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Høringssvar fra IMDi - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 
undervisningsåret 2011-2012 

IMDi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet 01.11.10. IMDi støtter i 
hovedsak forslagene om endringer av forskriftene slik Kunnskapsdepartementet 
foreslår. IMDi har imidlertid noen kommentarer og forslag til andre løsninger 
innenfor noen av støtteordningene.  
 
§ 2-2 Utenlandske statsborgere 
Kommentarer til punkt f 
IMDi har i kontakt med UDI blitt orientert om at punkt f) som er særregler for 
oppholdstillatelse for etterkommere av Kola- nordmenn er avviklet for flere år 
siden. Kunnskapsdepartementet kan ta kontakt med gjeldende avdeling i UDI for 
en skriftlig bekreftelse.  
 
§ 11- 3 Utbetaling av støtte 
Forslag til endring med å utbetale samme beløp hver måned kan være en god 
ordning for mange og spesielt for den gruppa som har sommerjobb og dermed 
har litt ekstra midler til for eksempel lærebøker, depositum på husleie og andre 
utgifter ved semesterstart. Det er ikke alle grupper av studenter som har lik 
tilgang til sommerjobber. IMDi viser til at mange studenter med 
innvandrerbakgrunn ikke stiller likt med majoritetsbefolkningen m.h.t. jobb.  
 
Forslaget om å gjøre endringer på den skjevforedelingen av studielånet som er i 
dag, kan ramme ulike grupper. IMDi foreslår en alternativ løsning som gjør at 
studentene selv kan velge hvilken utbetalingsordning som passer best til deres 
situasjon. Hvis målet er at ordninger i samfunnet skal være likeverdige for alle 
grupper, så betyr det ikke alltid at ordningene skal være like. IMDi foreslår at det 
innføres en ordning der studentene kan krysse av på et søknadsskjema om de 
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ønsker dagens ordning eller om de ønsker en ordning der støttebeløpet skal være 
uendret gjennom året. Norge er på vei til å bli et flerkulturelt samfunn. Det vil 
bety at det bør være valgmuligheter m.h.t ulike ordninger i vårt samfunn for at 
alle grupper skal få likeverdige muligheter.  
 
§ 17 -2 Vilkår for bostipend 
IMDi støtter forslaget om en presisering av særlige forhold til å gjelde særlige 
forhold av personlig eller sosial karakter. I arbeidet mot tvangsekteskap har IMDi 
erfart at elever må flytte hjemmefra på grunn av ekstrem kontroll, eller 
æresrelatert vold og tvang. Manglende kunnskap i forvaltningen om slike forhold, 
kan være en utfordring ved utøvelse av skjønn. Samtidig er det en fare ved 
ytterligere presiseringer eller retningslinjer at skjønnsområdet blir for smalt, og 
kan utelukke forhold man så langt ikke har tenkt på. Det bør imidlertid vurderes 
å lage en veileder for hva som kan ligge i begrepet ”særlige forhold av personlig 
eller sosial karakter”, hvor også tilfeller av ekstrem kontroll og æresrelatert vold 
og tvang gis som eksempler.  
 
§  21- 1 Behovsprøving av stipend 
IMDi vil foreslå at det også innføres et unntak fra behovsprøving etter den 
samlede inntekten og formuen til forsørgere, for særlige forhold av personlig eller 
sosial karakter. IMDis erfaring fra arbeidet mot tvangsekteskap har vist at 
enkelte foreldre ikke støtter opp om ungdommens skolegang ved å gi nødvendig 
økonomisk støtte til transport og utstyr (bøker, PC mv). Ungdom som flytter 
hjemmefra etter brudd med familien pga æresrelatert kontroll, vold og tvang, må 
i dag ofte ta opp lån for å finansiere sin utdanning på videregående skole. 
 
§ 44-6 Søker som mottar introduksjonsstønad 
IMDi støtter forslaget om at søker som mottar introduksjonsstønad ikke kan 
motta flyktningstipend i samme periode. IMDi viser til at det er en svært liten 
gruppe som har rett til flyktningstipend. Flyktningstipend har en ramme på tre år, 
men introduksjonsstønaden har en ramme på normalt 2 år. Forslaget om at 
flyktningstipend skal erstattes med utdanningstøtte som blir gjort om til stipend 
om studenten fullfører eksamen, vil kunne føre til dårligere økonomiske forhold 
for denne gruppa. Personer med flyktningbakgrunn har ofte gjennomlevd traumer 
og brutale omstillinger som gjør det vanskelig å gjennomføre studier på normert  
tid. Det nye forslaget tar ikke høyde for dette. IMDi foreslår at retten til 
flyktningsstipend bør opprettholdes. Stipendet kan ikke utbetales i den perioden 
man mottar introduksjonsstønad slik at en flyktning kan få en samlet 
støtteordning på fem år som vil sikre utdanningsmuligheter også for de med 
svakere utgangspunkt enn majoriteten av studenter.  
 
Med hilsen 
for lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet 
 
Geir Barvik 
Direktør 

 
Peter Baum 
Høringskoordinator 
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