
Høringsuttalelse fra NLA Høgskolen:  

Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 

2010-2011 
 

Vi takker for anledningen til å avgi vår uttalelse og vil kommentere på de punktene vi finner av særlig 

interesse for studentene ved NLA Høgskolen. 

 

§ 35-1 Hva slags utdanning det gis støtte til 

Vi støtter forslaget om å åpne for å gi støtte til høyere utdanning i utlandet som er godkjent av 

NOKUT eller av en norsk høyere utdanningsinstitusjon, selv om utdanningen og lærestedet ikke er 

offentlig godkjent i studielandet. 

 

§39-2 Foreløpig vurdering ved utdanning i USA og Canada 

Den foreløpige vurderingen er til stor hjelp for studenter som søker seg inn ved læresteder i USA og 

Canada, og vurderingen er også til hjelp i forbindelse med visumsøknad. Vi støtter forslaget om å ha 

en elektronisk selvbetjeningsløsning som viser hvilke midler studenten kan regne med å ha til 

rådighet. 

 

§41-1 Tilskudd til reiser 

Vi forstår at Lånekassen ønsker å forenkle jobben med tildeling av reisestøtte, men kan ikke si oss 

enig i tildelingsmåten som her foreslås. Det er store prisforskjeller internt i regionene og vi frykter at 

dette slår ufordelaktig ut for de som velger å reise til de dyreste reisemålene i regionene. 

 

§49-4 Forsinkelse i utdanningen 

Vi støtter forslaget om å gi støtte til de to sommermånedene for kvotestudenter som er forsinket i 

siste semester av utdanningen, slik at de kan få fullført utdanningen.  

 

§50-2 Utregning og utbetaling av støtte i det første semesteret 

Dette er noe vi har etterspurt lenge og er svært glad for at blir innført. Dette fører til lik økonomisk 

praksis i hele landet for nyankomne kvotestudenter.  

 

§50-5 Tilskudd til årlig hjemreise 

Vi har svært få studenter som starter i vårsemesteret, men dette vil være en gunstig løsning for disse 

studentene.  
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