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Høring - Endringsforskrift til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 
undervisningsåret 2011-2012 og forskrift om forrentning og tilbakebetaling av 
utdanningslån og tap av rettigheter 2011 

Kunnskapsdepartementet sender herved endringsforskrift til forskrift om tildeling av 
utdanningstøtte og forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av 
rettigheter på alminnelig høring. 
 
I høringsnotatet er de gjeldende paragrafer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 
2011-2012 og forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av 
rettigheter 2011 tatt inn slik at forslagene til endring kan sammenholdes med disse. 
Endringsforslagene er understreket i teksten. 
 
Det foreslås følgende endringer;  
 
Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2011-2012: 

• Utdanningsstøtte til studenter som tar y-vei på samme vilkår som andre 
fulltidsstudenter (§ 4-1). 

 
Forskrift om forrentning og tilbakebetaling 2011: 

• Unnta personer fra å betale gebyr på papirfaktura dersom de ikke kan benytte seg av 
eFaktura på grunn av dokumentert synshemming (§6-3). 

 
Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012 gjelder fra 15. 
august 2011 og forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av 
rettigheter gjelder fra 1. januar 2011. Endringsforskriftene skal settes i verk så snart de er 
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Side 2 
 

vedtatt. Av hensyn til dette må høringsfristen settes kortere enn de tre månedene som er 
normalt ved alminnelige høringer. 
 
Høringsfrist settes til 4. juli 2011. Høringsuttalelsene bes sendt elektronisk til 
postmottak@kd.dep.no.  
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Lars Petter Flåtten (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 Sonja M. Tronsmo 
 rådgiver 
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Høringsinstanser 
 
Departementene 
Folkehøgskolerådet 
Friskoleorganisasjonene 
Forum for Fagskoler 
Norske fag- og Friskolers Landsforbund 
Nettverk for private høyskoler 
Private høyskoler 
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) 
Universiteter og høyskoler 
Universitets- og høgskolerådet 
 
ANSA Association of Norwegian Students Abroad 
Elevorganisasjonen 
Norsk studentorganisasjon (NSO) 
Norske Dansekunstnere 
Samskipnadsrådet 
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI 
Studentsamskipnadene 
 
Datatilsynet 
Forbrukerombudet 
Forbrukerrådet 
Fylkesmennene 
Fylkeskommunene 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 
Riksrevisjonen 
Samordna opptak 
Skattedirektoratet 
Statens innkrevingssentral 
Statens lånekasse for utdanning 
Stortingets ombudsmann for forvaltningen 
 
Utdanningsdirektoratet 
Arbeidsgiverorganisasjonene 
Arbeidstakerorganisasjonene 
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
Kommunenes sentralforbund 
Likestillingsombudet 
Norges forskningsråd 
Norgesuniversitetet 
Norsk forbund for fjernundervisning (NFF) 
Norsk fosterhjemsforening 
Sametinget 
Statens råd for funksjonshemmede 
Studentrettshjelpstiltakene 
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) 
Vox 
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