
Kunnskapsdepartementet

Postboks 8119 Dep
N-0032 OSLO

§ 8 - 7 utvidet støtteperiode

28 JAN, 2011
Q_ QD

Høringsuttalelse fra Norges Blindeforbunds
Ungdom om forskrift om tildeling av
utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-
2012

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) er Norges eneste
organisasjon av og for synshemmet ungdom. Synshemmede
studenter er en viktig del av våre medlemmer. Vi er glade for
at regjeringen etter mange år med påtrykk fra
funksjonshemmedes organisasjoner endelig innfører en
studiefinansiering som er tilpasset funksjonshemmede
studenter.

Vi ønsker med dette å kommentere departementets forslag til
forskrift.

Vi er opptatt av at unge funksjonshemmede skal kunne bruke
mest mulig av sin tid på å studere. En forutsetning for å oppnå
dette er at behovet for å innhente dokumentasjon, og å skrive
argumentere ovenfor offentlige etater holdes på et minimums
nivå. Det er studiene som er det viktigste og ikke det å lære
seg å formulere brev til det offentlige. Det foreslås at den
manglende muligheten til å arbeide ved siden av studiene skal
dokumenteres av en lege eller spesialist. NBfU ser ikke hvordan
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eller hvorfor leger skal kunne dokumentere dette, spesielt når
det ikke er tatt inn noen form krav fra starten av.
Vi er redd for at dette blir en ny måte å skulle vurdere
«arbeidsevne» eller i verste fall «rest arbeidsevne» til den
enkelte allerede før studiene har startet. Det er etter vår
mening viktig å gjøre denne prosessen så smidig som mulig for
den enkelte. Mange synshemmede bruker sommerferiene på å
forberede neste studieår. Både gjennom å skaffe seg
studielitteratur på lyd eller i punktskrift, og for å bli kjent på
nye studiesteder samt nødvendige hjelpemidler. Det å gi
synshemmede studenter enda fler oppgaver de må løse i
forkant av første studieår som andre studenter slipper å tenke
på er etter vår menig ikke akseptabelt. Vi mener det må være
tilstrekkelig å sannsynliggjøre at man ikke kan arbeide ved
siden av studier ved å legge frem legeattest på nedsatt
funksjonsevne og å forklare hvorfor det er vanskelig å arbeide i
tillegg til studiene.

§ 9 - 3 Støtte ved økt forsinkelse utover grensen i
§ 9 - 2

Vi støtter i hovedtrekk departementets forslag, men vi mener
dette blir en for strengt regelverk. Dette ved at det bare er
forhold ved «læringsmiljøet ved lærestedet» som skal gi
grunnlag for økt forsinkelser i studieprogresjonen.
Målsetningen ved denne støtten er at funksjonshemmede
studenter ikke skal få større utdanningsgjeld enn andre
studenter. Vi mener det da er svært uheldig at det bare er
forhold ved lærestedet som gis støtte ved forsinkelser. Det
kommer på ingen måte frem om at eksempelvis forsinket
studielitteratur fra Norsk Lyd- og blindeskriftbiblotek er en
gyldig grunn til forsinkelser. Det er mulig å argumentere for at
NLB ikke er en del av «lærestedet». Det samme gjelder dersom
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Hjelpemiddelsentralen ikke behandler søknader som
nødvendige hjelpemidler raskt nok, eller at de blir forsinket
utlevert. Et tredje eksempel som for mange synshemmede
studenter er nødvendig er en fungerende løsning for
utdanningsreiser. Alle disse eksemplene ligger helt klart som
en del av «læringsmiljøet», men det er ikke nødvendigvis en
del av «læringsmiljøet ved lærestedet».
Vi mener det må gis støtte til forsinkelser også når andre
faktorer innenfor læringsmiljøet som er årsaken og ikke bare
de som er på lærestedet.

§ 46 -1 ekstra stipend

Vi viser til vår argumentasjon ovenfor, vi er også her mot
dokumentasjonskravet, det bør også her holde med
sannsynliggjøring.

Med vennlig hilsen

NorgesBlindeforbunds Ungdom
Andreas Lindrupsen
Styreleder
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