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Ny lov om bostøtte

Kunnskapsdepartementet (KD)viser til Kommunal- og regionaldepartementets utkast til 
ny lov om bustøtte og endringar i forskrift 19.06.2009 nr. 699 om bustøtte sendt på høring  
6. juni 2011 med utsatt frist for KD til 8. september 2011.

KRD ber om innspill på bestemmelsene i §§ 8 til 13 i ny lov om bustøtte og forskrift om 
bustøtte. KD har ingen merknader verken til bestemmelsene i loven eller til forskriften.

KD viser likevel til høringssvaret vi sendte KRD den 18. juni 2009 og fastholder vårt 
innspill. Studenter får ikke øremerket støtte til bosted, og det finnes heller ingen tillegg 
gjennom Lånekassen til forsørgelse av personer studenten bor sammen med som ikke er 
studentens egne barn. Sett ut fra formålet med bustøttelova fremstår det dermed som 
urimelig at personer som bor sammen med student ikke skal ha rett til bostøtte. Å gi 
bostøtte til personer som bor sammen med en student vil ikke etter KDs vurdering føre til 
dobbelt dekking av ytelser. KD viser til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 
undervisningsåret 2010-2011. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. februar 2011 med 
hjemmel i lov 03.06.2005. nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven) kapittel II.

KD foreslo i forrige høringsrunde å fjerne deler av teksten i unntaksbestemmelsen i § 3 
bokstav c) (nå § 4 bokstav c):
…og b). Unntak gjeld dersom ein student bur saman med sine foreldre.

KD ser at vårt tidligere innspill ikke er tatt til følge og ber KRD likevel om å vurdere dette 
på nytt.
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