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Høring  -  Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-
2012

Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet vedrørende om tildeling av
utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011- 2012.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har følgende merknad:

Kap. 3 Generelle krav til søkeren
Vi støtter forslaget om at foreldrebegrepet i angjeldende forskrift også skal omfatte
personer som har overtatt foreldreansvaret i medhold av barnelova § 63.

Imidlertid mener vi ordlyden i den nye bestemmelsen er noe uklar ved at
formuleringen i kombinasjon med bestemmelsens overskrift kan gi inntrykk av at
definisjonen bare skal omfatte personer etter barnelova § 63, og ikke øvrige
foreldre/adoptivforeldre. Vi antar at dette ikke har vært tilsiktet, og foreslår derfor
følgende formulering:

§ 3-6Foreldre
Foreldre med foreldreansvar og andre som har overtatt foreldreansvaret i henhold til
barnelova § 63, regnes som foreldre.

Kap. 44 Flyktningstipend
Vi forutsetter at forslaget fra Kunnskapsdepartementet innebærer at deltakere i
introduksjonsprogrammet mister sin rett til å motta flyktningstipend kun i den perioden
de mottar introduksjonsstønad, og at de dermed kan ha rett til flyktningstipend etter at
de er ferdige med introduksjonsprogrammet.
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KDs begrunnelse for forslaget til endring av reglene for flyktningstipend er blant annet
at det er urimelig sammenliknet med andre studenter at deltakere i introduksjons-
programmet skal motta dobbel dekning ved at de både får introduksjonsstønad og
flyktningstipend. Vi er usikre på om dette er en helt holdbar begrunnelse, og viser til at
deltakere i introduksjonsprogrammet hovedsakelig er nyankomne flyktninger, og at
deres bakgrunn og livssituasjon kan innebære at særskilte hensyn gdør seg gjeldende.
KD begrunner også forslaget med at det er urimelig sammenliknet med andre
deltakere i introduksjonsprogrammet at en gruppe får rett til flyktningsstipend. BLD vil
i den sammenheng påpeke at vi ikke kan se at det i høringsbrevet drøftes om forslaget
til ny § 44-6 vil få positive eller negative konsekvenser for den enkeltes incitament til å
gjennomføre skolegang. Dersom mottak av flyktningstipend virker motiverende for å
komme raskt i gang med skolegang (innenfor introduksjonsprogrammet) som er viktig
for videre utvilding i Norge, så er det et moment som bør tas med i vurderingen av
dette forslaget skal gjennomføres.

BLD oppfatter det som noe uklart hva som blir den økonomiske konsekvensen av
forslaget for den enkelte deltaker i introduksjonsprogram, men forutsetter at de mister
muligheten til inntekt på ca 89 000 kr per år ved siden av introduksjonsstønaden. Det
fremgår av høringsbrevet at det per i dag er kun 56 personer som berøres av endringen,
noe som innebærer at den økonomiske effekten av forslaget fra statens side er
forholdsvis beskjeden. Men for den enkelte deltaker i introduksjonsprogrammet som
omfattes av forslaget har dette meget stor økonomisk betydning.BLD mener derfor at det
må lages en overgangsordning som gjør at ingen som har berettiget forventning om å
motta stipend uventet mister en svært stor del av sin samlede inntekt.
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