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Høringssvar - forslag til forskrift om endring i forskrift om 
studieforbund og nettskoler 
 
 
Frivillighet Norge viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 21.10.15, deres ref. 
15/4750. Vi takker for invitasjonen til å komme med innspill. Frivillighet Norge er et 
samarbeidsforum for 300 frivillige organisasjoner som totalt representerer 50 000 lokale lag og 
foreninger. Kurs og opplæring er en viktig aktivitet for mange av disse, og mange mottar 
finansiering til dette gjennom studieforbund. 
 
Frivilligheten deler departementets mål om å bekjempe utenforskap gjennom en inkluderende 
frivillighet. I Frivillighetspolitisk Plattform1, som er vedtatt av Frivillighet Norges 
medlemsorganisasjoner, er økende sosiale forskjeller og innvandring trukket fram som 
utviklingstrekk som har særlig betydning for frivillighetens behov, utfordringer og muligheter i de 
kommende årene. I plattformen forplikter organisasjonene seg til å arbeide for at medlemmer og 
frivillige skal reflektere mangfoldet i befolkningen.  
 
Det pågår en dialog mellom flere frivillige organisasjoner, KS og Barne- og 
likestillingsdepartementet om en fritidsavtale, hvor målet er at alle barn, uavhengig av foreldrenes 
situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst en organisert fritidsaktivitet. Frivillighet 
Norge ønsker velkommen en dialog med Kunnskapsdepartementet om tiltak for å styrke 
inkluderingen av arbeidsledige, personer med lav utdanning og innvandrere i frivilligheten. 
 
Frivillighet Norge er imidlertid kritisk til å bruke øremerking som virkemiddel for å oppnå dette 
målet. Øremerking av midler innenfor en eksisterende ordning, uten å samtidig utvide rammen 
for ordningen, svekker frivillighetens muligheter til å gjøre egne prioriteringer og bidrar til en 
mindre fri og uavhengig frivillighet. 
 
På oppfølgingsmøtet for regjeringens Frivillighetserklæring fredag 4. desember tok Frivillighet 
Norge opp at den foreslåtte endringen er i strid med erklæringen. Erklæringen slår fast følgende: 

«Regjeringen anerkjenner frivillighetens selvstendige rolle. Regjeringen ønsker ikke å 
regulere frivilligheten, men støtte opp under frivillighetens egenart og drivkraft gjennom å 
gi handlingsrom, forutsigbarhet og tilrettelegge for vekst nedenfra.» 

 
Endringsforslaget i forskriften om å øremerke deler av tilskuddsordningen til studieforbund er en 
regulering av frivilligheten ovenfra. Forslaget representerer en instrumentell holdning til 
frivilligheten, noe som går i mot regjeringens egne uttalelser i Frivillighetserklæringen og 
frivillighetens ønsker.  
 

                                                        
1 http://www.frivillighetnorge.no/no/frivillighetspolitikk/frivillighetspolitisk_plattform/  
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Vi vil også påpeke følgende formulering i Frivillighetserklæringen:  
«Det skal tilstrebes å ha tre måneders høringsfrist i saker som angår frivillig sektor 
direkte.» 

 
Endringsforslaget er sendt på høring med seks ukers frist, noe som begrenser frivillighetens 
mulighet til å behandle høringssvar organisatorisk og dokumentere konsekvensene av endringen.  
 
For øvrig viser Frivillighet Norge til VOFOs kommentarer om at endringen vil innebære økt 
byråkrati for lokale lag og foreninger som arrangerer kurs, som må dokumentere hvilket 
utdanningsnivå kursdeltakerne har, om de er i arbeid, og om de har innvandret til Norge. Tiden 
som brukes på rapportering og dokumentasjon er tid som kunne vært brukt til frivillig aktivitet. 
Vi er bekymret for at økt byråkrati på sikt kan redusere den frivillige innsatsen. 
 
Frivillighet Norge ber Kunnskapsdepartementet om å ikke gå videre med den foreslåtte 
endringen i forskriften. Vi ber også departementet om å legge regjeringens frivillighetserklæring 
til grunn ved fremtidige forskriftsendringer, både med tanke på selve endringene og på prosess. 
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