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Fylkesrådmannens innstilling

Finnmark fylkeskommune gir høringsuttalelse som foreslått.

03.11.2014

Øystein Ruud
Fylkesrådmann



84

-bf3lbd12-361b-4ec4-9fel

-c7b58f88d52c

s

2

Bakgrunn eller sammendrag

Kunnskapsdepartementet har ute en høring angående endringer i forskrift om tildeling av

utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016. Fristen for høringsuttalelser er 8. januar 2015.

Høringen er omfattende, og Finnmark fylkeskommune ønsker å gi høringsuttalelse på de punktene som

angår elever i videregående opplæring.

Saken fremmes til hovedutvalg for kompetanse slik at utvalget kan gi sin uttalelse i forbindelse med

høringen om endringer i ordningen for utdanningsstøtte.

Beskrivelse

Grunnstipend
Det foreslås flere endringer i hvordan behovsprøvingen av grunnstipendet skal gjennomføres. For det

første foreslås det å behovsprøve mot inntekten til begge foreldrene, uavhengig av om eleven bor

sammen med en av eller begge foreldrene. I dag behovsprøves det bare mot økonomien til den av

foreldrene som eleven bor sammen med, samt mot økonomien til ev steforelder. Det foreslås å avvikle

den direkte behovsprøvingen mot steforelders økonomi når begge foreldrenes inntekt skal legges til

grunn.

For det andre foreslås det å behovsprøve mot summen av foreldrenes personinntekt og netto positive

kapitalinntekter. I dagens ordning behovsprøves det mot alminnelig inntekt, med tillegg av 10 pst av

formue over 986000 kroner.

For det tredje foreslås det å endre dagens inntektsgrenser for behovsprøving og å redusere antallet

stipendsatser fra over 30 i dag til tre i ny ordning. Det er videre foreslått å øke den høyeste stipendsatsen

for grunnstipend med 1000 kroner, slik at mange av dem som får grunnstipendet vil få et høyere stipend

enn de ville gjort med dagens ordning.

Det er anslått at i underkant av 22000 elever vil få grunnstipend dersom forslagene vedtas. I

undervisningsåret 2013-14 var antallet mottakere av grunnstipendet om lag 69600.

Reisestipend

Med dagens egenandel får man ikke stipend til innenlands hjemreiser dersom reiseavstanden mellom

lærested og registrert hjemsted er mindre enn 364 km. Om man har en reiseavstand som ligger mellom

364 km og 501 km, får man med dagens egenandel et årlig reisestipend fra 0 til 500 kroner (man får kr.

3,64 per km utover 364 km-grensen).

Hvis egenandelen økes med 500 kroner, slik som foreslått i statsbudsjettet, innebærer dette at

studentene som har en reiseavstand mellom 364 og 501 km vil miste stipendet.

Studenter som har en reiseavstand mellom lærested og registrert hjemsted på mer enn 501 km, vil

fremdeles få reisestipend. Men egenandelsøkningen vil gjøre stipendet 500 kroner lavere enn om man

hadde videreført dagens egenandel.

Om lag 14500 studenter får med dagens egenandel et årlig reisestipend på under 500 kroner, og vil som

følge den foreslåtte egenandelsøkningen miste stipendet. Ca. 30000 studenter vil som følge av

egenandelsøkningen få et lavere stipend enn i dag.
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Bostipend
I dagens ordning behovsprøves ikke bostipendet, verken mot foreldreøkonomien eller

elevens/lærlingens egen inntekt.

Forslaget i statsbudsjettet for 2015 innebærer at bostipendet skal behovsprøves både mot foreldrenes

økonomi og mot egen lærlinginntekt. Avhengig at foreldrenes inntekt vil bostipendet bli tildelt etter tre

satser, der den mellomste og laveste satsen utgjør hhv 75 pst og 50 pst av den høyeste satsen på 4157

kroner per måned.

Elever/lærlinger som har foreldre med samlet inntekt (sum av personinntekt og netto positive

kapitalinntekter) under ca 760000 kroner vil fortsatt motta høyeste sats.

Elever/lærlinger med foreldre med høyere inntekter vil motta redusert sats. Bostipend til lærlinger skal i

tillegg behovsprøves mot lærlinglønn dersom lærlingen har inntekt over 13800 kroner per måned.

