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Høringsuttalelse – Forslag til endringer i opplæringsloven og 

privatskoleloven 

Vi viser til brev av 18.12.13 fra Kunnskapsdepartementet med forslag til endringer i 

opplæringsloven og privatskoleloven. Lånekassen har følgende merknader til forslagene om 

endringer i retten til opplæring for ungdom over opplæringspliktig alder som er under 18 år, og 

som søker om oppholdstillatelse. 

Slik Lånekassen forstår forslaget, skal endringen i retten til grunnskoleopplæring ikke medføre 

at disse elevene samtidig skal få rett til utdanningsstøtte under opplæringen. Videre ser vi av 

forslaget at ungdommer som får rett til videregående opplæring, skal få rett til utstyrsstipend, 

men ikke til andre ytelser under utdanningen. Forutsatt at retten til utstyrsstipend blir hjemlet 

som et unntak til hovedregelen om at utenlandske statsborgere må ha oppholdstillatelse i Norge 

for å ha rett til utdanningsstøtte, ser ikke Lånekassen at forslaget til endringer i opplæringsloven 

skal få konsekvenser for retten til utdanningsstøtte utover det som er nevnt i høringsnotatet. 

Lånekassen legger imidlertid til grunn at en del av disse elevene ikke vil kunne få D-nummer fra 

DSF og heller ikke vil kunne få opprettet konto i norsk bank. Det er et vilkår for å få støtte fra 

Lånekassen at en søker har egen konto i norsk bank og at søker underskriver en låneavtale 

(også for stipend) som skal undertegnes av verge for mindreårige søkere. Det må derfor gis 

unntak fra disse reglene dersom denne gruppen skal kunne tildeles utstyrsstipend.  

Gruppen vil falle helt utenfor Lånekassens ordinære rutiner og forvaltning av 

utdanningsstøtteordningene som er tilrettelagt for å sikre en forsvarlig, effektiv og sikker 

administrasjon av masseforvaltningen.  

For å forebygge misbruk av ordningen må lærerstedene ta ansvaret for identitetskontroll og 

være bindeleddet mellom eleven og Lånekassen. Dette medfører økt ressursbruk ved 

lærerstedene. Dette er ikke belyst i høringsnotatet.  

Lånekassen må etablere et eget forvaltningsopplegg som skal tilfredsstille alle formelle krav til 

forsvarlig forvaltning for denne lille gruppen. Deler av særordningen for starttilskuddet for 

kvotestudentene kan gjenbrukes, men det spesielle for denne gruppen er at de ikke får tildelt 

identitetsnummer fra DSF på et senere tidspunkt og vil derfor ikke omfattes av de ordinære 

forvaltningsrutinene, noe kvotestudentene kan etter noe tid. . En slik særordning vil medføre 

ekstra administrative kostnader som vi ikke kan se at det er tatt høyde for i 
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kostnadsberegningen. Beløpet som fremkommer av høringsnotatet tilsvarer stipendkostnaden i 

støttebudsjettet.  

Lånekassens drift er innrettet på masseforvaltning av kundene med rutiner og it-systemer som 

er tilpasset dette. Vi har en målsetning om å forenkle regelverk og rutiner for å effektivisere 

behandlingen gjennom økt automatisering. Små særordninger som ikke kan inngå i vanlige 

rutiner, blir derfor relativt administrativt kostbare og arbeidskrevende. Dersom det ikke er mulig 

å finne løsninger på problemene med D-nr, fødselsnummer og kontonummer, kan Lånekassen 

ikke anbefale at denne gruppen omfattes av retten til utstyrsstipend.  

 

Vennlig hilsen 

 

Liv Simonsen  Kirsten Fischer 

avdelingsdirektør underdirektør  


