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HØRINGSUTTALELSE FRA NSO: ENDRINGSFORSLAG TIL FORSKRIFT OM 

TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET 2012-2013 

Norsk studentorganisasjon (NSO) er en paraplyorganisasjon for studentdemokratiene ved høyere 

utdanningsinstitusjoner i Norge. Organisasjonen representerer om lag 200 000 studenter og jobber 

for å bedre studenters faglige, sosiale og økonomiske vilkår. NSO takker Kunnskapsdepartementet 

for muligheten til å uttale seg i denne saken. 

Omlegging av konverteringsordningen 

NSO har ingen motforestillinger mot omlegging til en årlig konvertering av studielån til stipend, og 

ser hvordan dette kan føre til mindre administrativt arbeid for Lånekassen. Vi vil i sammenheng med 

denne endringen presisere viktigheten av god informasjon til studentene av alle endringer som 

foretas i Lånekassens forskrifter, og håper departementet også ser viktigheten av dette.  

Unntak for renteinntekter fra BSU 

At renteinntekter fra Boligsparing for unge (BSU) ikke medberegnes i behovsprøvingen av 

studiestøtten, er et godt tiltak. Det er vanskelig for unge å komme inn på boligmarkedet i dag, og 

dette unntaket sikrer at studenter ikke straffes for å gjøre den nødvendige sparingen. 

Rett til foreldrestipend for søker som føder før termindato 

At departementet velger å fleksibilisere retten til foreldrestipend slik at det tas hensyn til faktisk 

fødselsdato, og ikke kun termin, er et positivt steg i retning et studiestøttesystem mer tilpasset 

studenter med barn. Vi stiller oss altså bak denne omleggingen, og håper at departementet i neste 

omgang også  vil tilpasse denne retten ytterligere for tidspunktet en føder på, gjennom å endre 

kravet til hvor lenge man må ha hatt studentstatus for å få rett til stipendet fra seks til tre måneder. 

Gradert sykestipend 

NSO er veldig tilfreds med at ordningen med gradert sykestipend videreføres ut høsten 2013, men 

ønsker at denne ordningen gjøres permanent. Dette er en viktig ordning for å sikre at de studentene 

som blir syke i løpet av studieåret får mulighet til å studere etter kapasitet, og for å hindre frafall fra 

høyere utdanning.  

 
Vennlig hilsen 
 
Jorid Martinsen  
Velferds- og 
likestillingsansvarlig 
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