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HØRING – FORSKRIFT OM TILDELING AV UTDANNINGSSTØTTE FOR 
UNDERVISNINGSÅRET 2007 - 2008 
 
Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev vedr. ovennevnte. 
 
Forbrukerrådet har den senere tid fokusert på privatskolemarkedet, spesielt elevens rettigheter 
overfor de private utdanningsinstitusjonene når det oppstår tvist.  
 
Forbrukerrådet Finnmark Troms har nasjonalt ansvar for dette arbeidet.  
 
Vi har hittil fokusert på ”hjelp til selvhjelp” for studenten og har i samarbeid med Forbrukerombudet 
utarbeidet en tipsliste for den utdanningssøkende. Her er vårt hovedbudskap ” Vær kritisk når du 
velger utdanning”. Listen finnes på Forbrukerrådets nettside, www.forbrukerportalen.no.  
 
Forbrukerrådets kommentar til forskriften vil orienteres omkring vårt ovennevnte fokus i arbeidet med 
privatskolemarkedet. 
 
 
Kommentar til forskriften 
 
Til § 4-2 – overgangsordning 
 
Tidligere vedtatte endringer med hensyn til hvilke utdanningsinstitusjoner det gis støtte til, ser 
Forbrukerrådet som et riktig steg i retning av bedre studievilkår for elevene. Endringen gir incentiver 
for at private skoler søker godkjenning etter utdanningslovene, som i større grad sikrer en grundig 
kvalitetsgjennomgang. Imidlertid ser vi at det vil være behov for overgangsordninger. Forbrukerrådet 
stiller seg positiv til den foreslåtte overgangsordning for elever som har påbegynt undervisning ved en 
undervisningsinstitusjon som har søkt og venter på godkjenning etter en av utdanningslovene. Etter 
den nye ordning hvor studiestøtte gjøres betinget av godkjenning etter en utdanningslov, har 
Forbrukerrådet mottatt flere henvendelser fra elever som er bekymret for å miste studiefinansiering 
midt i et studieløp. Med den foreslåtte overgangsordning vil elever ved de aktuelle 
undervisningsinstitusjoner slippe denne usikkerhet. 
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Forbrukerrådet er også opptatt av at elever ved private undervisningsinstitusjoner får normalt god 
kvalitet på undervisning og fasiliteter, og at kvaliteten samsvarer med den markedsføring og de 
avtaler som regulerer forholdet mellom eleven og skolen. Forbrukerrådet er av den oppfatning at 
bedre tid for Nokut til godkjenning av søkere, samt bedre tid for utdanningstilbyderne til å områ seg i 
forhold til nye regler, vil være positivt for sluttbrukeren. 
 
 
 
Forbrukerrådet har forøvrig ingen merknader til de regeltekniske og materielle endringsforslag i 
høringen. 
 
Dersom departementet ønsker mer informasjon om vårt arbeid innenfor privatskolemarkedet, kontakt 
gjerne regionsjef Helene Falch på telefon 91 80 62 82, eller e-post: helene.falch@forbrukerradet.no.  
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