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Høringsbrev - forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016-2017 

Vi viser til høringsbrev av 16. oktober 2015 fra Kunnskapsdepartementet vedrørende forslag til forskrift om 

tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016-17.  

Høringen har vært videresendt til Det humanistiske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og 

Studentparlamentet. Høringssvar fra Det humanistiske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet følger vedlagt.  

 

 

Med hilsen 

 

Hanna Ekeli 

konstituert avdelingsdirektør 

e.f. 

Julianne Krohn-Hansen 

seksjonssjef 
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Dato: 14.12.2015 

 Saksnr..: 2015/12976 CHRISKL 

Svar fra HF: Forslag om forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 

undervisningsåret 2016-17 

 

Vi viser til høring fra Kunnskapsdepartementet om endring i forskrift om tildeling av 

utdanningsstøtte for 2016-17. Fakultetet har spesielt blitt bedt om å se på §§ 8-6, 36,37 og 38. I 

tillegg har vi en merknad til §§ 8-9 og 41-3. 

 

§8-6: Fakultetet har ingen innvendinger mot forslaget  

 

§ 8-9: Det bør klargjøres at dette kun gjelder offentlige institusjoner for lånefinansiering. 

 

§ 36: Fakultetet støtter forslaget.  

 

§ 37: Fakultetet støtter forslaget. 

 

§ 38: Fakultetet har ingen innvendinger mot forslaget.  

 

§ 41-3: Det er betenkelig at det eneste kriterium for tildeling av stipend bygger på to 

rankingssystemer.  Dette kan føre til at toppinstitusjoner innen spesialiserte fagfelt, men som ikke 

tilhører noe breddeuniversitet, som hovedregel ikke kommer med på listen. Man bør som et 

minimum også se på rangeringer innen ulike fagfelt. 

 

Med hilsen 

 

Gro Enerstvedt Smenes  

Seksjonssjef  

Christine Klem 

Seniorrådgiver 
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Dato: 14.12.2015 

 Saksnr..: 2015/12976 HALLE 

Svar fra MN på Høring - forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 

undervisningsåret 2016-2017 

Vi viser til høring fra Kunnskapsdepartementet om endring i forskrift om tildeling av 

utdanningsstøtte for 2016-17. Fakultetet har spesielt blitt bedt om å se på §§ 8-6, 36,37 og 38. 

§8-6: Presiseringen om at det kan gis støtte i mer enn ti måneder per undervisningsår når "søkeren 
tar feltarbeid som av naturgitte årsaker må foregå om sommeren (16.juni til 15.august)"er positivt 
for våre studier og studenter. Vi er imidlertid usikker på hva det innebærer i praksis for oss og 
hvilke rutiner man tenker seg i forhold til dette. Hvor henter Lånekassen sine opplysninger fra, må 
hvert enkelt studium/emne/(master)student som bruker mer enn 14 dager om sommeren, meldes 
inn til Lånekassen og hvordan gjøres eventuelt dette? Det er også viktig at studenter som av ulike 
årsaker har fått utsatt innleveringsfrist for sin masteroppgave, ikke får avkortet studiestøtte for sitt 
toårige masterstudium, som følge av innvilging av støtte til utvidet undervisningsår. 
 
I §8-6 refereres det til §31-1-c, som sier at "støtte på inntil ...... kr per måned for søkere som er 
omfattet av ordningen med sommerterminer og søkere som tar forkurs til ingeniørutdanningen om 
sommeren.» På MN har vi flere emner som har aktivitet på sommeren, men som ikke nødvendigvis 
er registrert med sommertermin. Dette bør det muligens nå gjøres en opprydding i, slik at 
studentene ikke møter på motstand fra lånekassen som resultat av mangelfull registrering i FS. 
 

§ 36, 37 og 38: Fakultetet støtter forslagene. Vi er positive til at KD myker opp reglene om 

språkopplæring §36, 37 og 38, både språklig tilretteleggingssemester og språkstipend. Endringene 

vil også støtte opp under våre strategiske satsinger mot BRIKS.  

 

Med hilsen 

 

Solveig Kristensen 

Studiedekan      Yvonne Halle 

Rådgiver 
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