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Høring – forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012 

 
Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 1. november 2010 med forslag til endringer i Forskrift om 

tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012. 

 

Forslaget til endringer har vært på høring til Studentparlamentet. 

 

1. Generelle kommentarer: 

 

Det er svært positivt at Regjeringen har økt bevilgningene til forbedring av studiefinansiering for studenter 

med nedsatt funksjonsevne. Dette er en gruppe studenter som ofte har endt opp med større gjeldsbyrde fordi 

forskriften i Statens lånekasse ikke har imøtekommet deres spesielle situasjon. Alternativt har de vært 

henvist til å søke utdanningstøtte gjennom NAV der kravene til tett kontroll og rapportering har representert 

en ekstra byrde. Støtte til utdanning gjennom NAV har dessuten blitt sterkt innskrenket for unge med nedsatt 

funksjonsevne de senere år. Mange av disse studentene har derfor opplevd mangel på likestilling, noe den 

ekstra bevilgningen og forskriften om tildeling av utdanningsstøtte tar sikte på å motvirke.  

 

Det er grunn til å se på begrepsbruken i forskriften. Funksjonsnedsettelse/nedsatt funksjonsevne er knyttet til 

individet, mens funksjonshemming er relasjonell og en deltakerbegrensning som beskriver gapet mellom 

individets yteevne og miljøets krav. Vansker og forsinkelser i studiet kan være et resultat av 

•    forhold ved lærestedet i form av mangelfull tilrettelegging  

•    forhold utenfor lærestedets kontroll, for eksempel tilrettelagt litteratur, hjelpemidler og andre offentlige  

      tjenester 

•    forhold knyttet til selve funksjonsnedsettelsen  

•    og av samspillet mellom de ulike faktorene.  

 

Det er ellers grunn til å peke på at det er få fellestrekk ved studenter med funksjonshemming, men ett 

fellestrekk er en økt sårbarhet. Heller ikke med god tilrettelegging vil alle studenter med nedsatt 

funksjonsevne kunne gjennomføre utdanning på normert tid. Det har alltid vært et viktig tilretteleggingstiltak 

for studenter med nedsatt funksjonsevne å kunne bruke noe ekstra tid. Dette bør forøvrig også inngå som del 

av universell utforming av utdanning.  

 

Dokumentasjonen i den foreslåtte forskriften vil utvilsomt kunne være et problem. Vil kravet til 

dokumentasjon innbære at lærestedet skriver under på at læringsmiljøet ikke er tilpasset studentens 

funksjonsnedsettelse? I så fall vil nok mange utdanningsinstitusjoner vegre seg.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Kommentarer til foreslåtte endringer i forskriften 

 

§ 8-7 Utvidet støtteperiode for søkere med nedsatt funksjonsevne  

UiO er svært positive til at studenter med nedsatt funksjonsevne får muligheter til studiefinansiering i 

sommermånedene. 

 

§ 9-3 Støtte ved forsinkelse i mer enn ett år  

UiO er svært positive til at Lånekassen kan gi støtte utover forsinkelse på 1 år/60 studiepoeng, men vi mener 

at grunnlaget for å få innvilget dette ikke utelukkende bør være knyttet til eventuell mangelfull tilrettelegging 

”fordi læringsmiljøet ikke er tilpasset søkerens funksjonshemning”. 

 

§ 11-3 Utbetaling av støtte  
Kvotestudenter har et spesielt behov for forhåndsutbetaling av et større beløp ved semesterstart for å dekke 

etableringskostnader ved flytting til Norge. Dersom utbetalingen av støttebeløpet blir fordelt likt utover hver 

måned vil denne gruppen studenter få problemer med å betale alle kostnader ved semesterstart. Fra andre 

semester vil imidlertid dette behovet ikke være like gjeldende, og et jevnt utbetalingsbeløp hver måned vil 

kunne være funksjonelt.  
 

Lånekassens innføring av startstipend for kvotestudenter har vært et meget positivt tiltak. Ved evaluering av 

startstipendordningen har UiO spilt inn at startstipendbeløpet bør være noe høyere for å kunne dekke alle 

etableringskostnader inntil kvotestudentene får tildelt norsk personnummer.  

 

§ 46-1 Stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne  

UiO er svært positive til denne nye paragrafen som vil gi studenter med nedsatt funksjonsevne kompensasjon 

for manglende mulighet for lønnet arbeid ved siden av studiene og for merutgifter som følge av 

funksjonshemmingen.  

 

§ 46-2 Omgjøring av lån til stipend ved forsinkelse ut over grensen i § 9-2  

 UiO er svært positive til at hele basisstøtten gis som stipend ved forsinkelse grunnet nedsatt funksjonsevne. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Gunn-Elin Bjørneboe 

universitetsdirektør     

 

         Monica Bakken 

         studiedirektør 
   

 

 

 

Kopi til: Studentparlamentet 

               Fakultetene 

 

 

 

 

 


