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Høringssvar fra  Universitetet  i Oslo vedrørende forslag til  forskrift om  tildeling av utdanningsstøtte
for 2018-2019

Vi  viser til høringsbrev av 19. oktober 2017 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende forslag til forskrift om
tildeling av utdanningsstøtte for 2018-2019. Høringen har vært videreformidlet  til  fakulteter, sentre og
Studentparlamentet. Universitetsdirektøren har mottatt høringssvar fra Studentparlamentet, og dette
høringssvaret følger i sin helhet vedlagt.

UiO ser positivt på at opptrappingen til elleve måneders støtte fortsetter med en ekstra uke med støtte våren
2019. Studentenes økonomiske rammebetingelser er viktig for rekruttering til våre studier og for
levevilkårene til våre nåværende studenter. Lånekassa er et sentralt utjevnende tiltak for vårt samfunn, og
skal gjøre studentene uavhengig av økonomisk støtte fra foresatte eller eget inntektsgivende arbeid for å
kunne studere. Det er derfor viktig at lån og stipend er av et omfang som støtter opp under formålet.
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HØRINGSSVAR FRA STU DENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

Vi  svarer med dette på kunnskapsdepartementets høring om endringer i forskrift om tildeling av

utdanningsstøtte for undervisningsåret 2018-2019.

Til høringsnotatet har Studentparlamentet ved UiO først en spesifikk tilbakemelding om opptrappingen

til elleve måneders studiestøtte. Vi Ønsker å berømme Kunnskapsdepartementet for opptrappingen og

den medfølgende økingen i tilskudd.

Deretter må det på generelt grunnlag bemerkes at vi savner en studiestøtte som gir reelle muligheter

for heltidsstudier. Studiestøtten har over et lengre tidsperspektiv hatt en realnedgang, mens prisene i

Oslos leiemarked presses opp av høyt trykk i markedet, særlig innen den typen bolig som er attraktivt

for studenter. Prisene presses ytterligere opp av studentboligenes lave dekningsgrad. Summen av dette

er at de i praksis blir tilnærmet umulig å studere i Oslo uten sekundærinntekt. Denne

sekundærinntekten fremskaffes hovedsakelig gjennom deltidsjobbing, støtte hjemmefra eller en

kombinasjon av disse. Vi mener det er begrenset hvor mye man kan øke studieprogresjonen blant

studentmassen uten å ta inn over seg at tid brukt på studier skal konkurrere med tid til

inntketsskaffende arbeid. Hvis heltidsstudenten skal realiseres må insentivene til å jobbe ved siden av

bli mindre, i form av høyere velferd uavhengig av ekstrainntekt.

Videre anser vi lav basisstøtte som svært uheldig også i et mangfoldsperspektiv. Stadig flere studenter

mottar økonomisk støtte fra sin familie under studietiden, noe som skaper et skille mellom de som

opplever deltidsjobb som en nødvendighet, og de som ikke gjør det. Dette skillet ser vi utslag av både

innad i studieprogram, og mellom studieprogrammene. Deltidsjobb reduserer ikke bare tiden

studenten bruker på studier, men gjør det også mindre sannsynlig at den først velger, og deretter

gjennomfører, et studieprogram ansett som særlig tidkrevende (eksempelvis rettsvitenskap og

medisin). Paralellt bemerkes det at det ikke finnes garantier for at en student får en deltidsjobb, ei

heller ordninger som kompenserer de som ikke anskaffer en. Faller du altså utenfor arbeidsmarkedet

uten å ha mulighet for økonomiske tilskudd fra foresatte, vil du ha store vanskeligheter med å studere i

Oslo.
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