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Høringssvar fra Universitetet  i  Oslo vedrørende forslag til endringer i forskrift om tilbakebetaling av

utdanningslån 2018

Vi viser til høringsbrev av 13. oktober 2017 vedrørende forslag til endringer i forskrift om tilbakebetaling av

utdanningslån 2018. Høringen har vært videreformidlet til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

(UiO), og deres høringsuttalelse følger vedlagt.

UiO er positive til at det er foretatt et større arbeid med  å  harmonisere språkbruken i forskriften og har tro på

at dette vil lette kommunikasjonen mellom Lånekassa og dens brukere.

Studentenes økonomiske levevilkår under studiene er viktige rammebetingelser for våre studenter. UiO er

prinsipielt opptatt av åbeholde Lånekassa som et utjevnende tiltak slik at studentene ikke risikerer  å  være

avhengig av økonomisk støtte fra andre for åkunne studere.
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TIL: Kunnskapsdepartementet

HØRINGSSVAR  —  FORSKRIFT OM TILBAKEBETALING AV UTDANNINGSLÃN

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo har følgende bemerkninger til

høringssvaret:

Vi stiller oss kritiske til at behovsprøvingen skal gjøres opp mot samlet

inntekt i husholdningen. All den tid lånet er privat, bør også ordningen

følge deretter. Vi anerkjenner at det blant mange eksisterer et prinsipp om

at husholdninger deler samlet inntekt, men vi ser et såpass stort potensiale

for avvik fra et slikt prinsipp at det ikke bør foreligge grunnlag for å

forvente det.

Videre stiller vi oss også kritiske til insentiver som kun kommer studenter

til gode dersom de fullfører på normert tid. Vi anser ikke det største

problemet knyttet til gjennomføring for å være mangel på motivasjon eller

insentiv, men snarere mangel på studiestøtte. All den tid studenter ikke har

god nok studiestøtte til at de ikke normalt kan klare seg uten en ekstra

inntektskilde, må dette problemområdet løses opp i før andre insentiver

vurderes. Mange studenter er avhengig av deltidsjobb for å dekke faste

utgifter, tiden de bruker på denne jobben står i direkte konflikt med tid

man kunne brukt på studier.
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