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Høringsuttalelse om forslag til forskrift om 
tildeling av utdanningsstøtte for undervis-
ningsåret 2015-2016 

Innledning 
Norsk studentorganisasjon (NSO) ønsker å takke departementet for invitasjonen til å svare 

på høringen om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 

2015-2016 (heretter: tildelingsforskriften). 

 

En betydelig andel av endringene i forslaget til tildelingsforskrift er etter NSOs skjønn av 

regelteknisk art uten realitetsendringer eller budsjettkonsekvenser. Vi ønsker derfor, og et-

ter NSOs mandat, å holde oss til å kommentere de forslagene som innebærer realitetsend-

ringer under forskriftens tredje del, spesifikt forslagene som handler om støtte til søkere i 

høyere utdanning, samt relevante deler av fjerde del om støtte til utdanning i land utenfor 

Norden og femte del om spesielle ordninger. 

Til § 2-3, 33-2 mv om vilkår for EØS- og EFTA-arbeidstakere og deres familier 

Departementet foreslår å ta oppfordringene fra EFTAs overvåkningsorgan ESA til følge, og 

fjerne kravet om faglig sammenheng mellom arbeid og utdanning hos EØS-arbeidstakere 

og deres familier. Departementet foreslår også å endre vilkårene om tilknytning til Norge for 

denne gruppen personer. 

 

NSO støtter forslaget. 

 

NSO mener Norge som EØS-land og deltaker i det europeiske kunnskapssamarbeidet må 

være sitt ansvar bevisst ovenfor de arbeidstakere som har tilknytning til landet, så vel som 

deres familier. Vi mener forslaget på en hensiktsmessig måte ivaretar dette ansvaret. 

Til § 30-1 Reisestipend i Norge og Norden 

Departementet foreslår å øke egenandelen i reisestipendet med 500 kroner fra undervis-

ningsåret 2015-16, slik at egenandelen fra da av vil være 2 745 kroner. 

 

NSO støtter ikke forslaget. 

 

NSO kan ikke se at økningen er grunngitt i høringsnotatet, og stiller spørsmålstegn ved 

nødvendigheten av det. Med dagens grense er det et lite mindretall av de som mottar støtte 

fra Lånekassen som kan benytte seg av stipendet, og NSO mener det vil være mer naturlig 

å senke kravet til egenandel for reisestipendet, heller enn å heve den. Det vil potensielt 

også senke terskelen for å flytte for å ta høyere utdanning, noe som vil bli nødvendig for 

flere etter at den varslede stortingsmeldingen om struktur har kommet, og den påfølgende 

omstruktureringen er gjennomført. Ifølge tall fra Lånekassen vil forslaget gi om lag 14 500 

studenter mindre støtte, og NSO mener at det vil svekke mobiliteten til studentmassen.  
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Til § 35-2 Første året av bachelorutdanningen 

Departementet foreslår å fjerne begrensningen som gjør at støtte til det første året av 

bachelorutdanningen (freshman-året) i USA og bare kan gis til utdanning ved enkelte læres-

teder. 

 

NSO støtter forslaget. 

 

NSO er enige i departementets vurdering av at de de tre rangeringslistene over høyere ut-

danningsinstitusjoner ikke er et godt mål på kvalitet i den enkelte bachelorutdanning. NSO 

mener dessuten at det metodiske grunnlaget for disse rangeringene er lite egnet for å måle 

utdanningskvalitet også på institusjonsnivå. 

 

At ikke alle deler av freshman-året i USA tilsvarer norsk høyere utdanning (og dermed gir 

norske studiepoeng) er etter NSOs skjønn et ansvar for staten å opplyse om gjennom Sen-

ter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i forbindelse med praktiske forhold rundt stu-

diet, men ultimat sett et valg studenten selv må stå fritt til å ta. 

Til § 44-6 Begrensninger ved samtidige ytelser fra folketrygden 

Departementet foreslår å åpne for å kombinere sykepenger fra folketrygden med sykesti-

pend fra Lånekassen. 

 

NSO støtter forslaget. 

 

NSO er glade for at departementet foreslår å åpne for at de som har rett til det, vil kunne 

motta støtte både fra folketrygden og fra Lånekassen i sykdomsperioder. Vi slutter oss til 

departementets begrunnelse om at ordningen bidrar dermed til å oppfylle utdanningsstøt-

tens formål om å sikre lik rett til utdanning. 

Tillegg 

NSO ønsker i tillegg til de foregående punktene å uttale seg om § 25-1 Basisstøtte som 

ikke er del av høringen, men som blir fastsatt som konsekvens av Stortingets budsjettbe-

handling. Vi mener støttebeløpet i dag er for lavt til at utdanningsstøtteordningens formål 

om reelt lik tilgang til til høyere utdanning er oppnåelig, og viser til SSBs siste levekårsun-

dersøkelse, der det kom frem at 6 av 10 jobber parallelt med studiene og at 4 av 10 mottar 

støtte hjemmefra for å kunne studere på fulltid. Vi mener at det ikke skal være nødvendig å 

jobbe ved siden av studiene, og at når det skjer i så utstrakt grad som i dag, går det ut over 

kvaliteten på studiene.  

 

Vi mener grunnlaget til utdanningsstøtteordningen er at studenter ikke skal være avhengige 

av støtte fra andre eller arbeidsinntekt for å kunne studere på fulltid. 
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