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Vi viser til brev av 19.10.2011 fra Kunnskapsdepartementet hvor forslag til endringer i forskrift

om tildeling av utdanningsstøtte for 2012-2013 sendes på høring.

Lånekassen har følgende kommentarer til endringsforslagene:

Til § 2-2 Utenlandsk statsborger

Lånekassen er enig i endringen av ordlyden i bestemmelsens bokstav a slik at den stemmer

overens med formuleringen i utlendingsloven. Vi er også enig i at bokstav e kan fjernes

ettersom søkerne denne bestemmelsen er ment å gjelde, også kommer inn under bokstav d.

Presiseringen i bokstav h vil tydeliggjøre overfor søkerne at perioder med støtte fra andre lands

støtteordninger ikke kan inngå i opptjeningstiden, og Lånekassen støtter denne endringen.

Til § 4-1 Utdanninger det gis støtte til

Lånekassen er enig i at det presiseres at også høyere utdanning ved studieforbund må

avsluttes med eksamen for privatister.

Til ny § 4-2 Overgangsordning for utenlandsk utdanning som tilbys i Norge

Lånekassen har ingen merknader til den nye bestemmelsen.

Til § 4-5 Utdanninger det ikke gis støtte til

Lånekassen støtter omformuleringen i bokstav d.

Til § 9-4 Avbrutt utdanning

Lånekassen har ingen merknader til omformuleringen av annet ledd.

Til § 10-3 Søker som er forsørget av barnevernet

Lånekassen er enig i at søkere som bor i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon og som tar

utdanning som omfattes av tredje del i forskriften, skal ha rett til støtte på linje med søkere som

bor sammen med sine foreldre. Vi mener at den økonomiske situasjonen til disse to gruppene

normalt vil være relativt lik.
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Til §§ 11-1, 11-3 og 1/-5

Lånekassen støtter forslaget om å omformulere bestemmelsene.

Til § 17-2 Vilkår for bostipend

Lånekassen har ingen merknader til omformuleringen.

Til § 21-4 Separerte eller skilte foreldre

Lånekassen er enig i at formuleringen endres slik at det klart fremgår at bestemmelsen gjelder

alle søkere med foreldre som ikke bor sammen, uavhengig av sivil status. Vi er også enig i at

praksis ved behovsprøving når søkeren har delt bosted, tas inn i forskriften.

Til § 21-8 Fradrag og lånesats

Lånekassen er enig i presiseringen av hvem som inngår i antallet barn.

Til § 26-1 Omgjøring av lån til behovsprøvd utdanningsstipend

Lånekassen støtter omformuleringen av bestemmelsen.

Til § 27-1 Vilkår om gjennomført utdanning

Lånekassen er enig i at det i forskriftsteksten synliggjøres at ikke alle eksamensresultater

kommer inn i form av studiepoeng. Vi støtter også at angivelsen av antall studiepoeng det kan

omgjøres for, angis per år ettersom dette gir en større fleksibilitet.

Til ny § 27-3 Beregningsmåte og rekkefølge

Lånekassen støtter forslaget til ny § 27-3 som tydeliggjør når det gis lån som kan omgjøres til

stipend, og at rekkefølgen i omgjøringen blir regnet fra semesteret eksamen er avlagt.

Til § 27-4 Omgjøring av lån til utdanningsstipend for tidligere og senere perioder

Lånekassen er enig i at reglene for omgjøring for både tidligere og senere perioder tas inn i

samme bestemmelse. Vi støtter også at det går tydelig fram av forskriften at studiepoeng tatt i

hjemmeboerperioder, kan brukes til omgjøring i perioder der søkeren har vært borteboer, men

ikke har hatt full studiepoengsuttelling.

