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Høring - Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013 
 
Vi viser til Departementets brev av 19.10.11 om endringer i forskrift om tildeling av 
utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013. 
 
Universitetet i Bergen har ingen kommentarer til saken, men viser til høringsuttalelse datert 
12.01.12 fra Studentparlamentet i Bergen. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Sigmund Grønmo 
rektor Kari Tove Elvbakken 
 universitetsdirektør 
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Høringssvar frå Studentparlamentet: 
Forskrift for tildeling av utdanningsstøtte for 
undervisningsåret 2012-2013

Kollegiesekretariatet

Dykkar referanse: Dato:

Mona Rødseth, 2011-10-27 12.01.2012

Det vises til Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 
2012-2013. Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen vil med dette gi sitt høringssvar.

Vedrørende forslag til ny § 27-7 for 2012-2013
I høringen veklegges det at dersom det ikke innføres tidsbegrensing framover i tid for 
konvertering av overskuddsresultater, må disse tas vare på av Lånekassen gjennom hele 
livsløpet til søkeren. Studentparlamentet mener at konvertering av overskuddsresultater skal 
være tidsubegrenset dersom søkeren selv kan dokumentere et overskuddsresultat. Dersom 
Låneksassen ikke skal lagre overskuddsresultatene, må Lånekassen sende dokumentasjon til 
søkeren om opparbeidet overskuddsresultat.

Vedrørende forslag til ny § 29-1 og 29-4 for 2012-2013
Studentparlamentet mener at inntektsgrensen (kr 145 400) for når reduksjon i stipend trer i 
kraft er for lav. Til sammenligning er fattigdomsgrensen i Norge kr 198 000 etter OECD-
normen og kr 238 000 etter EU-normen (tall for 2009).

Dagens studiestøtte utgjør bare 77,5 % av 1,5 G. Dette innebærer at en stadig større andel av 
studentene er avhengig av lønnsinntekt i tillegg til studiestøtten. Mange i denne gruppen 
rammes unødvendig av den kunstig lave inntektsgrensen, som forøvrig heller ikke blir endret 
i takt med lønns- og prisveksten. Studentparlamentet mener inntektsgrensen må heves 
vesentlig.

Studentparlamentet mener tilsvarende at inntektsgrensen for trygd eller pensjonsytelser (§ 
29-2) må heves vesentlig.

Videre mener Studentparlamentet at det er nødvendig med en økning av formuesgrensen i § 
29-3. Det er mange grunner til at studenter kan ha en formue uten at dette innebærer et 
redusert behov for studiestøtte. Studentparlamentet mener at formuesgrensen må heves for å 
ikke ramme studenter som har formue, men som likevel er avhengig av full studiestøtte for å 
kunne ta en utdannelse.
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Kommentar til § 43-1 Vilkår for sykestipend
Studentparlamentet har merket seg at vilkårene for sykestipend ikke er foreslått endret i 
høringsnotatet. Vi antar at dette skyldes at endringen som kunnskapsministeren lovet i 
september i år (**) enda ikke er formelt behandlet av departementet. Studentparlamentet 
forventer at forskriftene endres slik at delvis studieuføre studenter får rett til sykestipend.

Kommentar til § 43-4 Begrensninger for samtidige ytelser fra folketrygden
Studentparlamentet mener at å ikke utbetale stipend dersom en student også mottar ytelser fra 
folketrygden, får utilsiktede og svært uheldige konsekvenser for studenter med deltidsjobb 
som blir ufør.

Hvis en student har deltidsjobb og derfor får rett til ytelser fra folketrygden for tapt inntekt 
ved sykdom, kompenserer denne ytelsen likevel kun for tapt lønnsinntekt og ikke noe annet. 
En studiefør student med deltidsjobb (som ikke tjener over inntektsgrensen) som mottar 
stipend har i dag den samme retten til dette stipendet som studenter uten deltidsjobb. 
Studentparlamentet mener denne rettigheten må gjelde også dersom studenten blir studieufør. 
Det vil ikke dreie seg om en dobbel ytelse, men to ulike ytelser som dekker to ulike tap. 
Ytelsen fra folketrygden dekker tap av lønnsinntekt mens sykestipendet vil dekke tapt av 
stipend.

Studentparlamentet ber om at forskriften endres slik at alle studenter som har rett til stipend 
får den samme retten til sykestipend ved uførhet.

Generell kommentar om studiestøtten. 
Studentparlamentet vil benytte anledningen til å understreke viktigheten av å øke dagens 
studiestøttenivå. Det må være en politisk målsetning at studiestøtten skal utgjøre minst 1,5 G. 
Helt fra 70-tallet og fram til 2003 lå studiestøtten ikke mer enn et par prosent fra dette målet. 
I dag tilsvarer studiestøtten bare 1,15 G. Det er helt nødvendig å justere studiestøtten i takt 
med den norske lønns- og prisveksten.

SSBs levekårsundersøkelse fra 2010 viser at hele 60% av norske studenter har lønnet arbeid 
ved siden av studiene. De fleste oppgir at årsaken er at studiestøtten ikke strekker til. 
Samtidig er fire av ti studenter avhengig av økonomisk hjelp fra familie for å kunne dekke 
løpende utgifter. Det er ikke mulig å nå Kvalitetsreformens mål om raskere gjennomføring av 
studier dersom nivået på studiestøtten gjør det umulig for norske studenter å studere fulltid, 
uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.

** Artikkel i VG 28. september 2011: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?
artid=10030372

Vedtatt av Studentparlamentet, 28. november 2011.
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