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Høringsnotat fra HLF  
 
HLF – Hørselshemmedes landsforbund er en interesseorganisasjon for landets hørselshemmede. 14,5 prosent av 
befolkningen eller nesten 700 000 nordmenn har en betydelig hørselshemming. Av disse er godt over 3000 barn og 
unge under 20 år. HLF har over 60 000 medlemmer og er den største organisasjonen for funksjonshemmede i 
Norge. 

 

Høring - forslag til forskrift om endring i forskrift om studieforbund og nettskoler 

Regjeringens forslag om å øremerke ti prosent av opplæringstilskuddet og knytte det til mål om 

inkludering og utenforskap, har flere problematiske sider. 

Vi er glad for at regjeringen holder bevilgningene på dagens nivå. Tilskuddet utgjør en liten, men 
forutsigbar grunnfinansiering slik at organisasjoner, lag og foreninger kan starte opp kurs- og 
opplæringsvirksomhet. Men vi er imot at man øremerker ti prosent av tilskuddet. For det første er 
tilskuddordningen til opplæring i frivillig og ideell sektor fri, fleksibel og favner bredt. For det andre 
støtter mye av aktiviteten opp om både målene om inkludering og de andre målene i 
voksenopplæringsloven. 

I dag er det slik at deltakerne ikke blir bedt om å registrere personopplysninger knyttet til sosial status, 
økonomi og tilknytning til arbeidsmarkedet. Å spørre om dette er også utfordrende for personvernet. 
Etter vårt syn er det i seg selv inkluderende at man kan komme som deltaker uten å bli spurt om disse 
opplysningene. 

Vi forstår at den aktuelle situasjonen med mange nye flyktninger som skal integreres, og endringer i 
arbeidsmarkedet, er en stor utfordring, men det er ikke en god løsning å ta fra en eksisterende ordning. 
Øremerking av midler vil i praksis utgjøre et kutt i tilskuddet til opplæring i frivillige organisasjoner. 
Dette medfører at vi på sikt står dårligere rustet til å nå grupper som trenger et tilbud. 

Det sies innledningsvis i høringsbrevet at forslaget om øremerking er en styrking av frivilligheten- og 
ideelle aktørers arbeid på inkludering og det å hindre utenforskap. Det er ingen styrking når man ikke 
tilfører friske midler, men i stedet tilføyer noe nytt til eksisterende ordning ved å øremerker deler av 
tilskuddsordningen.  Når forskriftsforslaget i tillegg krever at man skal innhente mer informasjon om 
deltakerne og øke rapportering, kan det føre til at ressursene går til det, og ikke til å skape mer 
aktivitet.       

Marit Skatvedt 

(sign) 

Interessepolitisk rådgiver HLF 
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