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Høringsuttalelse fra Folkeuniversitetet 
 

”Sett under ett” – NOU 2008:3 
 
Folkeuniversitetet ser meget positivt på at det nå foreligger en offentlig utredning som på et 
bredt og systematisk grunnlag tegner et bilde av høyere utdanning og forslag til utfordringer 
som avtegner seg i sektoren de neste 10-20 år. 
 
Studieforbundet Folkeuniversitetet ønsker å komme med innspill til denne høringen fordi vi er 
det studieforbundet som historisk har hatt omfattende samarbeid med universiteter og 
høyskoler. Denne virksomheten har vært regulert under Voksenopplæringsloven – studieringer 
på høgre nivå. 
 
De siste årene har vi har mer institusjonelt samarbeid gjennom nasjonale 
intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler eller avtaler kun knyttet opp om mot enkelte 
regioner/fylker/kommuner (Folkeuniversitetets regionskontorer/avdelinger) . 
 
Som samarbeidspartner vil vi spesielt kommentere noen problemstillinger som blir belyst i 
denne utredningen: 
 

 Regionalt/lokalt kompetansebehov - likestillingsaspektet og høyere utdanning – 
herunder minoritetsproblematikken 

 Innovasjon og nyskaping relatert til regionalt/lokalt arbeidsliv og behov for høyere 
utdanning 

 Profesjonsutdanning – rekruttering ut fra regionale/lokale behov og 
gjennomføring 

 
Regionalt/lokalt kompetansebehov  
Vi vil spesielt påpeke de utfordringer som skisseres mht de mindre høyskolene og studiesentra. 
Et institusjonelt samarbeid med Folkeuniversitet vil kunne ivareta de behov som skisseres mht 
regionale/lokale næringslivs behov for kompetanse, samt ivareta voksne studenter behov og 
mulighet for å ta en høyere utdanning (ref rapporten: ”Ta den ring” (NVI 2000). 
 
Den enkelte students mulighet – likestillingsperspektivet i høyere utdanning 
 Folkeuniversitetets kursavdelinger over hele landet har fungert som studiesentra også for 

høyere utdanning. Dette har gitt tusener av voksne studenter muligheter til å ta høyere 
utdanning der de bor kombinert med blant annet jobb. 

 Vi har hatt en meget høy andel av voksne kvinner (70%) som har fått denne muligheten 
gjennom Folkeuniversitetets  virksomhet – nå ser vi at en ny målgruppe – voksne med 
minoritetsbakgrunn som kan få en ny sjanse. 
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Innovasjon og nyskaping – kompetansebehov hos voksne i arbeid – etablering av nye 
arbeidsplasser 
 
En positiv synergieffekt av lett tilgang på høyere utdanning i distriktene er at det gir mulighet til 
tilførsel av ny kompetanse for voksne som er i tråd med de utfordringene som deres 
arbeidsplasser står overfor. Ny kompetanse -i et arbeidsliv i rask endring - er avgjørende for å få 
til innovasjon og nyskapning innenfor eksisterende næringsliv og offentlig sektor. Det vil sikre 
arbeidsplasser og gi mulighet for etablering av ny virksomhet. 
 
Profesjonsutdanning – rekruttering – regionale/lokale behov  
Folkeuniversitetet har initiert og gjennomført ulike profesjonsutdanning ut fra regionale/lokale 
behov. Dette har skjedd i nært samarbeid med høgskole/universitet. Studenten er som regel 
voksne som er i jobb og etablert i sitt lokalmiljø (eks. hjelpepleier, lærervikarer). De har ikke en 
fullverdig profesjonsutdanning eks. sykepleier, lærere. Folkeuniversitetet har tilrettelagt studiet 
og gjennomføring av praksis som gjør det mulig for studentene å kunne kombinere jobb og 
studier. Motivasjon og fullføringsprosenten er høy blant denne målgruppen. De vil etter endt 
utdanning bidra til økt kompetent arbeidskraft innenfor blant annet skole og helsevesen. 
 
Eksempler på samarbeid 
 

 ”Desentralisert mastergrad i organisasjon og ledelse”  
Studiet har sterkt tilknytning i eksisterende næringsliv – med prosjekter og 
masteroppgave 
Samarbeid mellom Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold/Telemark og NTNU 
Studiested: Sandefjord 
 

 ”Praktisk pedagogisk utdanning” målgruppe er lærervikarer som må ha en godkjent 
lærerutdanning 
Folkeuniversitetet har gjennom flere år hatt samarbeid med blant annet Universitetet i 
Oslo og Høgskolen i Østfold. 
Studiested: Ulike steder i landet blant annet Drammen, Buskerud og Vesterålen, 
Nordland 
 

 ”Desentralisert Allmennlærerutdanning” 
Studiet gikk over 5 år – som ga studentene muligheter til å være i jobb. 
Samarbeid mellom Folkeuniversitetet Buskerud/Vestfold/Telemark og Høgskolen i Sogn 
og Fjordane. 
Studiested: Gol, Buskerud 
 

 ”Inkludering i lokalsamfunn og arbeidsliv” 
Det startet med utvikling av kurs for programrådgivere i regi av en kursavdeling i 
Folkeuniversitetet.  
Videreutvikling av kurset dannet grunnlag for et videreutdanningsstudium ved Høgskolen 
i Oslo. 
Folkeuniversitetet samarbeider med høgskolen og tilbyr dette studiet over hele landet. 
Målgruppen er programrådgivere, lærere, helsepersonell og andre som har behov for 
kompetanse mht minoritets/majoritetsproblematikk. 
 

 ”Videreutdanning for lærere i alle kommuner – kunnskapsløft gjennom ulike 
skolereformer” 
Ulike behov for kompetanseheving for lærere – Folkeuniversitetet har bidratt og bidrar i 
dag til at lærere over hele landet kan få mulighet til videreutdanning. 

 Dette har vært et samarbeid med ulike høyskoler over mange år. 
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Folkeuniversitetet ønsker å være delaktig og en seriøs medspiller både på tilbudssiden og i 
utvikling av nye tilbud til voksnes læringsbehov innenfor blant annet de områdene som er nevnt 
over. 
Folkeuniversitetet har gjennom mannsaldre samarbeidet  med universiteter og høyskoler for å 
tilrettelegge et bredest mulig tilbud om utdanning til det norske folk.  
Vi håper at de føringer som legges for den framtidige strukturen på dette feltet ivaretar 
utdanningssøkendes ønsker og behov på en slik måte at Folkeuniversitetet kan videreføre og 
utvikle sin virksomhet for å i møtekomme dette.    
 
 
 
 
 
Oslo, 30. april 2008 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Alfredo de la Nuez      
Generalsekretær 
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