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Høring - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret
2010 - 2011

Vi viser til departementets brev av 19. oktober 2009 med høringsutkast til Forskrift om tildeling
av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2010-2011. Forskriftsutkastet har vært på høring til
Studentparlamentet.

I Kommentarer til foreslåtte endringer i forskriften:

Femte del. § 42-3 Beregning av foreldrestipend
Universitetet i Oslo (Ui0) synes forslaget til endring i beregningene av foreldrestipend, hvor
studiebelastningen i opptjeningsperioden legges til grunn i stedet for planlagt studiebelastning
etter fødselen, er klargjørende. Det har vært tvil om hvordan forskriften skulle tolkes når
studenter har gått fra fulltids- til deltidsstudier eller motsatt. UiOs oppfatning er at forskriften
blir enklere å tolke med den foreslåtte endringen.

Femte del. § 43-2 Sykestipend
Ui0 synes forslaget til endring hvor aldersgrensen for tildeling av sykestipend ved sykdom hos
egne barn økes fra 10 til 12 år, er svært positiv. Ui0 ser det som en forbedring for disse
studentene at bestemmelsene for tildeling blir i tråd med folketrygdloven.

II Andre kommentarer:

Fjerde del. § 41-1 Tilskudd til reiser
Det gis nå tilskudd til to reiser tur-retur i året til land utenfor Norden. Studentparlamentet ønsker
å øke antall finansierte hjemreiser til tre pr år. Dette for å gi studenter muligheten til
hjemreise ved f eks ferie, i tillegg til reise i forbindelse med begynnelse/avslutning av
semesteret.

Sjette del. StØtte og ettergivelse for statsborgere fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan,
land i øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)
Ui0 fremmet i fjor noen forslag til endringer på praksis/bestemmelser for utdanningsstøtte til
studentene/PhD-kandidatene med opptak til utdanning under kvoteordningen. To av forslagene
ble innarbeidet i forskriften, noe vi er takknemlige for.
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To av de andre forslagene ble imidlertid ikke tatt til følge. Ui0 vil fremme disse forslagene på
ny, og disse omfatter de to første punktene nedenfor. I tillegg fremmer Ui0 et nytt forslag under
punkt 3.

1. Sommerstøtte til feltarbeid i Norge: Det er pr i dag ikke mulig å søke sommerstøtte til
feltarbeid i Norge for masterutdanning fremfor hjemlandet. Denne muligheten burde være til
stede der det er hensiktsmessig å foreta feltarbeid i Norge fremfor hjemlandet, f eks Ibsen
studies og fagområder med laboratoriearbeid.

2. Utdanningsstøtte til PhD-kandidater frem til disputas under kvoteordningen: Det gis kun
utdanningsstøtte frem til tidspunktet PhD-kandidatene har levert avhandlingen, men ikke frem
til disputas. PhD-graden er ikke fullført før studenten har disputert, og det er således
problematisk at studenten ikke får utdarmingsstøtte frem til fullført grad. Noen ganger kan det ta
tid før studenten skal disputere. Ui0 foreslår derfor at det er opp til hvert enkelt lærested om de
vil bruke en kvoteplass på studenten til han/hun har disputert.

3. Hvert år opplever Ui0 at enkelte kvotestudenter får store og uventede kostnader som ikke blir
dekket av lånekassen. Dette kan være i forbindelse med sykdom/død i nær familie o 1. Dette er
kostnader som Ui0 i mange tilfeller må dekke. Ui0 foreslår derfor at lånekassen oppretter et
krisefond, hvor kvotestudenter i særskilte tilfeller kan søke om midler til ekstraordinære utgifter.

Med hilsen

d'tunn-E1in Bjør e oe
universitetsdirektør

Kopi til: Studentparlamentet
Fakultetene
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Monica Bakken
studiedirektør
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