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Høringsinnspill fra ANSA: Høring - forslag til endringer i 
utdanningsstøtteloven 
 
ANSA - Foreningen for norske studenter i utlandet ønsker å takke for muligheten til å komme med innspill til 
denne høringen.  
 
ANSA stiller seg i utgangspunktet bak forslaget om at en forsørgers samboer skal likestilles med en 
forsørgers ektefelle når det gjelder adgangen til å behovsprøve utdanningsstøtten for elever og læringer 
under videregående opplæring. ANSA har heller ingen kommentarer til utformingen av beregningsmodellen 
for støtten under den nye ordningen. I forslaget til statsbudsjett for 2015 (Prop. 1 S – 
Kunnskapsdepartementet, Betre målretting av støtteordningane, s.212-213) anslår departementet at andelen 
elever med ungdomsrett til videregående opplæring som får utdanningsstøtte vil falle fra dagens 40 prosent 
til om lag 12 prosent. ANSA ber imidlertid departementet ha i mente de 28 prosentene som nå mister 
støtten, og konsekvensene dette har for dem. Videregående utdanning i Norge er gratis, og disse elevene 
blir således ikke hindret i å gå på skole her. For elever i denne gruppen som vurderer å ta et eller flere år i 
utlandet, utdanninger som medfører en merkostnad for elevens forsørgere, kan frafallet av støtten føre til at 
flere velger å bli hjemme. Ettersom støtteordningen er generell, og ikke spesifikt rettet mot denne gruppen 
stiller altså ANSA seg bak departementet forslag, men anbefaler at denne effekten tas med i betraktning i 
den videre revideringen av forskrift om utdanningsstøtte for elever undervideregående opplæring. 
 
Til forslaget om endring av Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger fra andre har ANSA ingen 
kommentarer. 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
Madeleine Mowinckel 
President, ANSA 

Øystein Holm-Haagensen 
Rådgiver, ANSA 

 

mailto:ansa@ansa.no

	Høringsinnspill fra ANSA: Høring - forslag til endringer i utdanningsstøtteloven

