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Høring – Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 
undervisningsåret 2007 - 2008 
 
Elevorganisasjonen viser til deres høringsbrev av 18.oktober 2006 fra utdannings- og 
forskningsdepartementet. Landsstyret i Elevorganisasjonen har behandlet denne 
saken 8. desember 2006 og vil med dette gi vårt høringssvar. 
 
I det følgende vil Elevorganisasjonen kommentere utkastet til endringer i forskriften 
om tildeling av utdanningsstøtte for 2007-2008, og i tillegg gi departementet innspill 
til enkelte delene av forskriften som ikke er sendt på høring.  
 
Forskrift om forrentning og tilbakebetaling av utdanningslån fastsettets med 
hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte. I denne lovproposisjonen 
fremgår det at forskriftene til utdanningsstøtteloven ville bli gjennomgått med sikte 
på forenkling og tilpasning til den nye loven og de administrative endringene som 
følger av moderniseringen i Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen).  
 
Elevorganisasjonen viser til høringssvar om forskrift om forrenting og tilbakebetaling 
av utdanningsstøtte, hvor vi skrev at vi er fornøyd med forslaget om å forenkle og 
tilrettelegge forskriftene på en slik måte at det er enklere for brukerne av Lånekassen 
å finne frem. En brukervennlig forskrift er viktig når brukergruppen for det meste er 
ungdom uten særskilt erfaring med lovtekster.  
 
Det nye læremiddelstipendet 
Elevorganisasjonen stiller seg svært positive til ordningen med det nye læremiddel 
stipendet. Gratis læremidler til alle har vært en av Elevorganisasjonens kampsaker i 
mange år. Kommentere noe om at man må sørge for at det funker osv? 
 
Inntekt fra erstatnings- og forsikringsutbetaling 
Elevorganisasjonen stiller seg positive til at formue og inntekt som stammer fra 
erstatnings- eller forsikringsutbetalinger unndras fra behovsprøvingen. Drøftning. 
 
 

Postadresse:  Besøksadresse: Telefon:  22 99 37 00 Internett: www.elev.no  
Postboks 8964 Youngstorget Møllergata 28 Telefaks: 22 99 37 01 Org.nr.:   981 070 151 
0028  OSLO  5. etasje  E-post:  elev@elev.no Bankgiro: 6011.05.84337
   

 
 



Postadresse:  Besøksadresse: Telefon:  22 99 37 00 Internett: www.elev.no  
Postboks 8964 Youngstorget Møllergata 28 Telefaks: 22 99 37 01 Org.nr.:   981 070 151 
0028  OSLO  5. etasje  E-post:  elev@elev.no Bankgiro: 6011.05.84337
   

 
 

’Til §§ 4-2 Overgangsordningen 
Elevorganisasjonen stiller seg i utgangspunktet positive til at overgangsordningen 
forlenges da det er treghet i systemet som har ført til forsinkelse i godkjenning av 
læresteder. Elevorganisasjonen er skeptisk til eventuelle konsekvenser hvis et 
lærested ikke blir godkjent. Til tross for at elevene ved skolen fortsatt vil være 
støtteberettigede, er det lite sannsynlig at en skole vil opprettholde et tilbud uten 
statlig støtte. Dette har man sett flere eksempler på tidligere, og i verste fall risikerer 
man at elever ved skolen vil bli stående med en verdiløs og ufullendt undervisning. 
Elevorganisasjonen mener derfor at elever som mottar utdanningsstøtte mens en 
skole er i overgangsordninger, skal ikke bære konsekvenser om en skole ikke blir 
godkjent.  
 
 
Personer med teknisk fagbrev 
Dersom det åpnes for at personer med teknisk fagbrev fra og med neste utdanningsår 
er kvalifiserte søkere til høyere utdanning, må disse ikke glemmes når forskrift for 
utdanningsstøtte for neste år behandles.  
 
Støtte til studenter med frivillig fulltidsverv 
I følge forskrift om tildeling av studiestøtte foreslås det at man kan få støtte fra 
lånekassen i åtte år. Jf kapittel I punkt 8.3. Samtidig foreslås det i punkt 8.3.1 at 
grensen på åtte år kan utvides med inntil to år for søkere som har blitt forsinket i sin 
utdanning av forskjellige årsaker. Elevorganisasjonen ønsker at denne grensen også 
skal utvides for studenter som har hatt tillitsverv på fulltid i landsomfattende elev- 
eller studentorganisasjon, eller i tilknytning til utdanningsinstitusjon eller 
studentsamskipnaden.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
 
Jan Christian Vestre  
Leder, Elevorganisasjonen 
         Maja Karoline Rynning 
         Organisatorisk nestleder 


