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HØRINGSSVAR FRA OSLO KOMMUNE - ENDRINGER I FORSKRIFT OM 

TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET 2018-2019  

 

Oslo kommune viser til høringsbrev, datert 19.10.2017, vedrørende forslag til endringer i 

forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018-2019 

(tildelingsforskriften). Forslaget til tildelingsforskrift for 2018-19 bygger på gjeldende forskrift 

for 2017-18. 

 

De mest sentrale endringsforslagene i forskriften er: 

  

 Fortsette opptrappingen til elleve måneders støtte med en ekstra uke med støtte våren 

2019. 

 Gi fulltidsstøtte til elever med ungdomsrett til videregående opplæring uavhengig av 

studiebelastning. 

 Utvide retten til støtte til grunnskoleopplæring. 

 Innføre et nytt stipend og rett til annen støtte for studenter på spesielt tilrettelagte 

program i økonomi- og ingeniørfag i Frankrike og Tyskland. 

 Åpne for støtte til grunnutdanning som bussjåfør for voksne. 

 Redusere antallet år det kan bli gitt støtte til folkehøgskole. 

 Utvide avstandsgrensen for bostipendet. 

 Redusere andelen stipend i tilskudd til reiser for elever som tar videregående opplæring 

i utlandet. 

 

Oslo kommunes uttalelse 

 

Oslo kommune har merknader til Kunnskapsdepartementets forslag om å redusere 

stipendandelen i reisetilskuddet til søkere som får støtte til videregående opplæring i 

utlandet. 

 

Etter gjeldende regelverk gis det tilskudd til to reiser tur/retur til elever som tar et år på 

videregående skole i utlandet utenfor Norden. Støtten består av 70 % i stipend og 30 % som 

lån.  
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Departementet foreslår å redusere stipendandelen til 35%. Dette tilsvarer reisetilskuddet 

utenlandsstudenter i høyere utdanning får. En elev som tar videregående opplæring i 

Europa vil med forslaget få redusert reisestipendet med ca. 1700 kr, mens en elev som tar 

videregående opplæring i USA vil få redusert reisestipendet med om lag 6000 kroner.  

 

Oslo bystyre har nylig vedtatt strategien Grenseløs kunnskap - byrådets strategi for 

internasjonalisering av oppvekst – og kunnskapssektoren. Et sentralt mål i denne strategien er å 

legge til rette for økt elevmobilitet, uavhengig av elevens bakgrunn. En forutsetning for å 

realisere en slik målsetting er økonomiske støtteordninger som i størst mulig grad sikrer elever 

like muligheter til å ta opplæring i utlandet, uavhengig av foresattes økonomi.  

 

Vi vet at det er klare strukturelle og sosiale forskjeller mellom elever som velger å reise ut og 

elever som ikke reiser ut. I Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) sin rapport Det 

beste året i mitt liv – brukerundersøkelse av norske elever på utenlandsopphold i Vg2 (rapport 

04/2016), fremkommer det at foresattes inntekt og utdanning er langt høyere blant elevene som 

reiser ut, sammenlignet med andre elever. Departementets forslag kan etter Oslo kommunes 

vurdering bidra til å forsterke sammenhengen mellom elevenes bakgrunn og sannsynlighet for 

et studieopphold i utlandet ytterligere. Oslo kommune støtter derfor ikke endringen. 
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Inga Marte Thorkildsen 

byråd for oppvekst og kunnskap  
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