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Forslag til endring i forskrift om arbeidsmarkedstiltak
Arbeids- og sosialdepartementet sendte 06.02.2019 ut forslag til endring i forskrift om
arbeidsmarkedstiltak på høring. Voksenopplæringsforbundet (Vofo) vil med dette takke for
muligheten til å gi høringssvar på forslaget. Vofo er interesseorganisasjonen til de 14 offentlig
godkjente studieforbundene i Norge. 43 300 tilskuddsberettigede kurs med til sammen 478 50
Studieforbundene og deres medlemmer organiserer opplæring til nytte for den enkelte, arbeidslivet
og samfunnet. I 2018 arrangerte studieforbundene og deres medlemsorganisasjoner 43 300
kurs med tilskudd etter voksenopplæringsloven for 478 500 deltakere over hele landet. I tillegg tilbyr
studieforbund opplæring til fagprøven, fagskoleutdanning og deltidsutdanninger i samarbeid med
UH-sektoren.
Eksempler på studieforbundenes opplæringsvirksomhet:
•
•
•
•
•

Mer enn 4000 voksne forberedte seg til eksamen på videregående skoles nivå gjennom
studieforbundene i 2017.
Studieforbundene er eiere og drivere av ideelle fagskoler. På et viktig område som helse- og
oppvekstfag utdanner de nær annenhver fagskolestudent.
Flere studieforbund er engasjert i bedriftsintern opplæring og tiltak knyttet til
Kompetansepluss Arbeid og Kompetansepluss Frivillighet
Deltidsstudier innen universitets- og høgskolefag.
Oppdragskurs for NAV

Endringer i bruk av opplæring som arbeidsmarkedstiltak
Svake grunnleggende ferdigheter og kompetanse bidrar til utenforskap i arbeids- og samfunnslivet.
Økt tilgang til kompetanse og kunnskap er et viktig tiltak for å sørge for at flere kommer i arbeid og
blir stående i arbeid. Voksenopplæringsforbundet er positive til å vri mer av Arbeids- og
velferdsetatens opplæringsinnsats mot å tilby mer arbeidsrettet opplæring. Vi tror dette vil bidra til
mer arbeidsrelevant opplæring i tråd med arbeidslivets behov og vil kvalifisere flere til arbeid.
Studieforbundene har lang erfaring med å tilpasse og skreddersy ulike program for
kompetanseheving. Alt fra enkeltstående kort kurs, opplæring på videregående nivå som forbereder
både til studiekompetanse og fagbrev, til høyere yrkesfaglig utdanning og universitet- høyskolefag.
De har god innsikt i kompetansebehovene og den enkeltes behov for fleksibilitet i forhold til
forkunnskaper, livssituasjon og bosted. Deres fremste fortrinn er fleksible strukturer og
utdanningstilbud, samarbeid med arbeidslivet og tilstedeværelse over hele Norge.
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Vi stiller oss bak forslagene om å styrke arbeidsrettet opplæring med prioritert bruk av videregående
opplæring (fagbrev, lærekandidat eller praksisbrev). Vi er positive til at det ikke lenger settes krav om
nedsatt arbeidsevne eller at man er uten rett til videregående opplæring etter opplæringsloven.
§7.2 Innhold
Voksenopplæringsforbundet mener at omleggingen for utvidet samarbeid innenfor fag- og
yrkesopplæring ikke bør begrenses til offentlige utdanningssystemet. Dette vil legge begrensinger på
opplæringstilbudet og det mangfoldet av opplæringsaktører som finnes. Voksenopplæringsforbundet
mener at et mangfold av offentlige, private og ideelle aktører vil føre til et bedre tilbud.
Vi støtter målet om å styrke tverrsektorielt samarbeid, og mener at studieforbundene som ideelle
aktører bør være en naturlig samarbeidspartner for arbeids- og velferdsetaten. Vi foreslår derfor at
siste avsnitt i §7-2 utvides til å inkludere studieforbund som samarbeidspartner.
§7.3. Personkrets
Voksenopplæringsforbundet etterlyser flere tiltak for arbeidstakere som ikke har nedsatt
arbeidsevne, men som likevel har en utsatt tilknytning til arbeidslivet. Opplæringstiltak kan bidra til
at utsatte arbeidstakere får en varig tilknytning til arbeidslivet.
§ 7-6. Anskaffelse
Studieforbundene er ideelle opplæringsaktører og har som formål å skape et tilbud til beste for
samfunnet og den enkelte. Som ideelle opplæringsaktører tar de ikke ut overskudd, men bruker
overskudd til å utvikle nye undervisningstilbud. Voksenopplæringsforbundet mener at bør gis adgang
til å reservere anskaffelser av opplæring for ideelle opplæringsaktører.
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