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

 

 

Vi viser til høringsbrev fra departementet av 21.10.2015 om forslag til forskrift om endring I 

forskrift om studieforbund og nettskoler. 

 

Virke mener høringen bærer preg av å være prematur og henstiller til departementet å 

gå i dialog med berørte instanser og drøfte en omforent strategi for å nå målsettingen 

med forslaget. 

 

Vi vil påpeke det prinsipielt betenkelige i at departementet går inn og øremerker en del av 

det ordinære opplæringstilskuddet til studieforbundene uten en forutgående dialog med 

Voksenopplæringsforbundet. Studieforbundene har allerede per i dag målrettet 

kursvirksomhet som bidrar til inkludering og motvirker utenforskap. Vi tror derfor at 

departementets fremgangsmåte med å definere at "om lag ti prosent av midlene i 

tilskuddsordningen" skal gå til kurstimer som departementet legger detaljerte føringer for i 

forslaget til ny §7, tredje ledd er lite hensiktsmessig og en dårlig utnyttelse av den 

kompetansen som ligger i studieforbundenes erfaring innen på å gi kurstilbud innen dette 

området. 

 

Høringsnotatet virker prematurt fordi departementet på avgjørende områder forbeholder seg 

retten til å komme med ytterligere bestemmelser og regler. Dette gjelder kriteriene både for 

kursene som skal kvalifisere for det øremerkede opplæringstilskuddet og for hvem som 

kvalifiserer som deltakere på slike kurs. 

 

Virke deler fullt ut departementets vurdering av studieforbundene som en viktig aktør i 

arbeidet med integrering og motvirke utenforskap. Men vi mener det foreliggende forslaget 

ikke er i samsvar med "Frivillighetserklæringen", og det burde også være sammenheng 

mellom forslaget i denne høringen og bevilgningen til BKF i statsbudsjettet for 2016.  

 

På denne bakgrunn vil vi be om at departementet går i dialog med VOFO og andre 

relevante aktører for å utarbeide en mer helhetlig strategi for hvordan studieforbundene kan 
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bidra i integreringsarbeidet og hvilke finansieringsordninger som da blir mest målrettede og 

hensiktsmessige.  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 
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