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Høring- endringer i forskrift om stipend basert på gjennomført kunstutdanning

Vi viser til høringsbrev 16. februar 2009 med korrigert liste over utdanninger 2. mars
2009.

Kunnskapsdepartementet har følgende generelle merknader:

Vi ber om at begrepet "utdanningsstøtte" brukes som samlebegrep for stipend og lån
gjennom Lånekassen, og ikke "studiefinansiering". Støtten gjennom Lånekassen
reguleres gjennom utdanningsstøtteloven og tilhørende forskrift om tildeling av
utdanningsstøtte.

Vi ber også om at det benyttes korrekte betegnelser på studier, institutter og
institusjoner i UH-sektoren, samt fakulteter og institutter ved disse. Følgende er
eksempler på betegnelser som bør korrigeres:

• Norges musikkhøgskole skrives med liten m, og studiene ved høgskolen skal
skriver med  —et, eller ev.  —um, på slutten (dvs. ikke "diplomstudie i ...", som det
nå står i KKDs oversikt, men "diplomstudiet i ...").

• NTNU, Fakultet for arkitektur og billedkunst, Institutt for billedkunst —
Kunstakademiet i Trondheim, bør benyttes istedenfor "Kunstakademiet NTNU".

Vi viser til vårt brev av 27. november 2008 til Kultur- og kirkedepartementet hvor det
ble gitt en oversikt over relevante utdanningsprogrammer uten at en med det tok
stilling til hvilke kunstutdanninger som bør omfattes av det aktuelle stipendprogram. Vi
har merket oss at KKD har gjort et utvalg blant disse.

Postadresse Kontoradresse Telefon 22 24 90 90*
Postboks 8119 Dep Akersg. 44 ostmottak@kd.de .no
0032 Oslo www.kunnskapsdePartementetno

Org no. 872 417 842

Administrasjons- og
utviklingsavdelingen
Telefon 22 24 74 11
Telefaks 22 24 27 30

Dato

06.05.2009

Saksbehandler
Torill M. Måseide
22 24 90 87



Kunnskapsdepartementet har følgende merknad til § 2:

I høringsbrevet heter det at kravet om at kandidaten skal være berettiget til
studiefinansiering gjennom Lånekassen gjelder i løpet av den aktuelle utdanningen. I
forslaget til ny forskriftstekst i § 3 første ledd siste punktum er kravet imidlertid
formulert slik at kandidaten skal ha vært berettiget til studiefinansiering fra Lånekassen
i løpet av utdanningen. Etter Kunnskapsdepartementets oppfatning kan det være en
liten nyanseforskjell mellom disse formuleringene. "Utdanningen" kan tolkes som et
lengre utdanningsløp sammensatt av flere utdanninger enn de konkrete utdanningene
som er omfattet av ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning.

Kunnskapsdepartementet foreslår derfor å bruke formuleringen i løpet av den aktuelle
utdanningen også i forskriftsteksten. Dette vil gjøre det klarere hvilken periode som er
ment.
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