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Norsk Kennel Klubs innspill til endringer i voksenopplæringsloven  

Norsk Kennel Klub (NKK) er hundeeiernes organisasjon. NKK består av 267 medlemsklubber og 
forbund med totalt over 90.000 medlemskap. NKK arbeider for å sikre god hundevelferd og 
hundeglede på mange forskjellige fronter. Dette gjøres blant annet gjennom å tale hunden og 
hundeeiers sak, samt gjennomføre ulike opplæringstiltak og kursaktivitet. Gjennom våre klubber og 
forbund avholder NKK en lang rekke kurs for å utdanne instruktører, lære opp oppdrettere av hund, 
og heve kompetansenivået til hundeiere generelt. Årlig avholdes også mange tusen kurstimer i ulike 
aktivitetsgrener. 

Norsk Kennel Klub er medlem i Studieforbundet natur og miljø. I 2018 ble det totalt i NKK-regi 
avholdt 20 514 kurstimer med støtte fra Studieforbundet natur og miljø, flest av alle 
studieforbundets medlemsorganisasjoner. Totalt mellom 1.1.2001 og 20.11.2019 har NKK avholdt 
370.000 kurstimer på ulike kurs rapportert gjennom Studieforbundet, og dette utgjør kun en del av 
den frivillige aktivitet som foregår innenfor NKK.  

NKK ønsker å understreke den betydningen aktivitet drevet av frivillige organisasjoner har for 
samfunnet. Kurs og andre aktiviteter i regi av NKK og andre frivillige organisasjoner bidrar positivt til 
folkehelsen både når det gjelder fysisk og psykisk helse, blant annet gjennom å redusere ensomhet 
og utenforskap. Dette kommer i tillegg til den utdanningen og kompetansen som våre kurs gir 
deltakerne. 

Studieforbundet natur og miljø har sendt inn et grundig og faglig godt høringsinnspill til 
Kunnskapsdepartementet, og Norsk Kennel Klub støtter dette høringsinnspillet fullt ut. Særlig tre 
punkter ønsker NKK å legge ekstra vekt på: 

Å redusere kravet til kursvarighet til fire timer 
Særlig viktig mener vi det er at departementets forslag om å redusere kravet til kursvarighet 
gjennomføres. NKK mener i likhet med Studieforbundet natur og miljø at kravet til kursvarighet bør 
helt ned i fire timer. Muligheten for kortere kurs, som dags- og kveldskurs er svært etterspurt og vil 
kunne styrke tilbudet, senke terskelen for deltakelse og øke kursaktiviteten. Det vil gi større 
fleksibilitet både for oss som organisasjon, men ikke minst for kursdeltakerne.  

Studieforbundene bør ikke deles 
NKK mener også det vil være uheldig å dele studieforbundene. NKK mener det holder å dele 
tilskuddsordningen og at det er et feiltrinn å samtidig dele studieforbundene. Uten deling av 
studieforbundene kan alle 14 studieforbund bidra til å nå både de kunnskapspolitiske, og kultur- og 
frivillighetspolitiske målene, basert på faktisk kursaktivitet, nå og i fremtiden. Det er mulighet for å 
lage to reelt spissede tilskuddsordninger, og NKK som medlemsorganisasjon vil slippe å måtte bytte 
studieforbund som følge av delingen. 
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Deler av opplæringstilskuddet bør kunne brukes til administrasjon 
Som en frivillig organisasjon vil NKK også påpeke viktigheten av å kunne bruke midler til 
administrasjon. Frivillighet krever administrasjon og brukerstøtte for å oppnå gode kurs og 
kompetansetiltak. 

Mye av det som i studieforbundssammenheng defineres som administrasjon er helt grunnleggende 
servicetjenester. Faglig støtte, felles prosjekter og erfaringsutveksling, råd- og veiledning, 
tilrettelegging, brukervennlig kursadministrasjon, opplæring og motivering er administrasjon som kan 
være helt avgjørende for å nå de overordnede målene i loven. Som en frivillig organisasjon er dette 
for NKKs del vel så viktig som direkte kurstilskudd. 

Forutsigbare og tilstrekkelige rammebetingelser er en forutsetning for å kunne være en aktiv og 
faglig støttespiller i utvikling og gjennomføring av kurs og opplæring i medlemsorganisasjonene. 
Herunder for å kunne gjennomføre de lovpålagte forvaltningsoppgavene med tilstrekkelig kvalitet.  

 

Med vennlig hilsen  

   
Marianne Ono Njøten 
Assisterende direktør 
Norsk Kennel Klub 

 


