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Folkeuniversitetet vil med dette fremme forslag om endring av § 4.2 Overgangsordning 
 

• Folkeuniversitetet setter pris på at departementet, grunnet problemene med lang 
saksbehandlingstid i NOKUT samt at lov om Privatskoler/Friskoleloven ikke er ferdig 
behandlet foreslår å utvide overgangsordningen til 2007-2008.  

 
Det er av stor betydning for de flere hundre voksne som følger tilbud som er søkt godkjent som 
fagskoler, men der behandlingstiden i NOKUT som kjent har vært opp til nærmere 2 år. 
 

• Folkeuniversitetet støtter også forslaget om at studenter skal ha mulighet til å fullføre det 
opplegget de har startet på dersom lærestedet de har valgt ikke blir godkjent etter noen 
utdanningslov. 

 
Dette løser imidlertid bare problemet for de studentene som allerede er i gang, men ikke den 
grunnleggende problemstillingen:  
 
At Voksenopplæringsloven ikke blir betraktet som noen utdanningslov på lik linje 
med Opplæringsloven, Fagskoleloven og Lov om Universitet- og høgskoler .  
 
Revisjon av Lov om Voksenopplæring har vært varslet i flere år. Allerede i 2002/2003 ba 
Stortingets KUF-komite  i sin kommentar til Statsbudsjettet om en vurdering av 
studieforbundene og de frittstående fjernundervisningsorganisasjonenes rolle i dagens 
utdanningssamfunn. Dette ble gjentatt i 2003/2004. Tron-utvalget som ble satt ned av 
Kunnskapsdepartementet høsten 2006 skal levere sin innstilling tidlig på høsten 2007.  
 
Folkeuniversitetet mener at det var svært uheldig at en i samme periode har  endret forskriften 
om utdanningsstøtte slik at tilbud utarbeidet av studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner 
under Voksenopplæringsloven ikke lenger kunne godkjennes på selvstendig grunnlag. Dette er i 
praksis å uthule Voksenopplæringsloven i forkant av den etterlyste debatten.  
 
I 2005 fikk  997 av Folkeuniversitetets studenter delfinansiert sine studier via Statens lånekasse. 
(Studenter som deltok i skoleparallelle studier er her ikke tatt med).  
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Noen av disse studietilbudene er søkt godkjent som fagskole for å sikre studentene fortsatt rett til 
studielån. Det er imidlertid helhetlig sett en fordyrende ordning for deltakerne:  
 

• At tilbudene organiseres som fagskole innebærer at voksenopplæringstilskuddet faller 
bort, samtidig som fagskolene så langt ikke får offentlig tilskudd.  

• Etter dagens ordning fagskoletilbudene også langt mer ressurskrevende, blant annet pga 
krav om at hver fagskole skal være en egen juridisk enhet og eget styre.  

 
Alternativ for voksne 
For en rekke av våre nåværende tilbud er det imidlertid ikke aktuelt å søke fagskolegodkjenning: 
De er ikke er egnet til det, fordi de er utviklet spesielt for voksne.   
 
Studieforbundenes tilbud har ofte vært et alternativ til skoleverket mht fagsammensetning, 
pedagogisk- og eller organisatorisk tilrettelegging, for eksempel komprimerte løp, der de voksne 
deltakernes abstraksjonsnivå, modning og motivasjon gjør at progresjonen går mye raskere enn i 
videregående skole. Den teknologiske utviklingen har også ført til at mange studieforbund har 
utviklet fjernundervisningstilbud eller nettstudier kombinert med kurs/samlinger.  
 
Selv om noen av utdanningene inneholder elementer fra videregående skole, vil man ha en 
sluttkompetanse på fagskolenivå.  For ”avhopperne” fra videregående skole vil dette ofte 
oppleves som en svært relevant utdanning, ettersom de i løpet av forholdsvis kort tid får en 
sluttkompetanse som gir godt grunnlagt for å gå ut i arbeidslivet.  
 
Kvalitetssikring 
Vi  har full forståelse for at tilbud arrangert etter Voksenopplæringsloven også skal ha en 
kvalitativ/offentlig godkjenning. Vi kan imidlertid ikke se at dette innebærer at tilbudene må 
omformes slik at de kan legges inn under andre lover.  
Det bør være en oppgave for NOKUT å kvalitetssikre også tilbud spesielt utviklet for voksne, på 
lik linje med tilbudene under fagskoleloven og universitets- og høgskoleloven.  
 
I påvente av revisjon av Lov om Voksenopplæring og framlegging/behandlingen av Tron.-
utvalgets innstilling vil vi derfor foreslå følgende forskriftstekst: 
 
”Utdanning ved studieforbund kan bli godkjent for støtte hvis utdanningen har nivå og omfang 
som tilsvarer offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring, fagskoleutdanning 
eller høyere utdanning ved private og offentlige utdanningsinstitusjoner.  Utdanningen må ha 
formell godkjenning fra NOKUT. 
 
Folkeuniversitetet har for øvrig ingen merknader til forslaget.   
 
Med vennlig hilsen 
Studieforbundet Folkeuniversitetet 
 
 
Alfredo de la Nuez 
generalsekretær       
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