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Universitetsdirektørens kontor ved Tore Tungodden og Mona Rødseth
 
 
 
HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILDELING AV 
UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET 2013-2014
 
Vi viser til brev fra dere til oss av 30.10.2012 med referanse 2012/11975-MOR. Vi takker for 
anledningen til å gi våre innspill i forbindelse med denne høringen. Vårt innspill følger samme mal 
som høringen. Merk at vi ikke har kommentert de endringsforslagene som har vår fulle støtte. Vi 
vedtok dette svaret på vårt møte mandag 26. november 2012.
 
De to andre høringene dere har sendt oss – 2011/12175-MOR og 2012/11980-MOR – svarer vi ikke 
på fordi forslagene til endringer som fremkommer der har vår fulle støtte.
 
Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-
2014
 
Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte
 
Kapittel 10 Støtte fra andre, ny støtte etter tidligere ettergivelse
 
Til § 10-4 Samtidig støtte fra norske og utenlandske offentlige støtteordninger
Vi støtter Kunnskapsdepartementets (KD) intensjon og forslag til endringer i forskriften. Vi mener 
imidlertid at KD ikke går langt nok i sitt forslag. Også studenter i andre land enn Kina og Russland 
burde ha mulighet til å ta opp lån i Lånekassen selv om de får utdanningsstøtte fra landet de studerer i. 
Norge har stor nytte av at nordmenn studerer i utlandet. Det gjelder ikke bare for Russland og Kina.
 
Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, folkehøyskole og 
annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringsloven § 3-1
 
Kapittel 27 Omgjøring av lån til utdanningsstipend
 
Til § 27-6 Tidsbegrensning for omgjøring av lån til utdanningsstipend for tidligere perioder og § 
27-7 Tidsbegrensning framover i tid for omgjøring av lån til utdanningsstipend
Vi støtter ikke KDs forslag til endring i de to fristene fra åtte til fire år. Tvert om mener vi at det 
ikke er hensiktsmessig med frister i det hele tatt. Kunnskapsdepartementet argumenterer for at en 
reduksjon i fristenes varighet vil gi insentiver til å fullføre utdanning raskere. Det er vi enig i. Det vi 



 
 

ikke er enig i, er at dette bør være et mål. Vi ser på høyere utdanning som noe som studentene bør 
gjennomføre i det tempoet som er riktig for den enkelte. Noen ganger kan riktig tempo innebære flere 
studiepoeng enn normert i enkelte perioder og færre i andre. Om avstanden i tid mellom disse er stor 
eller liten ser vi på som irrelevant. Vi ønsker derfor ingen frist.
 
Femte del. Spesielle ordninger
 
Kapittel 44 Sykestipend
 
Til § 44-1a Gradert sykestipend
Vi støtter KDs forslag om å videreføre muligheten for gradert sykestipend. Vi mener imidlertid at 
ordningen burde bli permanent. Videre bør det ikke være krav til 50 prosent studieuførhet. Alle 
studenter med studieuførhet over null bør ha rett til gradert sykestipend.
 
Avslutning
Vi vil benytte anledningen til å ønske dere lykke til med det videre arbeidet. Ikke nøl med å ta kontakt 
dersom dere har spørsmål.
 
 
Med vennlig hilsen
for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen
 
 
 
Yngve Høiseth
ansvarlig for læringsmiljø og velferd
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