Til Kunnskapsdepartementet
Kopi: Kulturdepartementet

Oslo, 20. mars 2020

Innspill til tiltak for håndtering av koronsituasjonen
Voksenopplæringsforbundet (Vofo) er bekymret for konsekvensene av situasjonen knyttet til
koronaviruset for studieforbundene og kursarrangører. Studieforbundene har avlyst et betydelig
antall kurs og vil få redusert timeantall for 2020. Vofo er opptatt av at studieforbundene i denne helt
spesielle situasjonen får gode ordninger for å sikre at de som samfunnsviktige aktører kommer ut «i
andre enden av krisen» som levedyktige og bærekraftige organisasjoner.
Når konsekvensene av situasjonen er bedre kartlagt vil Vofo komme med forslag som kan begrense
negative virkninger for studieforbundene, bl.a. hvordan departementet bør forholde seg til timetallet
for 2020 i framtidig tilskuddsberegning.
Studieforbundene ønsker å være en konstruktiv bidragsyter som bidrar til å løse noen av de
utfordringene vi nå står overfor. Vofo ber om at studieforbundene får fleksibilitet, slik at de kan
fortsette sin kursvirksomhet og opprettholde et voksenopplæringstilbud til befolkningen. Vi vil
påpeke at med rette tiltak vil studieforbund kunne snu seg raskt og få flere nettbaserte kurstilbud ut
til folk som har behov.
Tilbud om voksenopplæring kan være et tiltak for å gi befolkningen mulighet til omstilling og
motvirke de negative konsekvensene av situasjonen. Studieforbundene har verdifull erfaring i å tilby
denne type kurs. Dette kan for eksempel gjelde folk som er permittert fra sine stillinger eller mister
jobben, og som kan trenge ny kompetanse. Det kan også gjelde for mennesker som vil lære noe nytt
og være et virkemiddel til større sosial kontakt mellom mennesker. Da er det viktig at det er tilbud på
plass og her er studieforbund viktige aktører.
Det er viktig å påpeke at studieforbundenes virksomhet strekker seg utover den tilskuddsberettigede
virksomheten, og at krisen landet er inne i også får konsekvenser for voksenopplæring utover dette.
Dette gjelder bl.a. kompetansepluss-kurs, teori til fagprøve og Bergenstesten for opptak til høyere
utdanning. Studieforbund jobber nå på spreng for å få overført fysiske kurs til nettbaserte løsninger.
Voksenopplæringsforbundet henstiller departementene til å innføre følgende hasteunntak for 2020:
1. Utbetal tilskuddet til studieforbund for 2. termin før påske
Flere kursarrangører avslutter kurs tidligere enn forventet og trenger tilskuddet til å betale
for gjennomførte kurs.
2. Fjern begrensinger på elektronisk kommunikasjon
Kravet om at hoveddelen av kurset skal foregå som fysiske samlinger bør fjernes for å kunne
gjennomføre kurs ved hjelp av elektronisk kommunikasjon. Dette vil gjøre det mulig å
avholde kurs som ellers må avlyses.
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3. Tillat at personer som mottar dagpenger kan delta på kurs uten å søke om godkjenning
Det er viktig at permitterings- og dagpengeregelverk i denne situasjonen vi nå er i ikke står i
veien for deltagelse på kurs i regi av studieforbund. Deltakere som er permittert fra sine
stillinger må søke om å få delta på kurs mens de mottar dagpenger. Vi ønsker at NAV legger
til rette for at personer som mottar dagpenger kan delta på kurs uten å måtte søke på
forhånd. I den situasjonen vi er i nå bør det ikke være nødvendig å belaste byråkratiet med
egen søknad for kursdeltagelse.
4. Fjern kravet om samtidighet i opplæring
Nå jobber studieforbund med å flytte planlagte kurs til digitale læringsplattformer. Per i dag
kan ikke asynkrone undervisningsformer godkjennes som opplæring, verken i
studieforbundenes kurs eller kometansepluss-kurs.
5. Reduser minstekravet for godkjente kurs til 4 timer
Det må gis adgang til støtte for 4 timers kurs. I den tiden vi er i nå vil det være ekstra stort
behov for kortere kurs.
6. Fjern kravet om minimum 75 % deltagelse for deltagere på kompetansepluss-kurs
Når fysiske kurs må gjøres digitale er det ikke alle påmeldte som har anledning til å delta.
Studieforbundene ber om dispensasjon til likevel å kjøre kursene selv om ikke alle kan delta.
Studieforbund som arbeidsgivere
Studieforbund er også arbeidsgivere og enkelte studieforbund og deres medlemsorganisasjoner (som
har studievirksomhet som kjerneoppgave) må permittere ansatte som følge av denne krisen. De
studieforbundene dette gjelder er avhengig av gode ordninger for å sikre at de som samfunnsviktige
aktører fortsatt vil være bærekraftige organisasjoner. Effektiv håndtering av permitteringsregelverk,
generelle spørsmål knyttet til lønn og feriepenger mv. og praktisk gjennomføring i NAV bør derfor
prioriteres.
Vi håper på positiv tilbakemelding og ser det som viktig at studieforbundene og Vofo i tiden
fremover involveres i utformingen av regelverk som departementene nå utarbeider.
Med hilsen
Voksenopplæringsforbundet
Rune Foshaug
Generalsekretær
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