det for vårt studieforbund vil tilhører sjeldenheten. I gitte tilfeller kan det være 
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aktuelt: F.eks. kan det være kostnadseffektivt for å utnytte dyktige og kostbare 
instruktører/lærekrefter, gi deltakerne opplevelse av samhold i større grupper osv.  
 
Vi foreslår at nedre aldersgrense for deltakere knyttes til det året vedkommende fyller 
år, som f.eks. slik skoleverket benytter fødselsår ved inndeling i skoleklasser. Så 
lenge vi har begrenset oss til å få oppgitt fødselsår på kursdeltakerne på 
fremmøtelistene, vil dette lette kontrollarbeidet for studieforbundene. Vi foreslår 
følgende formulering: ”Deltakeren må fylle minst 14 år i løpet av det kalenderåret 
kurset starter.” 
 
Er det behov for å innarbeide et punkt i forskriften som regulerer departementets rett 
til å unndra enkelte emneområder for opplæringstilskudd (j.fr. dagens praksis med 
idrettskurs og kurs i selskapsdans) så lenge rammene for statstilskudd ikke økes? 
Dersom det åpnes for store emneområder som ikke er omfattet av dagens regelverk, 
vil det resultere i mindre støtte pr kurs. Den er liten nok fra før. 
 
§9 Beregning av statstilskudd til studieforbund 
Av hensyn til størst mulig forutsigbarhet for studieforbundene bør forskriftene angi 
forholdet mellom de tre komponentene statstilskuddet til studieforbundene består av. Vi 
foreslår at statstilskuddet fordeles med 30% til grunntilskudd, 60% til opplæringstilskudd 
og 10% til tilretteleggingstilskudd. 
 
§11 Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler 
Det er viktig at det legges opp til å stille lokaler til disposisjon for den tiden det passer 
lærer, instruktør og deltakere å avvikle kurset. I betydelig grad gjennomføres mye av 
kursvirksomheten vår utenfor ordinær arbeidstid, - på ettermiddagstid, kveldstid og i 
helgene. Dette bør gjenspeiles i forskriften. Lokaler må stilles til disposisjon frem til kl. 
22.00 - og tilsvarende i helgene. 
 
§12 Dokumentasjon på gjennomført opplæring 
Vi er enige i at deltakerne må få den dokumentasjon de har behov for. Dokumentasjonen 
bør tilpasses ulike kurs og deltakernes ulike behov. F.eks. kan det i spesielle tilfeller være 
hensiktsmessig å dokumentere opplæringen med et enkelt kursbevis vedlagt en fullstendig 
studieplan. Dersom studieplanene er tilgjengelige på nettet, kan deltakerne skrive ut disse 
selv etter behov. Vi foreslår følgende formulering i forskriftene: ”Kursdeltakerne skal ha 
tilgang til dokumentasjon på gjennomført opplæring. Dokumentasjonen skal minst 
inneholde osv….” 
 
§16 Overgangsbestemmelser for studieforbund 
Dersom krav til dokumentasjon på gjennomført opplæring skjerpes i forhold til dagens 
regler, er det nødvendig å gi studieforbundene tid (1 år?) å tilrettelegge for dette. 
 
 
Med hilsen 
STUDIEFORBUNDET NATUR OG MILJØ 
 
Finn Grimsgaard 


