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FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 

UNDERVISNINGSÅRET 2014-2015 
Norsk studentorganisasjon vil takke for muligheten til å komme med våre innspill til forskrift 

om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2014-2015. Det er en glede å svare 

på denne høringen med så mange gode forslag som vil lette tilværelsen for mange 

studenter og bidra til at flere studenter kan bruke mer av sin tid på studiene. 

 

Innledningsvis ønsker vi å trekke fram noen forslag vi setter ekstra stor pris på at ligger ved 

i denne høringen. Forslaget om økt antall uker det gis foreldrestipend, en redusert 

opptjeningstid for foreldrestipend og gjøre ordningen med deltidssykemeldingsordning 

permanent er alle forslag som bidrar til at formålet med utdanningsstøtten – å bidra til like 

muligheter til å ta høyere utdanning – styrkes. NSO ser på det som svært gledelig at dette 

innføres. Videre er det også svært positivt at USA innlemmes i ordningen med støtte til 

freshman-året. Under følger våre konkrete kommentarer til de forslagene vi ser relevant å 

kommentere og et par forslag til redaksjonell endring i forskriften. Kommentarene gis i 

kronologisk rekkefølge etter kapittel i forskriften. 

Kapittel 8 Hvor lang tid det gis støtte 

Det er svært synd at regjeringen har valgt å ikke videreføre forslaget om 11 måneder 

studiestøtte. NSO mener en økning av studiestøtten er et svært viktig tiltak for å sikre like 

muligheter for høyere utdanning og håper regjeringen fremmer det igjen neste år.  

Kapittel 27 Omgjøring av lån til utdanningsstipend 

NSO stiller oss bak forslaget om ny bokstav e) i § 27-2 som gir studenter i juridisk 

utdanning rett til omgjøring for det antall studiepoeng de har fått fritak for i graden gjennom 

frivillig praksis i studentdrevne rettshjelptiltak, som blant annet Juss-Buss, Jusformidlingen 

og Jusshjelpa. 

Kapittel 35 Hva slags utdanning det gis støtte til 

NSO støtter forslaget om å innlemme USA i ordningen med støtte til studenter som tar 

«freshman»-året før de begynner på en hel gradsutdanning. Vi stiller oss mer kritisk til 

hvilke kriterier som ligger til grunn for hvilke utdanningsinstitusjoner som innlemmes i 

ordningen. Som det står i § 35-2 i gjeldende forskrift gjelder det kun utdanningsinstitusjoner 

som er oppført på de internasjonalt anerkjente rankinglistene Times Higher Education 

(THE), Academic Ranking of World Universities (ARWU) og Quacqarelli Symonds (QS). 

Internasjonale rangeringer bygget på kvantitative data vil alltid ha den svakhet at de ikke vil 

si noe om utdanningskvalitet da dette er en enhet som vanskelig kan kvantifiseres. Vi 

mener derfor at det er de institusjonene som Lånekassen har godkjent for studielån for 

høyere utdanning skal ligge til grunn for om studenter får støtte eller ikke framfor 

rangeringer. 

Kapittel 43 Foreldrestipend 

NSO stiller seg svært positive til forslaget i § 43-1 om å redusere opptjeningstiden fra seks 

til fire måneder. Dette er et viktig tiltak og sikrer at færre havner mellom to stoler, uten 

rettigheter til foreldrepenger fra NAV og foreldrestipend fra Lånekassen. Det er også svært 
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positivt med forslaget i § 43-2 med å øke stønadsperioden fra 44 til 49 uker. Dette sidestiller 

studentforeldre og andre foreldre ved at de har like lang stønadsperiode og gir barn av 

studenter lik mulighet til å bli kjent med sine foreldre som andre barn har. 

Kapittel 44 Sykestipend 

NSO støtter forslagene fullt og helt. Både å gjøre ordningen med gradert sykestipend til en 

permanent ordning og at en ikke trenger å ha sendt inn søknaden til Lånekassen om en har 

vært student semesteret før en ble syk er forslag som styrker muligheten for studenter å 

studere det de kan, framfor å måtte ta fullstendig permisjon eller droppe ut. I tillegg er det 

godt å se at en tar i bruk Lånekassens nye systemer og de mulighetene som ligger der, 

som med forslaget om at beregning av støtten gjøres på dagsbasis og ikke etter en 

avrundingsmodell på halve måneder. NSO ønsker igjen å takke for muligheten til å svare på 

denne høringen og ser fram til flere gode forslag neste år. 

