
 

 
 
 
 
 
 

Oslo, 22. januar 2007 
 
 
Til: Kunnskapsdepartementet 
 
 
 
 
Høringsuttalelse 
Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007-2008  
 
ANSA takker for muligheten til å komme med innspill til høringen fra 18.10.2006 
angående forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2007-2008. 
Spesielt ønsker ANSA å berømme Kunnskapsdepartementet for at det gjennomgående tas 
hensyn til forutsigbarhet for Lånekassens brukere i forbindelse med endringsforslagene til 
forskriften. ANSA verdsetter også at det tilstrebes å etterleve informasjonsbehovet i 
forskriften i tillegg til den juridiske riktigheten.  
 
Grunnet uklarhet i deler av høringen er det imidlertid problematisk for ANSA å ta stilling 
til alle deler av høringen. Det er essensielt at det gjøres en del oppklaringer rundt 
argumentasjonen i og konsekvensene av endringene i § 35-1 før forskriftsendringer vedtas. 
ANSA ber derfor om at en eventuell avgjørelse utsettes til de under nærmere kommenterte 
uklarheter oppklares og at høringsfrist på disse punktene utsettes tilsvarende slik at de 
berørte parters interesser ivaretas og inkluderes i høringsrunden. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

      
Christian Myrstad      Elisabeth Josefine Lackner 
President ANSA      Rådgiver ANSA  
president@ansa.no      elisabeth.lackner@ansa.no  
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ANSA har kommentert de forskriftsendringer som er relevante for 
utenlandsstudentene.  
 
Kapittel 2 Statsborgerskap og tilknytning til Norge 
 
Til § 2-2 bokstavene f og g 
For å klargjøre bestemmelsen ytterligere foreslås det å spesifisere hva som menes med 
”like før” i begge bokstavene. 
 
I bokstav f står det at utenlandsk statsborger får utdanningsstøtte dersom vedkommende 
”har vært bosatt i, og har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst 24 måneder 
like før oppstart i utdanningen”. 
 
I bokstav g står det at vedkommende må ha ”tatt utdanning i Norge i minst tre år like før 
undervisningsåret, og har bestått utdanning som til sammen tilsvarer minst tre års 
fulltidsutdanning”. 
 
§ 2-2 forstås med denne ordlyden slik at person A, jf. bokstav f, før det har gått relativt 
kort tid etter 24 måneders fulltidsarbeid, kan bli gitt utdanningsstøtte, og at det åpnes for å 
bruke skjønn i forhold til lengden på tidsrommet mellom avsluttet ”fulltidsarbeid” og 
”oppstart i utdanningen”. Hvis man skal være konsekvent i tolkningen av ”like før” må det 
da samtidig forstås slik at person B, jf. bokstav g, kan bli gitt utdanningsstøtte etter en 
tilsvarende skjønnsvurdering av lengden på tidsrommet mellom ”bestått utdanning” og 
”undervisningsåret”. Teksten forstås slik at person B ikke må ha ”bestått utdanning som til 
sammen tilsvarer minst tre års fulltidsutdanning” i løpet av de tre siste år, men kan ha brukt 
mer enn tre år på å bestå utdanning som til sammen tilsvarer minst tre års 
fulltidsutdanning. I tillegg er det uklart om ”tre års fulltidsutdanning” må være avlagt i 
Norge. For å tydeliggjøre dette foreslås følgende endring: 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 

§ 4-1 Utdanninger det gis støtte til 
(…) 
g) ”har bestått utdanning som til sammen tilsvarer minst tre års fulltidsutdanning i Norge 
og som har tatt utdanning i Norge i minst tre år like før undervisningsåret”. 

 
Kapittel 4 Hva slags utdanning det gis støtte til 
 
Til § 4-2 
Kunnskapsdepartementet uttrykker et ønske om forutsigbarhet for de søkere som rammes 
av innføringen av ny lov om fagskoleutdanning. ANSA setter pris på 
Kunnskapsdepartementet sitt ønske om å etterleve et prinsipp om forutsigbarhet og at dette 
prinsippet nedfelles i Lånekassen sine forskrifter gjennom en overgangsordning for 
undervisningsåret 2007-2008.  
 
ANSA stiller seg bak forslag til ny forskriftstekst. 
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Kapittel 6 Utdanning i et annet nordisk land 
 
Til § 6-1 
Bindeordet ”og” brukes både til oppramsing og til sammenbinding av leddsetninger. 
Betydningen av forslaget til ny forskriftstekst § 6-1 Utdanninger det gis støtte til kan 
derfor oppfattes tvetydig.  
 
Tolkning 1: ”utdanning i et annet nordisk land må normalt både ha offentlig godkjenning 
og samtidig komme inn under støtteordningen i studielandet”. 
 
Tolkning 2: ”utdanning i et annet nordisk land må normalt ha offentlig godkjenning 
[hvor?] og komme inn under støtteordningen i studielandet”. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 

§ 6-1 Utdanninger det gis støtte til 
Utdanning i et annet nordisk land må normalt både ha offentlig godkjenning i 

studielandet og samtidig komme inn under støtteordningen i studielandet. 
 
Kapittel 10 Støtte fra andre, ny støtte etter tidligere ettergivelse 
 
Kapittel 14 Søknadsfrister 
 
Til § 14-1 
ANSA registrerer at perioden for innsendelse av søknad foreslås redusert med 15 dager. 
Erfaringsmessig har ikke studenter som starter utdanning ved en gitt dato papirene i orden 
innen 15 dager etter den gitte datoen grunnet treghet på opptakskontorene på de ulike 
lærestedene. Hvis forskriftsendringen kan være med på å lette Lånekassens saksbehandling 
er ANSA allikevel positive til forslaget, forutsatt at søkeren gjøres tilstrekkelig 
oppmerksom på at alle andre dokumenter enn selve søknadsformularet kan ettersendes 
uten at dette får negative konsekvenser for søkeren. For å etterleve informasjonsbehovet i 
regelverket foreslås denne informasjonen inkludert i forskriften, evt. med en tidsfrist. 
 
