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Høringsuttalelse – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 
undervisningsåret 2010-2011 
 

Unge funksjonshemmede leverer med dette våre innspill til høringen på forskrift om 
tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2010-2011. Vårt høringssvar er 
utelukkende fokusert rundt høyere utdanning og problemstillinger knyttet til 
funksjonshemmede og kronisk syke. 
 
Våre innspill tar for seg problemstillinger knyttet til departementets forslag til 
endringer i forskriften.  
 
I tillegg til dette har Unge funksjonshemmede, i samarbeid med Studentenes 
landsforbund, ANSA, Elevorganisasjonen og FFO nedlagt et omfattende 
utredningsarbeid rundt den differansen som finnes mellom formålet i Lov om 
utdanningsstøtte og forskriftens bokstav og virkemåte. Utredningen er levert som 
innspill til statsbudsjettet og er tilgjengelig på vår nettside: 
http://www.ungefunksjonshemmede.no/vi-mener/studiefinansiering  
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Generelle merknader 
Unge funksjonshemmede ønsker å påpeke at forslaget til endringer i forskrift om 
tildeling av utdanningsstøtte, ikke gir et likeverdig tilbud til funksjonshemmede 
studenter.  
 
Regjeringsplattformen er tydelig på at regjeringen ønsker å bedre forholdene for 
funksjonshemmede studenter og Statsråd Tora Aasland uttalte også i Stortingets 
spørretime 4.11.2009, i forbindelse med spørsmål om utvidelse av utdanningsstøtten 
fra 10 til 11 måneder, at regjeringen først skulle iverksette tiltak for utsatte grupper: 
 

”Jeg mener vi har en god begynnelse for å få en bedre studiestøtte gjennom 
gode formuleringer i Soria Moria II når det gjelder å begynne med dem som 
kanskje trenger det aller mest: studenter som er funksjonshemmet, og 
studenter med barn.” 

 
Unge funksjonshemmede finner det svært bekymringsfullt at forslag til statsbudsjett 
for 2010, og dermed heller ikke forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 
2010-2011, vil rette opp på de utfordringer som funksjonshemmede studenter møter. 
 
Unge funksjonshemmede ser imidlertid at endringsforslaget tar høyde for behovet for 
særordninger til kvotestudenter, men grunnlag i manglende mulighet til arbeid i 
sommermånedene. Denne problemstilling er også svært relevant for 
funksjonshemmede studenter, som oftest har vanskelig for å finne tilrettelagt 
sommerjobb. Unge funksjonshemmede stiller seg undrende til hvorfor denne formen 
for positiv særbehandling ikke tas i bruk når det gjelder funksjonshemmede 
studenter.      
 

Om definisjonen av nedsatt funksjonsevne 
Unge funksjonshemmede er, på generelt nivå, fornøyd med de definisjonsmessige 

endringene, som er foretatt i siste revisjon av forskriften, i forhold til mennesker med 

funksjonshemninger.  

Det er imidlertid helt sentralt at en unngår en situasjon der dokumentasjonskravene 

blir utydelige. For å ivareta grunnleggende rettsikkerhet oppfordrer Unge 

funksjonshemmede til ytterligere spesifikasjon av hvilke muligheter for 

dokumentasjon som foreligger.  

Gjennom en ordning der legeerklæring fra den enkeltes fastlege eller spesialist 

legges til grunn for vurderingen kan en institusjonalisere en slik ordning på en god 

måte. Unge funksjonshemmede anbefaler at en slik ordning etableres.  

 


