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HØRINGSSVAR – FORSLAG TIL FORSKRIFT OM TILDELING AV 

UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET 2016-2017  

 

Oslo kommune viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev og høringsnotat om ovennevnte 

sak av 13. oktober 2015. Kommunens høringsuttalelse er avgrenset til forslaget om innføring 

behovsprøving mot lærlinginntekt av bostipendet i videregående opplæring.  

 

Lånekassen skal gjennom utdanningsstøtteordningene gi alle mulighet til utdanning uavhengig 

av kjønn, alder, geografiske forhold, funksjonsevne og sosial bakgrunn. I høringsnotatet skriver 

departementet at tildeling av bostipend til lærlinger med høy lærlinginntekt ikke bygger opp 

under formålet med utdanningsstøtten. Det foreslås derfor et tillegg til § 17-1 hvor det settes en 

grense for hvor mye man kan tjene før bostipendet for videregående opplæring avkortes. 

Forslaget gir en innsparing på 21 mill. kroner.  

 

Oslo kommune er opptatt av at offentlige støtteordninger skal treffe de som trenger dem mest, 

og støtter derfor i prinsippet departementets forslag om å innføre behovsprøving av bostipend 

til lærlinger med høy inntekt. Det er imidlertid vanskelig å vurdere om inntektsgrensen som 

departementet foreslår er satt riktig ettersom departementet i høringsnotatet ikke presenterer 

noen vurderinger knyttet til valgt nivå for inntektsgrensen. 

 

Oslo kommune vil vise til at kuttet i grunnstipendet i videregående opplæring, som hadde 

samme begrunnelse, rammet langt flere elever enn det som i utgangspunktet var antydet. Det 

har kommet en rekke eksempler på at kuttet rammet de som trengte stipendet mest. Dermed 

fikk en i prinsippet riktig justering av grunnstipendet utilsiktede virkninger. Når det nå foreslås 

ytterligere kutt i utdanningsstøtten, er Oslo kommune bekymret for hvordan disse kuttene vil 

virke sammen. Oslo kommune vil på denne bakgrunn fremheve viktigheten av at departementet 

har et godt nok kunnskapsgrunnlag når det foreslås justeringer i utdanningsstøtten.  
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Med hilsen 

 

 

Tone Tellevik Dahl 

byråd for oppvekst og kunnskap 

  

  

Godkjent og ekspedert elektronisk 

  

 

Kopi: Utdanningsetaten 


