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Høring om forslag til endringer i voksenopplæringsloven og 
friskoleloven - deling av tilskuddsordningen mellom 
Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet 
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er Norges største organisasjon for ingeniører og  

teknologer med over 91 000 medlemmer. NITO er medlem i Akademisk studieforbund som har over 

60 000 deltakere årlig på arbeidsrelevante kurs.  

NITO støtter den foreslåtte delingen av dagens tilskuddsordning for studieforbund mellom 

Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet. Vi har ingen kommentarer til forslaget om å 

oppheve lovens kapittel 3 om nettskoler, eller til forslaget om at lovens kapittel 4. om diverse skoler 

flyttes til lov om frittstående skoler (friskoleloven). 

Departementet ber spesielt om tilbakemelding på følgende endringer foreslått i forskriftene:  

• å redusere kravet til kursvarighet fra dagens åtte til seks timer, eventuelt fire timer 

• at opplæringstilskuddet ikke lenger kan benyttes til administrasjon, eventuelt hvor stor andel 

grunntilskuddet bør være av statstilskuddet for å kompensere for dette 

• å heve alderskravet for studieforbundsaktivitet på Kunnskapsdepartementets område fra 14 til 

16 år.  

Redusere kravet til kursvarighet  
NITO er enig i at det er riktig å redusere kravet til kursvarighet, og at timetallet settes til fire timer. 

Dette er timegrunnlaget som samstemmer mest med utviklingen i kursetterspørsel og arbeidslivets 

behov. Dette gir nødvendig fleksibilitet til et system med fire timer og fire deltagere, hvor deltagere 

kan benytte seg at de elementene som passer inn i deres behov for kompetansepåfyll. Fire timer er 

også støttet av medlemmene i Akademisk Studieforbund, samtlige andre studieforbund og gjennom 

VOFO som et ønskelig nivå.  

Opplæringstilskudd og grunntilskudd 
NITO anbefaler at tilskudds-elementene; Grunntilskudd, Opplæringstilskudd og 

Tilretteleggingstilskudd beholdes i loven. 

  

Vi støtter imidlertid at grunntilskuddet og opplæringstilskuddet rendyrkes, og at opplæringstilskuddet 

ikke lenger kan benyttes til administrasjon.  Det forutsetter at grunntilskuddet er tilstrekkelig til å  



 

romme de nødvendige administrative oppgavene et studieforbund har og bør ha. En viktig del av 

dette er pedagogisk utviklingsarbeid og kursutvikling – gjerne på tvers av grupper – dvs. oppgaver 

som styrker kvaliteten og bidrar til politisk måloppnåelse på feltet. 

Hvor stor andel grunntilskuddet bør være av det totale statstilskuddet har også sammenheng med 

størrelsen på det samlede tilskuddet. Dersom den samlede bevilgningen til studieforbundene over 

Kunnskapsdepartementets budsjett blir betydelig redusert som følge av delingen, vil det få betydning 

for grunntilskuddets andel av et samlet tilskudd. Dette fordi de administrative oppgavene ikke blir 

borte, men vil være konstant.  

Alderskravet 
Vi støtter ikke forslaget om å heve aldersgrensen. Slik vi oppfatter det vil det kunne få utilsiktede 

virkninger for delingen på kort sikt, fordi man ikke har oversikt over konsekvensene. Siden 

bestemmelser om alderskrav ligger på forskriftsnivå, anbefaler vi at departementet vurderer dette på 

et senere tidspunkt.  

Andre kommentarer: 
• NITO anbefaler at nivået for et godkjent studieforbund under Kunnskapsdepartementet 

senkes fra 40000 timer til 30000 timer.  

• NITO støtter forslaget om at det settes et minimumskrav om fem deltagere, inkludert 

kursleder, og at det settes krav om kursleder på alle kurs.  

• NITO anbefaler å fjerne kravet til samtidighet ved elektronisk kommunikasjon. Dette vil gi 

mulighet for bruk av elektronisk kommunikasjon som pedagogisk virkemiddel. Ved å fjerne 

samtidighetskravet vil det være enklere å bruke elektronisk kommunikasjon i 

kursvirksomheten slik at også fagkryssende kurs kan gjennomføres. Den elektroniske 

kommunikasjonen kan benyttes til å heve noen opp på et grunnleggende nivå før og under 

kurset – ved eventuelle flere samlinger.   
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