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Høring – forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 
for undervisningsåret  2016-2017  

Vi viser til brev av 16.10.15 fra Kunnskapsdepartementet med høring av forslag til endringer i  

forskrift om  tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016-2017.  

 

Nedenfor gir vi noen vurderinger og kommentarer til seks av forslagene. Forslag som ikke er  

nevnt, støtter vi uten nærmere kommentarer.  

Til § 11-1 Avtale om støtte   

Lånekassen støtter endringsforslaget, men foreslår å endre litt på ordlyden slik at en bruker 

begrepet mindreårig alle steder hvor en omtaler en støttemottaker som er under 18 år. 

§ 11-1. Avtale om støtte 

         Støttemottakerne får en avtale om støtte.  

         Avtalen om støtte skal signeres av støttemottakeren. Dersom støttemottakeren er 

mindreårig og ikke får tildelt lån, skal avtalen om støtte i tillegg kun signeres av 

støttemottakerens  verge. Dersom støttemottakeren er mindreårig under 18 år og får tildelt lån, 

skal avtalen om støtte signeres av støttemottakeren og støttemottakerens verge. Ved 

signeringen bekrefter vergen at vergene i fellesskap erkjenner eventuell gjeld på vegne av den 

mindreårige. 

(….) 

 

Til § 17-1 Ikke-behovsprøvd bostipend  

Lånekassen støtter endringsforslaget, men  foreslår at det i bestemmelsens siste ledd 

presiseres at behovsprøvingen av bostipendet  kun skal skje mot lærlinglønn, jf. forslag til ny    

§ 20-2. Ut fra nåværende forslag hvor det vises til kapittel 20, kan bestemmelsen forstås slik at 

bostipendet også skal behovsprøves mot trygde- og pensjonsytelser siden disse ytelsene også 

omfattes av egen økonomi og kapittel 20.   

 

§ 17-1.Bostipend 

         Det gis bostipend som tilskudd til bokostnader med kr 4 157 per måned når søkeren 

oppfyller vilkårene i § 17-2.  
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         Bostipendet blir ikke behovsprøvd mot forsørgernes økonomi etter kapittel 19 og 20.  

         Bostipendet blir behovsprøvd mot egen økonomi lærlinglønn, se kapittel 20 § 20-2.  

Til § 19-4 Unntak ved særlig tyngende sosiale grunner 

Lånekassen ønsker å påpeke at departementet i sitt forslag til tilføyelse i denne bestemmelsen 

kun omtaler de tilfellene hvor Lånekassen ser helt bort fra inntekten til én av forsørgerne. Etter  

bestemmelsens første ledd kan Lånekassen se helt eller delvis bort fra inntekten til forsørgerne. 

Vi kjenner ikke til saker med spørsmål om å se delvis bort fra inntekten til en av forsørgerne og 

ser derfor ikke at det er behov for å opprettholde denne unntaksmuligheten som uansett vil 

være veldig utfordrende å praktisere med  tanke på hvor «grensen skal gå». Hvis 

departementet er av en annen oppfatning og ønsker å videreføre denne unntaksmuligheten, bør 

det i bestemmelsen framgå hvilken tabell som skal legges til grunn ved behovsprøvingen i 

tilfeller hvor vi ser delvis bort fra inntekten til en av forsørgerne.     

Til § 34-1 Generell studiekompetanse 

Forslaget til presisering av ordlyden i denne bestemmelsen skyldes blant annet et ønske om å 

tydeliggjøre at unntaket fra generell studiekompetanse på grunn av varig sykdom, 

funksjonshemming eller liknende gjelder forhold ved søkeren selv. Slik forslaget er formulert nå, 

med ordet «egen» kun foran sykdom, kan dette fortsatt bli misforstått.  Lånekassen foreslår 

derfor å endre ordlyden noe for å unngå muligheten for misforståelser.  

 

§ 34-1. Generell studiekompetanse  

(…) 

b) kan dokumentere at det på grunnlag av egen varig sykdom, egen funksjonshemming eller 

liknende ikke har vært mulig å tilfredsstille enkelte av de kravene som normalt må stilles for å bli 

tilkjent generell studiekompetanse. Dette gjelder kun for søkere under 25 år.    

