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Forslag om endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2011-
2012 

 

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ønsker å takke for muligheten til å bli hørt og 
komme med innspill til forslagene til endringer i forskrift. Høringen er svært omfattende og 
SP-UiB har derfor valgt å kun kommentere på noen utvalgte forslag. Øvrige forslag har SP-
UiB ingen innsigelser til.  

Forslag om flat utbetaling: § 11-3 

NSO støtter ikke forslaget om å utbetale studiestøtten flatt. Studentene er helt avhengig av 
større utbetalinger i begynnelsen av semestrene for å kunne betale for blant annet 
pensumlitteratur, depositum til husleie og andre ekstraordinære utgifter ved studiestart. SP-
UiB reagerer også på at dette ikke ble tatt ut av høringen da statsråden ifm. offentliggjøring 
av statsbudsjettet trakk forslaget ovenfor media og ba Stortinget stemme mot forslaget.   

SP-UiB mener likevel at begrunnelsen for forslaget i høringsnotatet om at det vil lette 
likviditetsproblemene studentene står ovenfor ved slutten av semesteret er gyldig og er 
positive til at regjeringen nå anerkjenner denne utfordringen. Vi mener likevel at den eneste 
gode løsningen på denne utfordringen er en økning i studiestøtten som helhet og utbetaling i 
11 måneder.  

SP-UiB mener at studiestøtten i utgangspunktet skal utbetales skjevt over 11 måneder, men 
det skal være mulig for studenter å velge flat utbetaling. På denne måten sikres økonomien til 
alle studenter ved semesterstart, samtidig som det gir valgmulighet til den enkelte student.  

Generelt om studenter med nedsatt funksjonsnedsettelse: § 8-7, § 46-1, § 9-3 og § 46-2 

SP-UiB ser med glede på at studenter med funksjonsnedsettelser forslås å få bedre rettigheter. 
Det må også utarbeides en veileder som inneholder informasjon om hvem som er berettiget 
støtte, hvordan en søker og om krav til dokumentasjon. Denne veilederen må distribueres til 
alle som møter den eventuelle søkergruppen – herunder utvalg på utdanningsinstitusjonene, 
studenthelsetjenestene, samt fastleger rundt om i landet. Dette er viktig for å sikre spredning 
av informasjonen til studenter som vil dra nytte av ordningen.  

Forslag om behovsprøving av forsørgerstipendet mot ektefelles/samboers likning: § 29-4 

SP-UiB er stor motstander av denne paragrafen i sin helhet. Vi mener at behovsprøving mot 
ektefelles/samboers likning beror på en delvis utdatert tankegang om at alle samboere og 
ektepar har felles økonomi, hvilket vi igjen mener er et likestillingsspørsmål. SP-UiB setter 
spørsmålstegn ved hvordan dette fungerer i praksis ved eksempelvis samlivsbrudd og 
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separasjon. Vi vil her etterlyse en debatt om hvorvidt Lånekassens gjeldende og foreslåtte 
forskrifter er utdaterte og virker mot sin hensikt.  

SP-UiB mener at alle studenter som har barn skal ha krav på forsørgerstipend.  

Støtte ved forsinkelse: § 9-2 

SP-UiB støtter forslaget om å endre presiseringen vedrørende støtte ved forsinkelse fra et år 
til 60 studiepoeng. Dette vil gi et mer forståelig og forutsigbart regelverk for studentene, samt 
sikre bedre likebehandling mellom heltids- og deltidsstudenter.  

 

 


