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Høring – forslag til ny lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet 

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til ny lov om læring utenfor det 

formelle utdanningssystemet og opphevelse av voksenopplæringsloven på høring. 

 

Etter forslaget skal ny lov regulere: 

 

 studieforbund (kap. 2), 

 frittstående fjernundervisningsinstitusjoner (kap. 3) og 

 enkelte skoler som i dag er regulert i kap. 6A i privatskoleloven (kap. 4). 

 

Ny lov om læring utenfor det formelle utdanningssystemet skal erstatte 

voksenopplæringsloven av 1976, som foreslås opphevet fra samme tidspunkt som ny lov 

trer i kraft.  

 

Kap. 6A i privatskoleloven oppheves 01.07.2010. Departementets forslag til ny lov sikrer 

de skolene som per denne dato fremdeles er godkjent og i drift etter kap. 6A en ny 

lovmessig ramme og uendrede rammevilkår. Etter lovforslaget vil det videre være 

hjemmel for godkjenning av nye slike skoler.  

 

Høringsnotat og lovforslag er lagt ut på departementets internettside på følgende 

adresse: 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/paa_hoering.html?id=1977 

 

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene 



  

 

vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er særskilt nevnt. 

Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no.  

Av hensyn til publisering av høringsuttalelsene på www.regjeringen.no og gjenbruk av 

tekst er det ønskelig å motta uttalelsene i PDF-format, og ikke som skannede PDF-filer. 

 

Høringsuttalelser kan også sendes i vanlig post.  

  

Høringsfristen er 23. februar 2009. Det kan ikke påregnes utsatt høringsfrist. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Johan Raaum (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 Hege Johansen 

 avdelingsdirektør 
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Høringsinstanser – forslag om ny lov om læring utenfor det formelle 
utdanningssystemet og opphevelse av voksenopplæringsloven 

 

Akademikerne 

Arbeids- og velferdsdirektoratet 

Arbeidsgiverforeningen Spekter 

Barneombudet 

Datatilsynet 

Departementene 

Elevorganisasjonen 

Folkehøgskolerådet 

Frittstående fjernundervisningsinstitusjoner 

Frivillighet Norge 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 

Fylkeskommunene 

Fylkesmennene 

HSH 

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) 

Innovasjon Norge 

Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) 

Kommunene 

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) 

Kristne Friskolers Forbund (KFF) 

KS 

Landsforeningen uventet krybbedød 

Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 

Norad 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) 

Norges Gymnasiastforbund 

Norgesuniversitetet  

Norges Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) 

Norges Folkehøgskolelag 

Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) 

Norsk Kulturråd 

Norsk Studentunion (NSU) 

Sametinget 

Skoler godkjent etter kap. 6A i privatskoleloven 

Statistisk Sentralbyrå (SSB) 

Statens lånekasse for utdanning 

Studieforbundene 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) 

Utdanningsdirektoratet 

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) 

Vox 

Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS) 
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