(…) 

Til § 36-1 Språklig tilretteleggingssemester  

Departementet foreslår å ta inn følgende i bestemmelsens tredje ledd: «Det kan gis støtte til 

kurs ved frittstående språkskoler dersom skolen har offentlig akkreditering. Eksamen ved 

frittstående språkskoler må telle som grunnlag for opptak til høyere utdanning.»    

Lånekassen foreslår å fjerne forslaget til presisering om at det kan gis støtte til kurs ved 

frittstående språkskoler dersom skolen har offentlig akkreditering.  Etter vår vurdering er det 

tilstrekkelig kvalitetssikring at en eksamen ved en frittstående språkskole skal telle som 

grunnlag for opptak til høyere utdanning. Det sier seg selv at eksamenen da må være 

anerkjent/godkjent. Det er svært komplisert å finne ut hvilke språkskoler det er som har en form 

for offentlig godkjenning, og å finne ut om de aktuelle landene har en form for offentlig 

godkjenning av slike skoler. Dette kan medføre noe tilfeldig saksbehandling da den avgjørende 

informasjonen kan være vanskelig å finne. Det er langt enklere å finne ut av hvilke eksamener 

som teller ved opptak. For å prøve å sikre best mulig behandling av disse sakene foreslår 

Lånekassen derfor å basere kvalitetssikringen på krav om eksamen som teller ved opptak.  
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Nytt forslag blir da som følger:  

§ 36-1. Språklig tilretteleggingssemester  

         Som en forsøksordning Det gis det støtte til opplæring i språk og samfunnsfag når 

søkeren 

a) planlegger høyere gradsutdanning som gir rett til støtte i et land utenfor Norden som ikke er 

engelskspråklig, eller 

b) planlegger høyere gradsutdanning som gir rett til støtte i Finland eller Island. 

         Kurset må lede til en offisiell språkeksamen, og tas i det landet der utdanningen skal tas, 

og normalt ved et universitet. Det kan gjøres unntak dersom slikt kurs ikke tilbys i landet. Kurset 

må da tas i et land hvor språket er offisielt språk. med samme offisielle språk som landet der 

utdanningen skal tas.  

         Kurset må som hovedregel tas ved et universitet. Det kan gis støtte til kurs ved 

frittstående språkskoler dersom skolen har offentlig akkreditering. Eksamen ved frittstående 

språkskoler må telle som grunnlag for opptak til høyere utdanning.  

         Opplæringen må være på fulltid, med minimum 15 undervisningstimer per uke, og vare i 

minst tre måneder. Til lengre kurs kan det gis støtte i inntil to semestre. ett semester. 

Til § 37-4 Begrensning av språkstipendet  

Lånekassen støtter forslaget, men vi ønsker å påpeke at dere i høringsutkastet har satt inn 

ordet «normalt» i første setning, både i gjeldende bestemmelse og i forslag til ny § 37-4. Det er 

ikke markert som en endring.  

 

Etter det Lånekassen kjenner til lyder gjeldende bestemmelse som følger:  

 

«Det gis ikke støtte mer enn én gang til språkkurs innen samme språk………» 

 

Gjeldende bestemmelse inneholder ikke ordet «normalt», så hvis departementet ønsker å ta 

dette inn, er det endring i forhold til undervisningsåret 2015-16.     

 

Til § 48-1 Hvem som er omfattet av kvoteordningen i sjette del  

Lånekassen støtter forslaget, men foreslår en liten endring i bestemmelsens siste ledd slik at en 

bruker høstsemester og vårsemester som begreper.  

§ 48-1. Hvem som er omfattet av kvoteordningen i sjette del  

         Sjette del gjelder for statsborgere over 18 år fra utviklingsland, landene på Vest-Balkan, 

land i Øst-Europa og Sentral-Asia som er tatt opp ved høyskole eller universitet i Norge, etter de 

vilkårene som Kunnskapsdepartementet har fastsatt for kvoteordningen.  

         Det tas ikke opp nye studenter gjennom kvoteordningen fra og med høstsemesteret 2016. 
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Kvotestudenter som har påbegynt en utdanning vårensemesteret 2016 eller tidligere, har rett til 

å fullføre denne med støtte etter de vilkår som framgår av sjette del.   

Vennlig hilsen 

Liv Simonsen Astrid Folkestad 

fagdirektør seniorrådgiver  
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