Tilleggsforslag til ny forskriftstekst: 
 

§ 14-1 Frist for å søke om støtte 
(…) 

Søknader som kommer inn etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet, blir ikke 
behandlet. Nødvendig dokumentasjon som ikke er tilgjengelig innen søknadsfristen kan 
ettersendes [innen xx.xx.2007].” 

 
FJERDE DEL Støtte til utdanning i land utenfor Norden 
 
Kapittel 35 Hva slags utdanning det blir gitt støtte til 
Til § 35-1  
ANSA går ut fra at endringsforslaget om å knytte paragrafen opp til Lov om universiteter 
og høyskoler vil ha konsekvenser for studenter på norske fagskoler som ønsker å ta deler 
av fagskoleutdanningen i utlandet.  
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Samtidig som høringsdokumentet har vært på høring er ANSA blitt gjort oppmerksom på 
flere uklare momenter som følger av innføringen av ny lov om fagskoleutdanning og dens 
konsekvenser for fagskolestudenter som ønsker å fullføre en utdanning i utlandet. Det har 
blitt reist spørsmål rundt hvordan Lånekassen skal kunne vite om søkere er tatt opp på 
andre eller tredje året av en grad ut fra dokumentasjonen som per dags dato kreves for å få 
tildelt utdanningsstøtte. Beslektet problematikk ble reist av Lånekassen og besvart i brev 
fra Kunnskapsdepartementet 24.11.2006 (se vedlegg 1). Gjennom svaret fra 
Kunnskapsdepartementet oppstår imidlertid nye spørsmål.  
Videre har det også blitt stilt spørsmålstegn rundt hvorvidt norske universiteter og 
høyskoler er egnet til å overprøve om offentlig godkjent høyere utdanning fra utlandet skal 
godkjennes i Norge.  
 
Prinsipielt bør det også besvares hvordan denne gruppen studenter skal kunne realisere et 
studieopphold i utlandet. ANSA mener at fagskolestudentene på lik linje med studenter 
ved norske universiteter og høyskoler skal ha mulighet til å ta utdanning i utlandet enten 
som en del av en norsk utdanning eller som en fortsettelse av en norsk utdanning.   
 
Da det overnevnte er substansielle momenter som krever en avklaring oppfordrer ANSA 
Kunnskapsdepartementet til å stryke forslaget til å knytte paragrafen opp mot Lov om 
universiteter og høyskoler. Kunnskapsdepartementets tydelige prinsipp om forutsigbarhet 
for studenten og i dette tilfellet utdanningstilbyderne vil således bli etterfulgt i sterkere 
grad dersom fundamentale spørsmål blir avklart før forskriftene blir endret og ikke etter. 
 
ANSA stiller seg bak resten av forslaget til ny forskriftstekst. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 

§ 35-1 Utdanninger et gis støtte til 
Til høyere utdanning i land utenfor Norden gis det støtte når utdanningen tilsvarer, er på 
nivå med, eller kan bli godkjent som en del av, en norsk bachelor- eller mastergrad, jf. lov 
om universiteter og høyskoler § 3-4.  

 
Til § 35-4 
ANSA stiller seg bak forslag til ny forskriftstekst. 
 
Kapittel 36 Støtte til språklig tilretteleggingssemester 
 
Til § 36-1 
Forslaget til ny forskriftstekst stiller krav til maksimal lengde på språkkurs som faller inn 
under ordningen med språklig tilretteleggingssemester. Dersom Kunnskapsdepartementet 
ikke ønsker å stille krav til maksimal lengde på språkopplæringen, men derimot ønsker å 
klargjøre hvor mange måneder søkeren har rett til støtte bør forslaget endres. Det er 
irrelevant hvorvidt språkkurset varer i seks eller ti måneder, så lenge det kommer klart 
frem av forskriftsteksten at søker ikke har rett til mer enn fem måneder med støtte, og at 
språkkurset må vare i minst tre måneder.  
 
ANSA mener for øvrig at det ikke er nødvendig å stille krav til maksimal lengde på 
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språkopplæringen. I mange tilfeller kreves det mer enn ett semester med språkopplæring 
dersom søker skal oppnå et høyt nok språklig nivå for å følge undervisning på universitet 
eller høyskole. 
 
I tillegg er begrepet ”fulltid” overflødig da det i samme setning stilles krav til at 
språkopplæringen skal bestå av minst 15 undervisningstimer i uken. ANSA foreslår derfor 
å endre og å stryke deler av teksten.  
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 36-1 Utdanninger et gis støtte til 
 
(…) Det gis støtte i ett semester. Opplæringen må bestå av minst 15 undervisningstimer per uke, og 
vare i minst tre måneder.  
 
Kapittel 40 Dekning av skolepenger i høyere utdanning  
 
Til § 40-1 
ANSA berømmer Kunnskapsdepartementet for å etterleve prinsippet om forutsigbarhet for 
studenten. Den foreslåtte forskriftsendringen vil tilpasse Lånekassens regelverk til 
Lånekassens praksis gjennom mange år. Lånekassens nåværende praksis vil fremstå som 
mer konsistent med både tidligere praksis og forskifter. 
 
Forskriftsendringen vil muliggjøre at studenter med faglig forsinkelse kan fortsette på 
påbegynt utdanning.  
 
ANSA stiller seg bak forslag til ny forskriftstekst. 
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