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Høring; forslag om ny forskrift om stønader til dekning av utgifter knytt til å 

komme i eller å behalde arbeid - ny forskrift om tiltakspengar og enkelte andre 

endringar  

 

Vi viser til høring med forslag om ny forskrift om stønader til dekning av utgifter 

knyttet til å komme i eller beholde arbeid, ny forskrift om tiltakspenger samt enkelte 

andre forslag. Frist for innspill er 14. juni 2013.  

Kunnskapsdepartementet har to merknader til utkast til forskrift § 11. 

I utkastet til § 11 Stønad til læremidler heter det: 

 

Det gis stønad til dekning av nødvendige utgifter til læremidler. 

 

Personer med rett til gratis læremidler under videregående utdanning etter 

opplæringsloven § 3-1, kan ikke få stønad til læremidler. 

 

Slik bestemmelsens andre ledd er utformet kan denne forstås slik at det heller ikke skal 

gis stønad til individuelt utstyr som elevene selv kan pålegges å dekke.  Det er uklart 

for Kunnskapdepartementet om dette er hensikten med bestemmelsen. 

Fylkeskommunen kan pålegge elevene å dekke annet individuelt utstyr som 

opplæringen til vanlig gjør det nødvendig å ha. Dette følger av opplæringsloven § 3-1 

niende ledd fjerde punktum. Bestemmelsen er et unntak fra gratisprinsippet i § 3-1 

niende ledd første punktum. Det er ikke fastsatt om det nærmere innholdet i 

bestemmelsen, men det er blant annet tenkt på kladdebøker, kalkulatorer, 

skrivemateriell og nødvendig påkledning i yrkesfag, som for eksempel kokkeklær. (jf. 

Ot.prp. nr. 41 (2006-2007)).  



Side 2 

 

Elevene får et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Lånekassen som skal bidra til å 

dekke utgifter elevene har til blant annet nødvendig individuelt utstyr. Dette gjelder 

også for private skoler med rett til statstilskudd. 

 

Videre har Kunnskapdepartementet en merkand knyttet til bestemmelsens betydning 

for voksne elever som har rett til videregående opplæring. Opplæringsloven § 3-1 

gjelder kun for ungdom (under 25 år). Slik utkastets § 11 andre ledd er utformet, så er 

voksne som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 4A-3 er ikke 

omfattet. Dette medfører at ungdom med rett til videregående opplæring ikke kan få 

stønad til læremidler, mens voksne med rett til videregående opplæring kan få dette.  

 

Kunnskapsdepartementet antar at denne forskjellen må bero på en inkurie. Hvis ikke, 

ønskes en begrunnelse for denne forskjellsbehandlingen mellom ungdom og voksne 

med rett til videregående opplæring. 

 

Dersom det er behov for nærmere informasjon om Kunnskapsdepartementets 

regelverk, så ta nærmere kontakt.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Barbro Andenæs (e.f.) 

fagdirektør 

 Elisabeth Skjebstad 

 rådgiver 

 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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