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Høringssvar NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og videregående 
opplæring, finansiering av livsopphold (Livsoppholdutvalget) 
 
Finansiering av etter- og videreutdanning generelt, og finansiering av 
livsopphold spesielt, er et viktig element for å lykkes i å nå målene i 
Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NOU 2018:13 – Voksne i grunnskole- 
og videregående opplæring, gir etter YS sitt syn et godt bidrag til å finne 
løsninger på noen av utfordringene. 
 
Slik YS leser utvalgets forslag, fremmes det fire hovedforslag knyttet til det 
finansielle. I tillegg kommer utvalget med forslag knyttet til regelverk og 
struktur for grunnskole- og videregående opplæring for voksne. YS vil i 
hovedsak kommentere på forslagene knyttet til økonomi, men vil også kort 
si noe om noen av de øvrige forslagene. 
 
Dagpenger ved grunnskole- og videregående opplæring 
Det er en velkjent problemstilling at de som allerede har falt ut av 
arbeidslivet på grunn av manglende kompetanse på grunnskole- og 
videregående skoles nivå, har store utfordringer med å få tilegnet seg denne 
nødvendige kompetansen senere i livet. Årsakene er sammensatte og 
spenner fra manglende tilbud eller kjennskap til disse, via manglende 
motivasjon, til svake økonomiske muligheter. Utvalgets forslag om å åpne 
for mottak av dagpenger under heltidsopplæring for å fullføre grunnskole- og 
videregående opplæring, vil etter YS sin mening være et meget godt tiltak 
for å fjerne en vesentlig barriere for å få den grunnleggende kunnskap som 
er nødvendig for å øke muligheten for inkludering i arbeidslivet for denne 
gruppen. YS støtter derfor dette forslaget. 
 
Utvalget foreslår flere avgrensninger knyttet til dette forslaget. For det første 
foreslås det at dagpenger under opplæring settes til 60% av ordinær sats, 
med begrunnelsen at utdanningen også kvalifiserer til stipend gjennom 
Statens lånekasse. Vi kan forstå argumentet om at de som tar heltids 
opplæring ikke skal få mer enn arbeidssøkende på dagpenger. Samtidig tror 
vi at akkurat dette med en liten økonomisk gevinst kan være en ekstra 
motivasjon for denne gruppen som av ulike grunner finner det utfordrende å 
ta fatt på et opplæringsløp. Det bør derfor vurderes å sette en noe høyere 
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sats enn 60 %. Hvis dagpengesatsen skal være lavere enn ordinær sats, 
forutsetter vi uansett at det ikke er andre hindringer som medfører at noen 
ikke får stipend som kompenserer for reduksjonen i dagpengesatsen, samt 
at informasjon om kombinasjonen dagpenger og stipend blir gjort kjent for 
de som faller inn under ordningen. 
 
Videre foreslås det å sette aldersgrense for ordningen til å gjelde personer 
mellom 30 og 55 år. YS forstår tanken bak en nedre aldersgrense for å 
redusere muligheten for at unge voksne utsetter å gjennomføre 
videregåendeopplæring på et tidligere tidspunkt i livet i påvente av en 
økonomisk gevinst, selv om det er uvisst hvor reel den faren er. Vi mener 
uansett at grensen ikke bør være så høy som 30 år, spesielt ikke for de som 
har behov for grunnskoleopplæring. Målet må være at flest mulig fullfører 
videregående opplæring for å bedre tilknytningen til arbeidslivet. For de som 
trenger grunnskoleopplæring er veien fram til fullført videregående 
opplæring lang. En god avkastning på investering i utdanning er avhengig 
av flest mulig produktive år i arbeidslivet. Da må videregående opplæring 
fullføres så tidlig som mulig, og før det grunnskolen for de som har behov for 
det. Sjansen for å få jobb vil også være bedre jo tidligere en greier å 
etablere seg i arbeidslivet. Når en ser på utvalgets tabell 8.2 så framkommer 
det at det er relativt mange under 30 og over 55 år som mottar dagpenger 
og som er langtidsledige. YS mener det skal være en mindre 
aldersbegrensning enn det utvalget foreslår. YS foreslår at det ikke settes 
noen nedre aldersgrens for de som trenger grunnskoleopplæring, slik at det 
er hvorvidt en kvalifiserer til dagpenger som avgjør om en kommer inn under 
ordningen med å ta grunnskoleopplæring i kombinasjon med dagpenger.  
 
Alle undersøkelser viser at motivasjonen til å ta utdanning reduseres 
betydelig med økt alder. Andelen dagpengemottakere over 55 år som er 
motivert for og ønsker grunnskole- eller videregående opplæring, vil på tross 
av gruppas størrelse være såpass marginal at vi ikke tror det vil ha 
vesentlige økonomiske konsekvenser å åpne muligheten også for denne 
gruppa. Hvis det må prioriteres, ønsker vi at den nedre aldersgrensen i 
forslaget fjernes. 
 
Lønnsrefusjon ved utdanningspermisjon 
Utvalget peker på at særlig små virksomheter vil investere mindre i 
arbeidstakernes kompetanse enn det som er samfunnsøkonomisk 
lønnsomt. YS er i utgangspunktet grunnleggende positiv til at det blir 
igangsatt en forsøksordning slik utvalget foreslår. Lønnsrefusjon ved 
utdanningspermisjon kan være et godt virkemiddel som kan være med på å 
øke voksnes deltagelse og gjennomføring av grunnskole- og videregående 
opplæring. Vi er også positive til at ansvaret for refusjonsordningen legges til 
Kompetanse Norge, både fordi de har lang erfaring med tilsvarende 
tilskuddsordninger og fordi det åpner mulighet for å se tiltak og tilskudd til 
opplæring for voksne i sammenheng. 
 