ANDRE KOMMENTARER 

Forskriftsfesting av støttenivå 

NSO ønsker at det forskriftsfestes at utdanningsstøttens nivå skal samsvare med 1,5 

ganger grunnbeløpet i folketrygden (G) og årlig justeres etter G. Utdanningsstøtten har 

siden 2002 blitt indeksregulert etter KPI, men fremdeles hatt en realnedgang og har blitt 

nedjustert med nesten 0,4 G. Det er et stort behov for både å øke støtten til et nivå som er 

hensiktsmessig og sikre at nivået bevares. Dette sikrer prinsippet om lik rett til utdanning og 

gir studentene en forutsigbarhet. Samtidig unngår Stortinget å måtte øke støtten voldsomt 

enkelte år. Beregninger NSO har gjort ut fra SIFOs referansebudsjett og tall fra SSB har 

studenter behov for en månedlig inntekt på nesten 13.000 som minimum. 1,5 G fordelt på 

11 måneder gir en månedlig utbetaling på rundt 11.600. Dette mener NSO at fortsatt er et 

nøkternt budsjett, men som samtidig sikrer at studenter kan bruke en større del av tiden på 

studiene og slik gjennomføre studiene raskere. Dette vil være besparende tatt det totale 

samfunnsregnskapet i betraktning.  

Slik vi tolker forskriftene vil kapittel 1 måtte justeres noe. Her vil § 1-2 må endres slik at det 

ikke lengre er spesifisert for undervisningsår, så vil en ny § 1-3 Justering av satser måtte 

legges til hvor det står følgende Satsene for støtte justeres årlig etter grunnbeløpet i 

folketrygden. Videre må § 25-1 første ledd endres fra Det gis opptil kr 9 440 per måned i 

basisstøtte til Det gis opptil 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden per år i basisstøtte.  

Kapittel 10 Støtte fra andre, ny støtte etter tidligere ettergivelse  

Dette er mer av redaksjonell art og mer et spørsmål enn et forslag. Vi oppdaget i prosessen 

med høringene på forskriftene om både tildeling og tilbakebetaling at det i høring om forslag 

til endringer i forskrift om forretning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettigheter 

2014 legges til grunn at alle eksisterende internasjonale programmer innen høyere 

utdanning for samarbeid med land utenfor Europa bli slått sammen til Erasmus+. Det ble 

dermed foreslått en redaksjonell endring i paragraf 11-4 i nevnte forskrift å endre LLP til 

Erasmus+. Slik vi har forstått vil det ikke lengre være noe Erasmus Mundus fra 1.1.2014 og 

undrer på om en da burde endre Erasmus Mundus til Erasmus+ i § 10-4. 



 Høringsuttalelse 

4 

Kapittel 36 Støtte til språklig tilretteleggingssemester 

NSO ønsker å fremme et forslag til redaksjonell endring av § 36-5. I § 36-1 står følgende 

Kurset må tas i det landet der utdanningen skal tas, (…) Det kan gjøres unntak dersom slikt 

kurs ikke tilbys i landet. Dette unntaket er ikke tatt med i § 36-5 som sier Dersom søkeren 

ikke begynner på en utdanning i landet der det språklige tilretteleggingssemesteret ble tatt, 

innen et år etter fullført språkopplæring, blir ikke lån gjort om til utdanningsstipend (…). Vi 

tenker at det er greit at teksten samsvarer i begge paragrafene og foreslår derfor at ny tekst 

i § 36-5 lyder noe lignende  

Dersom søkeren ikke begynner på en utdanning i landet der det språklige 

tilretteleggingssemesteret ble tatt, eller i et annet land med det aktuelle språket som offisielt 

språk, jmf unntak i § 36-1, annet ledd, annet punktum, innen et år etter fullført 

språkopplæring, blir ikke gjort om til utdanningsstipend etter § 26-1. Det gjelder samme 

unntak som i § 27-2. 
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