
 

 

          Roa, 20.8.2019 

AD: høring – NOU 29018:13 «Voksne i grunnskole-  og videregående opplæring, 

finansiering av livsopphold» 

IKVO er en landsomfattende interesseorganisasjon for kommunal voksenopplæring. 

Grunnskole for voksne er et av våre interesseområder. IKVO har følgende kommentarer til 

Raaum-utvalgets forslag, se under. (Nummereringen følger punktene i utvalgets forslag.) 

1. Livsoppholdsløsninger vil øke deltagelsen i grunnskolen og videregående opplæring.  
Aldersgrensen på 30 år for å ha rett til dagpenger mens man tar grunnskoleopplæring er 
for høyt. Satsen på 60 % som foreslås er for lav til å kunne forsørge seg og eventuelle 
barn. Det vil virke som hinder for å starte opplæring. IKVO mener derimot at en 
tidsavgrensning av ordningen vil kunne bidra til større læringstrykk og motivasjon for å 
fullføre.  
 

2. Lønnsrefusjon ved utdanningspermisjon: Vi anser dette som aktuelt for voksne i 
arbeidslivet som trenger fagbrev. Hvem er ellers i målgruppa? Vi mener at arbeidstakere 
som trenger etter- og videreutdanning ikke skal inngå i målgruppa. Vi har i dag en god 
ordning for praksiskandidater. Forslaget støttes. 

 
3. IKVO støtter forslagene om endringer i utdanningsstøtteordningen. Viktig å skille 

regelverket for voksne elever i grunnskoleopplæringen og de andre. Lånekassa bør 
innføre strengere fraværsgrense for voksne låntakere som går i grunnskolen, likere 
reglene for unge i vgs.  

 

 
4. Grunnskolestønad: IKVO støtter ikke lokale ordninger, men mener at EN nasjonal ordning 

MÅ være løsningen. Den enkeltes kommunes økonomi vil få for stor betydning for hvem 
som får stønad. Grunnskolestønaden bør sikres gjennom Lånekassa. Hvis det er snakk om 
prioriteringer, mener IKVO at man ikke skal prioritere igangsetting av denne ordningen.  
 
Det bør gis mulighet for å ta eksamensrettet grunnskole og fagbrev innenfor andre 
statlige ordninger, som f. eks kvalifiseringsprogrammet, jobbsjansen m.fl.  
 

Kommentarer til utvalgets øvrige anbefalinger:  

 Privatistgebyret opprettholdes. Støttes. 
 

 IKVO ønsker en større mulighet for individuell tilpassing av ordningene i NAV, slik at 
det kan gis støtte til kortere utdanninger som fører til jobb. Administrative 
tilrettelegginger som også innebærer mulighet for sertifiseringer, så som førerkort 
for buss, lastebil etc. må støttes. 

 



Andre kommentarer: 
Støtte fra NAV: Det må balanseres mellom arbeidsrettede og utdanningsrettede løp. Begge 
deler må behandles likeverdig ut fra individuelle behov.  
 
Validering av utenlandsk kompetanse: Vi trenger bedre ordninger som gjør at det er enklere 
å validere kompetanse fra utlandet. Norge trenger bedre og mer fleksible ordninger for å 
vurdere kompetanse fra utlandet, bygge vider på medbrakt kompetanse for at samfunnet 
skal kunne ta slik verdifull kompetanse i bruk.  
 

På vegne av IKVO, 

S Vibeche Holte 

Styreleder 

 


