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Statsbudsjettet 2022 Tillegg til tildelingsbrev 05/22 
Kunnskapskartlegging om støtteordningene for studenter -  felles 
oppdrag til Lånekassen og Direktoratet for høyere utdanning og 
kompetanse 

 
Kunnskapsdepartementet viser til tildelingsbrevet til Lånekassen for 2022. Dette brevet 
inneholder et nytt oppdrag til Lånekassen om en kunnskapskartlegging om støtteordningene 
for studenter. Oppdraget gis som et felles oppdrag til Lånekassen og Direktoratet for høyere 
utdanning og kompetanse (HK-dir). 
 

Oppdrag nr: Tillegg til tildelingsbrev 05/22, oppdrag nr. 01-22 

Oppdrag:  Kunnskapskartlegging om støtteordningene for studenter – felles oppdrag til 

Lånekassen og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) 

Frist: 1. Februar 2023 

Tildeling: Oppdraget  finansieres innenfor gjeldende budsjettrammer under hhv. Kap. 2410 

post 01 for Lånekassen og kap. 256 post 01 for HK-dir 

 

Bakgrunn og kort beskrivelse av oppdraget: 

Utgangspunktet for oppdraget er en helhetsvurdering av hvordan dagens innretting av 

studiefinansieringsordningene, studentboliger og annen studentsubsidiering i sum sikrer målet om like 

muligheter til utdanning. HK-dir og Lånekassen bes om å levere en overordnet kunnskapskartlegging 

som kan belyse spørsmålet og et forslag til prosess for utvikling av et kunnskapsgrunnlag for videre 

politikkutvikling.  
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Side 2 
 

 Aktuelle problemstillinger som kan være relevante å belyse er: 

 utdanningsstøtteordningenes bidrag til å sikre livsopphold (utvikling de siste 20 årene) 
 studenters omfang av deltidsarbeid ved siden av studier 
 studenters deltidsarbeid sitt bidrag til verdiskaping i næringslivet (økonomi/kapasitet) 
 deltidsarbeid/-erfaring som en verdi/ulempe for kompetanseutvikling og studier 
 foreldres økonomiske bidrag for å sikre livsopphold (sosial ulikhet) 
 studentboliger (tilbud og pris) som virkemiddel 
 annen studentsubsidiering, inkludert i kollektivtrafikken? 
 internasjonale sammenligninger 

Listen over er ikke uttømmende, men gir eksempler på hva som kan være aktuelt å belyse. 

Lånekassen og HK-dir skal på forhånd avklare seg imellom hvem som tar ansvar for hvilke deler av 

oppdraget, og ha dialog underveis for å sikre en god felles leveranse til departementet. Ved behov for 

ytterligere avgrensninger av oppdraget underveis, bes direktoratene om å ha dialog med 

Kunnskapsdepartementet om dette fortløpende. HK-dir har et bredere ansvarsområde enn Lånekassen 

og har derfor hovedansvar for oppdraget. 

De to direktoratene bes om å levere en samlet analyse/rapport/overordnet kunnskapskartlegging som 

kan belyse spørsmålet og et forslag til prosess for utvikling av et kunnskapsgrunnlag for videre 

politikkutvikling. Frist for levering er 1. februar 2023. 
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