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NSOs høringssvar om endringer i forskrift 
om tildeling av utdanningsstøtte for       
undervisningsåret 2013-2014  

Innledning 

Norsk studentorganisasjon vil innledningsvis takke for muligheten til å komme med våre 

innspilll til forskriften. 

 

Vi stiller oss bak de foreslåtte endringene, og vil legge til at vi setter pris på at Lånekassen 

gjør stadig forbedringer i sin saksbehandling slik at den skal bli mer tilpasset studentenes 

hverdag. 

 

NSO ønsker å komme med åtte ulike forslag til endringer i  Statens lånekasse for           

utdannings forskrifter for tildeling. Endringene er ikke presentert i prioritert rekkefølge. 

 

Endringer i forskrift for tildeling av støtte: 

 

A. NSO foreslår å fastsette den årlige reguleringen av studiestøtten mot folketrygdens grunn-

beløp (G), og på sikt satse på en økning av studiestøtten til 1,5 G.  

Dagens KPI-justering av studiestøtten gjør at studenter stadig mister kjøpekraft, og NSO 

mener at en G-justering vil sikre at studentene ikke faller økonomisk akterut. Denne        

endringen må også ses i sammenheng med en fordeling av studiestøtten over 11 måneder.  

 

Denne endringen skal da gjøres i § 25-1 Basisstøtte. 

 

B. NSO foreslår at studenter med barn under tolv år mottar studiestøtte i alle årets måneder 

En av fem norske studenter har nå barn, og det må tilrettelegges bedre for at disse kan ta 

del i høyere utdanning. NSO ønsker at studenter med barn skal ha samme mulighet som 

andre foreldre til å bruke deler av sommerferien sammen med sine barn.  

 

Denne endringen skal da gjøres i § 28-1 Forsørgerstipend. 

  

C. NSO foreslår at det kun skal stilles krav om å ha hatt studentstatus i kun tre måneder før 

fødsel for å kunne motta foreldrestipend 

NSO mener at dagens ordning, hvor det stilles krav om å ha hatt studentstatus i seks     

måneder før fødsel, gjør at studenter som barn på feil tidspunkt faller utenfor                   

støtteordningen. Et krav på måneder vil fremdeles forsikre mot misbruk av foreldrestipendet, 

samtidig som en sørger for at studenter som behøver det får foreldrestipend. 

 

Denne endringe skal da gjøres i § 42-1 Vilkår for foreldrestipend. 

 

D. NSO foreslår at ordningen med gradert sykestipend videreføres og gjøres permanent  

NSO er svært fornøyd med at ordningen med gradert sykestipend (deltidssykemelding) har 

blitt videreført ut 2013. NSO mener at det vil minske frafallet i høyere utdanning om flere 
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studenter får mulighet til å studere etter kapasitet ved kortere tids sykdom, og håper denne 

ordningen gjøres permanent.   

 

Denne endringen skal da gjøres i § 43-1a Gradert sykestipend for undervisningsåret 

2012-2013. 

 

E. NSO foreslår en regulering for at studenter skal kunne få sykestipend selv om de får syke-

penger fra arbeidsgiver.  

NSO mener at det burde være mulig å motta støtte fra to statlige etater på samme tid.    

Studenter er ofte avhengig av deltidsjobber, og ved sykdom er det vanlig at man kun mottar 

sykestipend eller sykepenger fra arbeidsgiver. Dette medfører at en av studentens           

inntektsgrunnlag bortfaller, som igjen gir økomiske konsekvenser for studenten.  

 

Denne endringen skal da gjøres i § 43-4 Begrensninger ved samtidige ytelser fra          

folketrygden. 

 

F. NSO foreslår en finansieringsmodell der 60 prosent av studiestøtten omgjøres til stipend 

etter avlagt eksamen 

NSO mener at utdanning kommer samfunnet til gode, og at det dermed også skal være   

staten som tar brorparten studiestøttekostnadene. Videre ser vi det slik at en reduksjon i   

låneandel vil være et incentiv for å få studenter til å velge andre utdanninger enn de hvor en 

sannsynligvis får en høyere inntekt.  

 

Denne ordningen skal da gjøres i § 26-1 Omgjøring av lån til behovsprøvd                     

utdanningsstipend. 

 


	Sas_sakstittel
	Sdo_DokID

