
 
 
 
 
 
KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 
Postboks 8119 Dep 
0032 OSLO 
 
Epost: postmottak@ufd.dep.no 
 
        Ålesund 14.01.2006 
 
 
 
 
UTTALELSE OM FORSLAGET TIL NY FORSKRIFT OM TILDELING AV 
UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET 2007-2008  
 
Vi viser til høringsbrevet datert 14.10.05. Vi avgir vår uttalelse med grunnlag i styrets 
behandling av saken den 04.01.2006. 
 
Først vil NFFL sette fokus på et forhold som høringsbrevet ikke omtaler, men som  vi mener 
hører naturlig sammen med denne saken.  I brev datert 16.12.05 forslår departementet å gjøre 
endringer i friskoleloven og fagskoleloven vedr. behandling av nye søknader om godkjenning. 
Et betydelig antall søknader om godkjenning som friskole (kap. 6A-skole) eller fagskole 
henger samen med tidligere vedtak om en overgangsordning frem til 2007, for utdanninger 
som pr. d.d. kun har godkjenning som gir rett til utdanningsstøtte i Statens Lånekasse. Jmf.  
forslaget til pkt. kap I, pkt. 7.3 – som vi mener bør vurderes i samsvar med ovenforstående. 
 
Ettersom Stortinget nå vil behandle forslag til ny friskolelov og finansiering av fagskoler i 
vårhalvåret 2007, så mener vi at overgangsordningen for utdanninger kun med 
godkjenning i Statens Lånekasse må utvides med 2 år. Dette må gjøres for at de berørte 
skolene og utdanningene kan få tid til å søke ny godkjenning med grunnlag i de nye 
premissene som blir vedtatt våren 2007. Kunnskapsministeren har jo selv omtalt sitt forslag 
som et ”frystiltak”, og da bør det være logisk at også overgangsordningen i Statens Lånekasse 
blir forlenget. 
 
Vedr. forslaget til ny forskrift for utdanningsstøtte, så er vi stort sett enig i forslagene. Vi vil 
konsentrere oss om noen punkter som vi er uenige i eller som vi mener vi kan bidra med nye 
opplysninger og/eller argumenter.  
 
NFFL har medlemsskoler beliggende utenfor Norden, med godkjenning etter friskoleloven – 
på grunnskole- og videregående skoles nivå. Vi mener at dagens regelverk for utenalnds 
utdanning, i kap II og kap IV  bør endres, slik at det kommer mer i takt med dagens utvikling i 
bo- og arbeidsmønster. Vi mener at en voksen norsk statsborger, med rett til opplæring etter 
opplæringslovens § 3.1, bør kunne ta denne retten ut uavhengig av hvor han/hun er bosatt 
eller jobber. Så lenge kravet om at opplæringen gis av en godkjent norsk 
utdanningsinstitusjon er oppfylt, så må vedkommende selv kunne velge leverandør av, og 
metode for, opplæringen.  



 
 
 
 
NFFL mener derfor at § 6.2.2 i kap. II bør formuleres slik: ”Det kan gis støtte til 
skolepenger selv om eleven bor i utlandet, forutsatt at opplæringen gis av en godkjent 
norsk utdanningsinstitusjon” 
 
Med samme begrunnelse mener vi at flere av formuleringene i kap. IV bør endres, slik at de 
bedre ivaretar norske statsborgeres muligheter til utdanning. Formuleringene i pkt. 1.1.1 til 
1.1.3 mener vi ivaretar utenlandske statsborgeres rettigheter på en grei måte.  Vi er enige i 
normalbestemmelsene i pkt. 1.2 og 1.2.1, men vi mener at formuleringen i pkt. 1.2.2 bør 
kunne forenkles. Det må i større grad legges vekt på den utdanningssøkendes egen 
prioritering og begrunnelse.  
 
Så lenge utdanningen kan skje i tilknytning til en utdanningsinstitusjon som er godkjent av 
norske utdanningsmyndigheter, bør det kunne åpnes for et friere valg av utdanningsmetode og 
organisering. Det blir stadig utviklet nye digitaliserte undervisningstilbud, og utviklingen av 
et internasjonalt arbeidsmarked øker behov, og mulighetene, til å kunne kombinere jobb og 
utdanning på en fleksibel måte. 
 
En bedre formulering av § 1.2.2 mener vi kan være:  
” Kravet om botid skal ikke være til hinder for at en søker med rett til opplæring etter 
opplæringsloven skal kunne velge å bo i land utenom Norden mens han/hun tar 
utdanningen, når søkeren kan dokumentere at dette vil være til fordel for 
studiesituasjonen” 
 
Og tilsvarende mener vi at formuleringene i § 3.4 bør kunne forenkles og tilpasses bedre 
behovene til de utdanningssøkende., ved. for eksempel følgende tekst benyttes: 
”Det kan gis støtte til utdanning utenfor Norden på nivå med norsk videregående 
opplæring eller fagskoleutdanning, når opplæringen skjer i tilknytning til 
utdanningsinstitusjon som er godkjent av norske utdanningsmyndigheter, og søkeren 
kan dokumentere at det vil være til fordel for studiesituasjonen å kunne bo i land 
utenom Norden i det tidsrommet utdanningen skjer.” 
 
Vi innser at våre forslag vil bryte med den tenkningen som har vært hittil i forhold til norsk 
utdanning i utlandet, men vi mener altså at tiden nå er inne til å tenke nytt på dette området. 
 
Et annet punkt vi har merket oss, og som vi mener departementet bør revurdere, er 
bestemmelsen i kap. I, pkt. 10.2. Det har den senere tiden vært fokus på hvilke satser, og 
hvilken kvalitet, som tilbys personer som er under offentlig omsorg. For eksempel vil 
funksjonshemmede som bor på institusjon i en fase av livet kunne ha behov for å ta 
utdanning, og de bør ha rett til størst mulig tilrettelegging av studiesituasjon og metode. 
Personer som utfører militærtjeneste vil kunne være i en situasjon der opprettholdelse av 
personlige/sivile utdanningsplaner kan være av vesentlig betydning for den videre 
karriereutviklingen. Det kan være aktuelt både å starte, gjennomføre på deltid, eller fullføre 
utdanning.Vi mener den bestemmelsen som foreslås i § 10.2 er altfor kategorisk og negativ. 
Både institusjonsboende og personer som avtjener militær eller sivil verneplikt må kunne få 
søke Statens Lånekasse om utdanningsstøtte, når dette synes naturlig for den personlige 
utvikling. Det er viktig å ikke begrense utdanningsstøtten til såkalt ”normal skolegang”, men 
åpne opp for et mangfold av studieformer og metoder. NFFL foreslår derfor følgende 
alternative formulering:  
 



 
 
 
” Søkere som (i en fase av livet) bor på institusjon eller avtjener militær eller sivil 
verneplikt kan søke om utdanningsstøtte, i den grad kostnadene ikke dekkes av 
offentlige midler og ressurser.” 
 
For øvrig har vi ingen merknader til forskriftsforslaget. 
 
For Norske Fag- og Friskolers Landsforbund 
 
Ragnar Johansen 
Styreleder 

 
 
 


