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Høringsinnspill fra ANSA: endringsforskrift til forskrift om tildeling
av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2012-2013
ANSA (Samskipnaden for norske studenter i utlandet) ønsker å takke for muligheten til å
komme med innspill til denne høringen.
Overordnet tolker ANSA at mange av endringene er rent regeltekniske, vi vil derfor ikke
kommentere disse.

1. Omlegging av ordningen for konvertering av lån til stipend ved bestått
utdanning (§27 – 3), endring fra våren 2013.
ANSA har vært godt informert om denne endringen i forkant av høringsrunden, og støtter
endringen som helhet. Utenlandsstudentene har hatt denne ordningen fra før, og vil
derfor ikke merke endringen av dette.
2. Unntak for renteinntekter fra BSU i behovsprøvingen av stipend mot
kapitalinntekter ( §§29-1, og 29-4), endring fra og med høsten 2012.
ANSA ser dette forslaget som svært positivt. Vi ønsker å rose departementet for å
tilrettelegge for BSU som en viktig spareordning.
3. Rett til foreldrestipend for søker som føder barn før termindato som ville ha gitt
rett til foreldrestipend m.h.t. opptjeningstid (§43-1), endring fra og med våren
2013.
ANSA syns dette er en fornuftig endring, og støtter departementets betraktninger og
argumentasjon.
4. Gradert sykestipend for våren 2013 (§44-1a)
Dette er en ordning ANSA har støttet. Det er et viktig prinsipp at det skal lønne seg å
studere.
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ANSA vil bemerke at for utenlandsstudentene vil muligheten til å kunne benytte seg av
ordningen variere ut i fra studiested og retning. På enkelte utdanningsinstitusjoner vil det
være mulig å vise til et delvis sykemeldt studieløp, mens det hos andre vil være umulig
grunnet for eksempel kun én eksamen og krav om fullt oppmøte for å ta studiepoengene.
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