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Høring—forslagtil forskriftomendringi forskriftomstudieforbundog
nettskoler

Vi viser til brev 21.10.2015 fra Kunnskapsdepartementet om ovennevnte sak.
Kunnskapsdepartementet viser i sitt brev til omtalen i statsbudsjettet for 2016 (kap 254 post 70) der
det fremgår ønske om å styrke studieforbundenes arbeid for inkludering og mot utenforskap. Med
forbehold om Stortingets vedtak foreslår departementet å knytte om lag ti prosent av midlene i
tilskuddsordningen til kursvirksomhet som bidrar til inkludering og motvirker utenforskap. Fordeling
er tenkt skal skje ved at en andel av dagens opplæringstilskudd settes av særskilt til formålet. Forslaget
vil få virkning først fra 2018.

Aktuelle målgrupper for forslaget til endring fremgår av teksten i § 7, tredje ledd bokstavene a) —c)
(deltakere med kun grunnskole, er utenfor arbeidslivet eller innvandret til Norge).

Arbeids- og velferdsdirektoratet ser forslaget som positivt bidrag til å styrke tilgang til opplæring for
personer med risiko for utenforskap, og som kan styrke deres innpass i arbeidsmarkedet. Forslaget
kan også sees i sammenheng med, og bidra til å understøtte målene i stortingsmeldingen om livslang
læring og utenforskap.

Vi må imidlertid gjøre oppmerksom på at forslaget til endring innenfor gjeldende regelverk i NAV
ikke vil gi automatikk i at et opplæringstilbud fra nettskoler eller studieforbund uten videre godkjennes
som arbeidsrettet tiltak. Personer utenfor arbeidslivet med behov for bistand fra NAV til å komme i
arbeid, gjennomgår en individuell vurdering av sine behov sammen med NAV-veileder. Dette ligger
til grunn for eventuelt vedtak om tiltakstilbud, innenfor til enhver tid disponible rammer i NAV, og vil
også gjelde for de omtalte deltagergruppene i forslag til endring i forskriften. Tilbud om
opplæringstiltak gjennomføres i hovedsak gjennom offentlig anskaffede kurs, eller som individuelt
anskaffet opplæring for arbeidssøkere med nedsatt arbeidsevne.
Endringsforslaget vil på denne bakgrunn kunne komme NAVs brukere til gode.
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