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Høringssvar – Endringsforskrift  

Norsk studentorganisasjon (NSO) vil takke for muligheten til å bli hørt i denne  

høringsrunden. Vi syns også det er positivt at departementet velger å sende ut denne  

høringen, dog med kort frist, for å sikre at de nødvendige og ønskelige endringene kan skje 

allerede fra undervisningsåret begynner igjen i august 2011.  

 

Studentmassen er en svært sammensatt gruppe, og endringsforslagene som nå er på  

høring, tilrettelegger bedre for å oppfylle muligheten til livslang læring og lik rett til utdanning 

for alle. Vi har likevel noen innspill til dokumentasjonskravene.  

Unnta personer fra å betale gebyr på papirfaktura dersom de ikke kan benytte seg av 

eFaktura på grunn av dokumentert synshemming 

NSO stiller seg bak dette forslaget, og ser det som utelukkende positivt at endringsforslaget 

har kommet så vidt raskt slik at en allerede nå kan endre gjeldene praksis. NSO mener at 

Lånekassen og dets tjenester er ett av de viktigste tiltakene for å sikre lik rett til utdanning. 

Da er det også avgjørende at Lånekassen ikke diskriminerer de vanskeligstilte gjennom 

sine søknads- og betalingsmåter.  

 

Departementet nevner i høringsbrevet at det vil stilles krav til dokumentasjon på at  

studenten ikke kan benytte eFaktura på bakgrunn av synshemming. NSO stiller seg bak et 

krav om dokumentasjon på synshemming, men stiller spørsmål ved om en eksplisitt  

dokumentasjon på at studenten ikke kan benytte eFaktura på grunn av dette kan føre til 

unødvendig byråkrati. Det er viktig at studenter som av ulike grunner søker spesielle  

ordninger fra Lånekassens tjenester, kan motta disse på riktig grunnlag, men uten av  

prosessen gjøres unødvendig vanskelig for den enkelte.  

 

NSO mener at slik dokumentasjon burde samsvare med dokumentasjonen den samme 

gruppen blir påkrevd for å motta den utvidede studiestøtteordningen for funksjonsnedsatte, 

om studenten mottar denne. Vi anser det som svært viktig å lage enkle prosesser og rutiner 

for slike særordninger samtidig som dokumentasjon er viktig. NSO ber derfor  

departementet og Lånekassen om å finne gode løsninger som kan ivareta begge hensyn.  

Utdanningsstøtte til studenter som tar y-vei på samme vilkår som andre fulltidsstu-

denter  

NSO stiller seg bak departementets forslag om å endre på forskriftene for å sikre at  

studenter som tar y-vei mottar utdanningsstøtte og konvertering på riktig grunnlag. Vi ser på 

det som svært positivt at forskriftene blir klare på dette punktet for å hindre mulig forvirring 

blant studentene det gjelder.  

 

 

Med vennlig hilsen  
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