Det er anslått at om lag 11700 elever og om lag 2000 lærlinger vil få redusert bostipendet dersom

forslagene vedtas.

Lån
Ordningen med behovsprøvd lån for elever i videregående opplæring foreslås fjernet. Dette er fordi det

ikke er ønsket at elever fra familier med svak økonomi skal ta lån for å gå på videregående skole. Mange

av disse får i dag problemer med å betale tilbake. Elever over18 år kan selv søke utdanningslån, med et

maksimalt beløp på kr. 3020 per måned.

Vurdering

Høringsuttalelse:

Grunnstipend
Intensjonen med ny ordning er å gi støtte til de som trenger det mest. Finnmark fylkeskommune har

ingen kommentarer til dette punktet.

Reisestipend
Finnmark er et fylke med store avstander og en spredt tilbudsstruktur for videregående opplæring.

Fylket har en stor andel elever som er borteboere. Ved å heve egenandelen til 500 kr vil i realiteten

reisestipendet for avstander under 501 km bli borte. Dette vil få konsekvenser for elever som ønsker å gå

på et programområde/utdanningsprogram som kun blir gitt ved noen skoler i fylket. Det skal være

elevens ønske og ikke økonomiske hensyn som avgjør valg av skole. Finnmark fylkeskommune mener det

er uheldig og støtter ikke forslaget. For at ikke privatøkonomiske forhold skal være styrende for elevenes

valg av utdanning, foreslår Finnmark fylkeskommune at alle borteboere får reisestipend dersom det er

mer enn 364 km og at det ikke skal behovsprøves etter foreldrenes inntekt.

Bostipend
Finnmark er et fylke med store avstander og en spredt tilbudsstruktur for videregående opplæring. En

stor andel av elevene i fylket er borteboere. Selv om en familie har inntekt som ligger over det som er

foreslått som minsteinntekt, er det en økonomisk belastning å finansiere barn som borteboere. Det er en

større økonomisk belastning å betale for hybel og mat selv for familier med en relativt god inntekt.
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Familier med flere barn vil ha en større økonomisk belastning. Skolestrukturen i Finnmark er slik at flere

ungdommer må flytte bort fra foreldrehjemmet for å gå på skole. Avstander og infrastruktur er slik at det

ikke er mulig å pendle på samme måte som i andre fylker. Finnmark fylkeskommune støtter ikke

forslaget. Finnmark fylkeskommune foreslår for at privatøkonomiske forhold ikke skal være avgjørende

for elevens valg av utdanning, at borteboerstipendet blir vurdert etter samme kriterier som

reisestipendet.

Lån
Intensjonen er å gi mulighet for lån etter fylte 18 år til de som ønsker dette. Det er satt et

maksimumsbeløp på utdanningslånet. Finnmark fylkeskommune har ingen kommentarer til dette.

Fylkesrådmannenskonklusjon

Fylkesrådmannen støtter en gjennomgang av dagens ordning for utdanningsstøtte. Rådmannen synes

det er positivt at grunnstipendet behovsprøves slik at støtten blir gitt til de som har størst behov.

Fylkesrådmannen ønsker ikke støtte høringsforslaget som i realiteten vil gjøre det vanskeligere for elever

i Finnmark å velge ønsket skole om reise- og bostipendordningen blir vedtatt som i forslaget.

03.11.2014
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øystein Ruud
Fylkesrådmann

Vedleggog andresaksdokumenter

Lisbeth Sandtrøen
Opplæringssjef

Høring, forslag til endringer i utdanningsstøtteloven

Høringsnotat om forlag til endringer i utdanningsstøtteloven
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Møtebehandlin

Vedtak enstemmi :

Finnmark fylkeskommune gir høringsuttalelse som foreslått.
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Svar på høring av forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for
undervisningsåret 2015-2016

Vedlagt følger høringsuttalelse fra Finnmark fylkeskommune.

Med hilsen

Irmelin Klemetzen

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Postadresse Besøksadresse Telefon +47 78 96 30 00 Org.nr 964 994 218
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9815 VADSO 9800 VADS(2)
postmottak@ffkno www.ffk.no
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