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SVAR PÅ - HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILDELING 

AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET 2015-2016 
 

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

 

Troms fylkeskommune 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. 3 – Generelle krav og definisjoner 

Forslaget til endring i § 3-1 slik at praksisbrevkandidater med godkjent opplærings -

kontrakt har rett til støtte i Lånekassen – støttes. 

 

 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. 
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 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. 

 

Annen del. Støtte til søker som har rett til videregående opplæring 

Denne delen innebærer en relativt omfattende endring i støtten til videregående opplæring. 

Støtteordningene som omfattes av endringene er grunnstipend, behovsprøvd lån og bostipend. 

De foreslåtte endringene i hvilke inntekter grunnstipendet skal behovsprøves mot, 

inntektsgrunnlaget, inntektsgrenser og satser, er omfattende. Vi er noe usikre på om 

endringene treffer som ønsket. For Troms som har en relativt stor andel borteboere er vi svært 

engstelige for at endringene som foreslås ved at bostipendet skal behovsprøves mot 

forsørgerinntekt, og at det skal behovsprøves mot søkers egen lærlingeinntekt, vil slå negativt 

ut. 

Når det gjelder utstyrsstipendet har vi 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 

 

 

Sedolf Slettli 

Fylkesutdanningssjef Sture Flaaten 

 Spesialrådgiver   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

 

 

 

 

 
Troms fylkeskommune vil fra januar sende utgående brev som ikke er unntatt offentlighet elektronisk til mottaker. 

Organisasjoner, næringsliv og offentlig forvaltning vil motta brev i Altinn. Privatpersoner vil motta brev i Altinn, digipost 

eller eboks. Du kan lese mer om digital kommunikasjon på http://eid.difi.no/nb/kommunikasjon-pa-nett-som-hovedregel og 

om de ulike alternativene for å motta post fra oss på http://www.norge.no/. 

http://eid.difi.no/nb/kommunikasjon-pa-nett-som-hovedregel
http://www.norge.no/

