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Høringssvar på Forslag til endringer i forskrift om tildeling av 

utdanningsstøtte for undervisningsåret 2015-2016 
 

Viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 08.10.14, vedr. ovennevnte. 

 

Rådet for offentlige fagskoler – RFF, har vurdert forslaget til endringer og har følgende 

kommentarer: 

 

Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte. 

 

 Kap. 1 – Støtteformer  

Ingen kommentarer. 

 

 Kap. 2 – Statsborgerskap og tilknytning til Norge  
Vi støtter forslaget om å innføre en generell rett til støtte til skolepenger til studenter som tar 

høyere utdanning ved nettskoler i EØS-land. 

 

 Kap. 4 – Hva slags utdanning det gis støtte til 

Forslaget om å ta med Tresemesterordningen i utdanninger det gis støtte til, støttes. 

 

 Kap. 5 – Delstudier i land utenfor Norden 

Ingen kommentarer. 

 

 Kap. 6 – Utdanning i et annet nordisk land 

Ingen kommentarer. 

 

 Kap. 7 – Krav til utdanningsopplegget 

Ingen kommentarer. 

 

 Kap. 8 – Hvor lang tid det gis støtte 

Ingen kommentarer. 

 

 Kap. 9 – Avbrutt utdanning 

Ingen kommentarer. 

 



 

 

 Kap. 10 – Støtte fra andre, ny støtte etter tidligere ettergivelse 

Ingen kommentarer. 

 

 Kap. 11 – Avtale om støtte 

Ingen kommentarer. 

 

 

Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, 

folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringsloven § 3-1. 

Ingen kommentarer. 

 

 

Fjerde del.  Støtte til utdanning i land utenfor Norden 

Til § 35-7 – Videregående opplæring og fagskoleutdanning. 

Vi finner det merkelig at formuleringen i forslaget til ny § 35-7 om at det ikke gis støtte til 

utdanning til utdanning utenfor Norden som er på nivå med videregående opplæring eller 

fagskoleutdanning i Norge, videreføres. Det er gitt unntak for visse former for videregående 

opplæring, men ikke for fagskoleutdanning til tross for at fagskoleutdanning er en 

tertiærutdanning på linje med universitets- og høyskolestudier. Dette er med på å undergrave 

fagskolenes status.    

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Bernt Rolf Almedal 

Leder for RFF 
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