
Høringssvar - Forslag til forskrift om tildeling av 
utdanningsstøtte for 2019-2020  

Viser til "Høringsnotat - forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 
2019-2020" med høringsfrist 08. februar 2019.  

Velferdstinget i Oslo og Akershus anser kapittel 7, 8 og 9 som mest aktuelle 
for vårt arbeid, og velger derfor å svare kun på disse endringene.  

Kapittel 7: Videre opptrapping til elleve 
måneders støtte  

Velferdstinget i Oslo og Akershus stiller seg positive til at Regjeringen 
viderefører opptrappingen til 11 måneder studiestøtte. Dette er et tiltak som gjør det 
lettere å være student, og studentbevegelsen setter derfor stor pris på endringen. 
Likevel mener Velferdstinget i Oslo og Akershus at studiestøtten fortsatt vil være for 
lav, selv etter opptrappingen til 11 måneder studiestøtte er nådd i 2020. Vi 
ønsker at studiestøtten på sikt blir festet til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, 
og utbetales over 12 måneder. Dette ville sikret en bedre studenttilværelse med mindre 
deltidsarbeid og færre økonomiske bekymringer, og dermed mer tid til studier.  

Kapittel 8: Justert definisjon av hvem som regnes som 
å bo sammen med sine foreldre  

Velferdstinget i Oslo og Akershus stiller seg positive til at Regjeringen justerer definisjonen 
av hvem som regnes å bo sammen med sine foreldre. Vi mener endringen gjør det 
lettere for studenter å vite om de defineres som hjemmeboere eller borteboere, og 
systemet blir dermed mer forutsigbart for studentene.  



Kapittel 9: Ny ordning for omgjøring av lån til stipend  
for høyere 
utdanning  

Velferdstinget i Oslo og Akershus stiller seg negative til at Regjeringen innfører en 
ny ordning for omgjøring av lån til stipend for høyere utdanning. En 
slik endring i stipendordningen vil i verste fall straffe de som velger 
årsstudium eller etterutdanning, og de som bytter studieløp i studietiden 
sin, samt de som avslutter studiet før fullført grad fordi de har fått seg jobb. 
Velferdstinget i Oslo og Akershus mener den nye ordningen bør reverseres.  
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VELFERDSTINGETI OSLO 
OG AKERSHUS  

Velferdstinget i Oslo og Akershus er det øverste studentorganet for alle           
studenter som tilhører Studentsamski pnaden i Oslo og Akershus (SiO).         
Velferdstinget representerer 65 000 studenter i alle saker som omhandler SiO           
og studentvelferd.  


