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Høringsuttalelse – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2012-2013 
 
Vi viser til høringsdokument, 201104443-/ALA, datert 19.10.2011. 
 
Hva slags utdanning gis det støtte til 
Det foreslås en presisering av at videregående opplæring og høyere utdanning må avsluttes med 
eksamen, i § 4-1 k). Nettskoleelever som tar videregående opplæring etter offentlige godkjente 
læreplaner går opp til eksamen som privatister. Studietilbud ved nettskolene i høyere utdanning skjer 
alltid i samarbeid med høgskole eller universitet, og studentene går opp til eksamen ved den aktuelle 
høgskolen/universitetet. Avlegging av eksamen har slik sett også tidligere vært en forutsetning for å 
søke støtte i Lånekassen.  
 
Undervisningsår og fleksibilitet 
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) mottar henvendelser hvor det 
klages på at nettstudenter strever med å få lån til nettstudier når de benytter seg av de fleksible 
startdatoene som nettskolene tilbyr. De har valgt nettstudier nettopp fordi de har behov for 
fleksibilitet, og de ønsker ofte å starte studiene utenom vanlig semesterstart. Dette gjelder både 
programfag, fagskoleutdanning og høyere utdanning. 
 
I forskriftens § 8-5 Undervisningsår står det følgende: 
Undervisningsåret blir regnet fra den datoen undervisningen starter og til den datoen undervisningen 
(inkludert eksamen) slutter. Utdanningsstøtte blir til vanlig gitt for ti måneder per undervisningsår, og 
støttebeløpet blir normalt utregnet på månedsbasis. 
 
Nettskolestudenter som starter på sine studier utenom vanlig semesterstart får varigheten på 
utdanningen regnet ut etter oppstartdato og eksamensdato for utdanningen. De fleste nettskoler 
tilbyr fleksibel studiestart, det vil si at en student som ønsker å starte studiet sitt på andre tidspunkt 
enn semesterstart ved campus-skoler, har anledning til det. Studenter som starter studier kortere 
enn fire måneder før eksamen, får imidlertid avslag på lånesøknad, med henvisning til at det er under 
fire måneder. På den annen side krever Lånekassen at det tas minst 15 studiepoeng pr semester. For 
noen nettstudenter, som ofte har helsemessige eller andre hindringer som gjør at de ikke kan ha 
vanlig studieprogresjon, kan dette blir for mye, og de ønsker å legge opp løpet over noe lengre tid. 
Dette kan nettskolene tilpasse. Men problemet er at de da ikke får lån, med henvisning til at 
progresjonen er for lav.  
 
Praktiseringen av disse reglene fra Lånekassens side gjør at nettstudenter mister noe av den 
fleksibiliteten de har behov for. Reglene tvinger studenter til å begynne på et bestemt tidspunkt 
(semesterstart), og til å følge en minimums progresjon på 15 studiepoeng pr semester. Reglene var 
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tidligere mer fleksible, og  NFF vil på vegne av nettskolene påpeke behovet for en justering av dagens 
praksis, slik at nettstudenter kan få anledning til å begynne studiene når de er motiverte, og når det 
passer inn i forhold til for eksempel helse og familie. Vi vil foreslå at det åpnes for at nettstudenter 
kan ha annet startpunkt enn campus-semesterstart, og at de kan få studiestøtte for det antall 
måneder de studerer fram til eksamen, selv om det skulle gå under fire måneder. Videre foreslår vi at 
det gis mulighet til å bruke noe lengre tid på studiene, ut fra hensynet til de som av helsemessige 
eller familiære grunner ikke kan opprettholde deltidsprogresjon (15 studiepoeng/semester). 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning  
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