
 

 

 

Postadresse  

Postboks 8119 Dep  

0032 Oslo 

Kontoradresse  

Akersg. 44 

Telefon 22 24 90 90* 

postmottak@kd.dep.no 
www.kunnskapsdepartementet.no  

Org no. 872 417 842 

Universitets- og høyskoleavdelingen  

Telefon 22 24 77 01 

Telefaks 22 24 27 33 

Saksbehandler  

Monja Marie Evdahl 

22 24 77 55 

 

 

 

Adressater ifølge liste 

  

 

 

 

 

Deres ref Vår ref Dato 
 200901453 14.08.09 

 

Høring – utkast til forskrift om endring i forskrift om tilskudd til studentboliger 

 

Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til forskrift om endring i forskrift om 

tilskudd til studentboliger. Forskrift om tilskudd til studentboliger er fastsatt av 

Utdannings- og forskningsdepartementet med hjemmel i delegeringsvedtak 10. 

desember 2003 nr. 1894 gitt med hjemmel i lov 1. mars 1946 nr. 3 om Den Norske Stats 

Husbank § 1 og § 21. Forskriften ble sist endret ved forskrift 21. september 2007 nr. 

1077.  

 

Departementet ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til 

postmottak@kd.dep.no innen 28. september 2009. Av hensyn til publisering av 

uttalelser på www.regjeringen.no og gjenbruk av tekst, er det ønskelig å motta 

uttalelsene i PDF-format. Skannede PDF-filer bør ikke sendes da det er vanskelig å 

gjenbruke tekst fra disse.  

 

OM UTKASTET TIL FORSKRIFT 

 

1. Språklige endringer  

På de fleste områder foreslår departementet i hovedsak å videreføre reglene i den 

tidligere forskriften av 28. januar 2004. Endringene som fremmes i forskriften er i all 

hovedsak språklige endringer knyttet til ny lov om Husbanken, endring i forhold til 

endret kostnadsramme og departementets navn.  
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Side 2 

 

2. Endringer i § 2 om hvem som kan få tilskuddet 

I tillegg til språklige endringer foreslås det en endring i forhold til hvem som kan få 

tilskuddet. Departementet foreslår at tidligere § 2 om hvem som kan få tilskudd endres 

fra ”Tilskudd kan gis til studentsamskipnader og studentboligstiftelser som er godkjent 

av Utdannings- og forskningsdepartementet” til ”Tilskudd kan gis til 

studentsamskipnader og i særlige tilfeller studentboligstiftelser.” Dette fordi det i all 

hovedsak er problematisk å gi tilskudd til studentboligstiftelser i forhold til sikring av 

tilskuddet og dermed studentvelferden. Videre har man gjennom lov og forskift uttrykt 

at det primært er studentsamskipnadene som skal ta seg av studentenes behov. 

Samtidig opprettholdes muligheten for at det i særlige tilfeller kan gis til 

studentboligstiftelser, hvis det er et behov for det overfor studentene, og at tilskuddet 

sikres på en tilfredsstillende måte.    

 

3. Endringer i praktiseringen av forskriften  

Departementet arbeider i disse dager også med endringer i praksis i forhold til 

tilbakebetaling av statstilskudd, pant i statstilskudd og muligheten for og også kunne gi 

tilskudd til boliger som allerede utgjør en del av studentsamskipnadens boligmasse, 

men som det ikke er gitt tilskudd til før. Eventuelle endringer på disse områdene vil 

ikke fremkomme i forskriften, men i tilskuddsbrev og retningslinjer, og er således ikke 

en del av denne høringen.  

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Arne Lunde (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 Monja Marie Evdahl 

 seniorrådgiver 

 

 

 

 

 

Vedlegg  



Høringsinstanser 

 

Universiteter og høyskoler     

Universitets- og høgskolerådet 

Nettverk for private høyskoler 

Studentsamskipnadene  

Samskipnadsrådet 

Forsvarets skolesenter 

Politihøgskolen 

Riksrevisjonen 

Sametinget 

Studentorganisasjonene 

Finansdepartementet  

Forsvarsdepartementet  

Justis- og politidepartementet  

Kommunal – og regionaldepartementet 

Elevorganisasjonen  

Fylkeskommunene  

Fylkesmennene  

Husbanken  

KS  

Sivilombudsmannen  

Statens råd for funksjonshemmede  

Statens lånekasse for utdanning 

Stiftelsen anker studentboliger og hotel (anker sti) 

Stiftelsen haukelandsbakken studentheim 

Stiftelsen studentboliger i Levanger 

Stiftelsen studentenes hus Steinkjer 

Stiftelsen studenterhjemmet av 1875  

Stiftelsen studiehjem for unge piker  

Stiftelsen Ådland studentheim Stord 

Steinerskolen i Norge 

Norsk senter for Menneskerettigheter 

Norsk Presseforbund 

Sosialistisk opplysningsforbund 

YS 
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