Høringssvar – forskrift om utdanningsstøtte
Viser til høringen av Kunnskapsdepartementets forslag til forskrift om utdanningsstøtte datert
til 25. november, med høringsfrist i 25. februar. Her er Velferdstinget i Oslo og Akershus sine
bemerkninger til høringsnotatet om Forskrift om utdanningsstøtte.
For det meste er Velferdstinget positive til forslagene til endring av utdanningsstøtte. Vi har
valgt å fokusere på fire endringer (4.1, 4.4, 6 og 7.3) som vi mener vil være mest positive for
studenter, samtidig som vi også har noen innvendinger mot forslag 4.4.

4.1 Oppheve krav om at deltidsutdanning må være minst 50 prosent av
fulltidsutdanning
Velferdstinget støtter å oppheve kravet om at deltidsutdanning må være minst 50 prosent av
fulltidsutdanning. Det vil gjøre det lettere for personer å fylle på ekstra kompetanse i løpet av
livet, samtidig gir det studenter mer fleksibilitet i studiehverdagen. Velferdstinget ser også på
det som et bra tiltak for de som av en ulike grunner ikke er i stand til å oppfylle kravet om
minst 50 prosent studieprogresjon.
4.4 Tilleggslån til søkere som er 30 år eller eldre og søkere som er 18 år eller eldre
med barn under 16 år
Det er bra at departementet ser på støtteordninger for søkere med barn, og de foreslåtte
tiltakene virker i hovedsak fornuftige.
Likevel er vi er skeptiske til to ting. For det første er Velferdstinget skeptisk til at søkere med
barn ikke blir tilbudt stipend, men lån. Det å ha barn er dyrt. SIFO sitt referansebudsjett
anslår at det koster mellom 900 000 og 1 million kroner å ha barn fra fødsel til fylte atten år.
Vi mener at det kan sitte ganske langt inne for småbarnsforeldre å ta utdannelse hvis de
pådrar seg altfor mye studiegjeld, som kan løses ved å gi mer i stipend. Vi mener også at et
stipend vil gjøre det mer gunstig å få barn i studietiden, noe som har vært et mål for denne
regjeringen.
Når det kommer til den øvre aldersgrensen på 16 år burde denne økes til 18 år. Dette er
fordi man som forelder fortsatt er økonomisk ansvarlig for sitt barn frem til barnet er fylt 18
år. Barnet er også i en fase av livet der de selv er elever og ikke nødvendigvis har egen
inntekt.

6. Rett til foreldrestipend i overgangsfasen mellom fullført utdanning og yrkesaktivitet
Å gi rett på foreldrestipend til personer som er i overgangsfasen mellom utdanning og
yrkesaktivitet ser Velferdstinget som veldig positivt. Departementet har rett i at det kan være
folk som faller utenfor begge ordningene. Spesielt hvis de ikke har rukket å tjene opp
rettigheter gjennom arbeid. Velferdstinget har troen på at en slik ordning departementet her
foreslår vil være et godt sikkerhetsnett for de som er på vei ut i arbeidslivet.
7.3 Avvikle motregning som hovedregel ved uberettiget lån og stipend
Velferdstinget er positive til å fjerne motregning som hovedregel. Studenter som får
uberettiget lån og stipend ved en feil eller misforståelse, men som frivillig melder fra til
Lånekassen, burde ikke straffes så hard som det motregning kan være. Vi mener også at
ved å avvikle motregning som hovedregel kan det bidra til å avdekke flere tilfeller av juks,
ettersom konsekvensene ville blitt mildere, og terskelen for å si ifra senkes.
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