Til § 27-6 Tidsbegrensning for omgjøring av lån til utdanningsstipend for tidligere perioder

Lånekassen har ingen merknader til endringen av formuleringen av fristbestemmelsen slik at

utgangspunktet blir åtte år bakover i tid fra det tidspunktet Lånekassen mottar

eksamensresultatene. Vi vil eventuelt endre noe på våre administrative rutiner slik at vi sikrer så

langt det er mulig at søkerne sender inn eksamensresultatene innen fristen.

Til ny § 27-7 Tidsbegrensing framover i tid for omgjøring av lån til utdanningsstipend

Lånekassen støtter en innføring av tidsbegrensning for omgjøring også framover i tid slik at

overskuddsresultater ikke må tas vare på i et ukjent antall år framover.

Til §§ 29-1 Personinntekt og 29-4 Behovsprøving av forsørgerstipend mot ektefelles

personinntekt
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Lånekassen har ingen merknader til at stipend skal behovsprøves mot kapitalinntekter i tillegg til

personinntekt.

Til § 29-2 Trygd eller pensjonsytelser

Lånekassen er enig i presiseringen av at trygde- og pensjonsytelser inngår i personinntekten..

Til § 35-1 Utdanninger det gis støtte til

Lånekassen støtter forslaget til omformulering av bestemmelsen ettersom nåværende

formulering har ført til en del misforståelser om at norske læresteder kan gi generell

godkjenning av utdanning i utlandet som ikke inngår i lærestedets egen utdanning.

Til § 35-5 Begrensning i støtte ved forutdanning

Lånekassen er enig at første ledd i bestemmelsen kan tas ut.

Til § 35-8 Kortere studieopphold i utlandet på videregående opplærings nivå

Lånekassen støtter at det presiseres i forskriftsteksten at det normalt ikke gis støtte til kurs på

videregående trinn 3, og hva som kreves for å få unntak.

Ut fra mottatte spørsmål og klager, ønsker Lånekassen i tillegg en tydeligere formulering som

sier at det bare er utvekslingsopphold av ett års varighet, som gir rett til støtte etter § 35-8

bokstav b. Flere av de godkjente utvekslingsorganisasjonene tilbyr nå opplegg av et halvt års

varighet.

Til ny § 38-1 Støtte til språkopplæring i utvalgte land

Lånekassen støtter forsøksordningen med støtte til språkopplæring i utvalgte land. Vi er kjent

med at flertallet i Kirke- utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget i sin innstilling til

statsbudsjettet har bedt om at det bare skal gis støtte til ettårig språkutdanning i Russland og

Kina, og at det skal kunne gis støtte også til første året av en bachelorgrad ved utvalgte

læresteder i BRIK-landene.Lånekassen vil bemerke at dersom komiteens forslag blir tatt til

følge, vil vi kunne unngå en del situasjoner der søkere får utdanningsstøtte til språkopplæring,

men må finansiere første år av graden på annen måte.

Til nye §§ 38-2, 38-3 og 38-4

Lånekassen har ingen merknad til disse bestemmelsene.

Til §§ 40-2 Dekning av skolepenger i høyere utdanning og 40-5 overgangsordning for søker

som var i gang med utdanning før 2004-2005

Lånekassen er enig i at tidsangivelsen i § 40-2 og hele bestemmelsen i § 40-5 nå kan tas ut

ettersom det fra 2012-2013 ikke lenger skal være søkere som kan komme inn under

overgangsordningen i § 40-5.
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Til § 40-4 Satser for tilleggsstipend
Lånekassen støtter forslaget til presisering av når det kan bli gitt tilleggsstipend til utdanninger
som er av kortere varighet. Det vil tydeliggjøre hva som er kravet når utdanningen ikke strekker

seg over et helt undervisningsår.

V nnlig hilsen

111071C---
Liv Simonsen
fagdirektør

Kirsten Fischer
underdirektør

Lånekassen
www.lanekassen.no

Postadresse: Postboks 36 Kalbakken, 0901 Oslo Kundetelefon: 22 70 03 00 Sentralbord: 22 72 67 00 Org. nr. NO 960 885 406