Vi ser imidlertid noen utfordringer med kompleksiteten i ordningen for deler 
av personer og bedrifter som er ordningens målgruppe. Små bedrifter kan 
ha lite ressurser og tid til å holde seg orientert om slike ordninger, lite 



ressurser til å søke om tilskudd, og lite ressurser til å tilrettelegge for 
opplæring og vikarordninger. YS er også bekymret for at det nettopp i slike 
virksomheter også blir vanskelig å få arbeidsgiverne med på et spleiselag 
slik utvalget foreslår. Et krav om 75% stilling for å være omfattet av 
ordningen vil ekskludere arbeidstakere som har flere små deltidsstillinger 
hos ulike arbeidsgivere. Dette er ofte arbeidstakere som har stort behov for 
kompetansetiltak for nettopp å kunne komme inn i mer oversiktlige og varige 
arbeidsforhold. Slik forslaget framstår vil det dessuten gi veto til arbeidsgiver 
når det gjelder muligheten for den enkelte til å få tilgang til disse 
kompetansemidlene. 
 
YS mener også at det er uheldig at offentlig ansatte er ekskludert fra 
ordningen. De offentlig ansatte bør ha tilgang til ordningen, men gjerne med 
en lavere lønnskompensasjon til offentlige arbeidsgivere enn det de private 
arbeidsgiverne får. I det minste bør det evalueres hvordan etter- og 
videreutdanningsordningene fungerer i offentlig versus privat sektor for de 
arbeidstakergruppene med lavest formell kompetanse i begge sektorer. 
 
Endringer i Lånekassen 
YS støtter utvalgets forslag om gjennomgang av forskriften om 
utdanningsstøtte med den hensikt å lage et eget regelverk som er tilpasset 
for voksne, dette for å ivareta de ulike behovene hos de ulike gruppene av 
søkere i Lånekassen. Vår støtte inkluderer også forslagene om økt 
fleksibilitet for å innvilge stipend og lån ved modulstrukturert eller 
deltidsopplæring, og at lån til grunnopplæring ikke skal påvirke rettigheter til 
lån og stipend ved eventuelt senere høyere utdanning. 
Utvalgets forslag om å lage en ny ordning med inntektsbasert nedbetaling 
av studielån vurderes som et spennende forslag, og YS støtter forslaget om 
å utrede dette nærmere. 
 
Voksne i grunnskoleopplæringen 
YS støtter utvalgets forslag om å etablere en kommunal grunnskolestønad 
ved fulltids grunnskoleopplæring knyttet opp mot gjennomført 
introduksjonsprogram. 
 
Øvrige anbefalinger fra utvalget 
YS støtter utvalgets syn på behovet for å tydeliggjøre begrepet "fullført 
videregående opplæring" samt å utvide voksnes rett til videregående 
opplæring. Vi henviser til tidligere høringsuttalelser og andre innspill der vi 
ikke bare ønsker en utvidelse av retten til alle som ikke har bestått, men at 
det også åpnes for muligheten til å ta en annen studieretning eller fagbrev 
for de som tidligere har fullført og bestått. Videre er vi positive til en 
gjennomgang av bruk av lærlingetilskuddet for å se om tilskuddet i 
tilstrekkelig grad er en motiverende faktor for bedriftene til å ta imot 
lærlinger. 
 
Utvalget anbefaler å bedre kvaliteten på administrative data for søking, 
tilbud og deltagelse i videregående opplæring for voksne. Videre anbefales 
det at myndighetene vurdere en alternativ struktur for dekning av kostnader 
ved formidling av lærekontrakter og oppfølging av lærlingene under 



opplæring, i samarbeid med partene i arbeidslivet og opplæringskontorene. 
Utvalget anbefaler videre å kutte ut privatistgebyret ved førstegangs 
eksamensforsøk, og heller innføre et gebyr dersom eleven/lærlingen (med 
voksenrett) uteblir fra eksamen de har meldt seg opp til. Utvalget anbefaler 
også at det utvikles fleksible, modulstrukturerte løsninger i 
introduksjonsprogrammet der undervisningen er tilrettelagt for 
minoritetsspråklige. Alle disse forslagene støttes. 
 
 
Viktige faktorer for implementering av forslagene 
For å kunne implementere forslagene blir det viktig at det følger med 
tilstrekkelige økonomiske rammer slik at det blir gjennomførbart. Ikke bare 
når det gjelder stønad, men også administrative rammebetingelser må være 
på plass for å få en vellykket implementering. 
Utvalget anbefaler at nye forslag til livsoppholdsytelser blir innført med en 
forsøksperiode for å kunne evaluere effekter at disse før de iverksettes i full 
skala. Dette støtter vi. Da må det også legges økonomiske rammer til å 
gjennomføre forsøk og til å evaluere. Vi mener at informasjon er viktig, og 
denne må gis på en lett tilgjengelig måte for å nå målgruppen. 
 
I årene fremover vil utdanning spille en enda viktigere rolle i det norske 
arbeidsliv, og det er helt avgjørende at det lages gode planer for det i 
samarbeid mellom NAV, næringslivet, arbeidslivets parter og 
utdanningsinstitusjonene.  
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