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Oa0 Høring - forslag til endringer i gjeldende forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for
I 2009-2010 på grunn av mulig beordring av studenter til tjeneste i helsesektoren på
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l Arbeidsgiverforeningen Spekter avgir med dette en uttalelse i tilknytning til høringen. Når det gjelder
« selve høringsdokumentet har Spekter ingen spesifikke merknader.

Denne høringen omhandler kun utdanningsstøtte relatert til beordring og frivillig tjeneste i
forbindelse med utbrudd av influensa A. Fredag 13. november 2009 var Spekter representert
på et møte som Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) hadde invitert til på vegne av HOD,
AID, FAD og KD. Her var det informasjon om flere saker relatert til beordring og frivillig
tjeneste i forbindelse med influensa A.

Representanter for studentorganisasjonene uttrykte at de var bekymret for studentenes
studieprogresjon ved frivillig arbeid eller beordring. De var bekymret for at studiestedene ikke
vil legge til rette for ekstra undervisning eller ekstraordinære eksamensavviklinger. Det ble
også uttrykt bekymring for muligheten til avvikling og godkjenning av praksisperioder
dersom disse ble forskjøvet.

Representanter for studiestedene bekreftet at det var grunn til uro rundt dette, da studiestedene
mente at det var behov for ekstraordinære bevilgninger og ekstraordinære retningslinjer
dersom de skulle gjennomføre ekstraordinære tiltak relatert til influensa A. HOD uttrykte i
møtet at de forventet at studiestedene skulle legge til rette for dette innenfor dagens rammer.

Studentrepresentantene uttrykte at de på bakgrunn av dette ville rådføre studenter til ikke å
påta seg frivillig arbeid relatert til influensa A. De ville oppfordre studentene til å vente til de
eventuelt ble beordret.

Denne usikkerheten medfører at helseforetakene er bekymret for at de vil få problemer med å
motivere studenter til frivillig arbeid. Vi oppfordrer derfor HOD og KD til å vurdere denne
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saken en gang til og legge til rette for at studiestedene i større grad vil bidra til å legge
forholdene til rette for studenter som ønsker å bidra frivillig eller som eventuelt blir beordret.

Med vennlig hilsen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
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