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Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007-2008 
 
Voksenopplæringsforbundet er glad for å være høringsinstans til disse forskriftene.  

 Vofo viser til Folkeuniversitetets høringssvar og slutter seg til denne. (vedlagt) 
 Vi vil i tillegg komme med noen prinsipielle synspunkter om utdanningsstøtte. 
  

Kapittel 4,  
§ 4-1, bokstav j og k 
Voksenopplæringsforbundet (Vofo) mener at kravet om at tilbudene må følge offentlige godkjente 
læreplaner er hemmende for utviklingen av aktuelle og gode tilbud for voksne. Vofo er enig i at voksne 
må få en garanti for at den utdanningen de bruker ressurser på skal ha en kvalitet og aktualitet som sikrer 
læringsutbyttet, og at det må finnes godkjenningssystemer som ivaretar dette kravet. Det arbeides med et 
kvalifikasjonsrammeverk for læringsutbytte både på nasjonalt og europeisk plan. I dette arbeidet ligger 
det føringer for en ny tenkning i forhold til hvor kompetansen hentes. Det arbeides for et videre, mer 
effektivt og fleksibelt syn på forholdet mellom formell og ikke-formell utdanning (offentlige og private 
tilbydere).  
Under samme kapittel vises det til utdanning ved studieforbund under bokstav k og til 
fjernundervisningsinstitusjoner under bokstav j. Fjernundervisning er en metode som nå integreres i 
mange utdanningsopplegg og også benyttes som hovedmetode av studieforbundene. Det vil si at det kan 
oppstå kunstige skiller og bremse utviklingen mot tilgjengelige og fleksible metoder dersom dette skillet 
opprettholdes i forhold til økonomisk støtte. 

 
§ 4-2 
I innledningen til denne paragrafen sies det, ”Den nye ordningen innebærer som en hovedregel at 
utdanninger må være godkjent etter en utdanningslov for at deltakerne skal få studietøtte” 
Voksenopplæringsforbundet beklager at Voksenopplæringsloven tydeligvis ikke lenger betraktes som 
utdanningslov, selv om den fortsatt er gjeldende. Studieforbundene har til sammen 600 000 deltakere 
som får sin utdanning hjemlet i denne loven.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Ellen Stavlund 
Assisterende generalsekretær 


