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Høringssvar – Forslag til forskrift om utdanningsstøtte 
 
YS viser til departementets høring om ny forskrift om utdanningsstøtte, og 
registrerer med glede at flere forslag fra tidligere rapporter fra utvalg innen 
kompetansefeltet, nå blir fulgt opp.  
 
YS har hatt forslagene til ny forskrift å intern høring i egen organisasjon, og 
vårt høringssvar inkluderer de tilbakemeldinger og innspill vi har fått. 
 
En mer fleksibel utdanningsstøtteordning 
Behovet for læring hele livet er økende. Hvis vi skal lykkes med at flere tar 
kompetansepåfyll underveis i sin arbeidskarriere, må det tilbys flere kortere 
opplæringstilbud som kan tas med lite eller kortere fravær fra arbeidet. For 
mange vil det være behov for å supplere redusert inntekt i en 
utdanningssituasjon med lån og stipend. Mulighetene og reglene for stipend 
og lån må derfor følge utviklingen med behov for kortere og flere 
kompetansehevende tiltak gjennom hele livet. 
 

 YS støtter forslaget om å oppheve vilkår om minst 50 % 
studiebelastning for deltidsutdanning, § 7-2 første ledd. 

 
 YS støtter forslaget om å oppheve vilkår om at låne- og 

stipendbeløpet ved deltidsutdanning blir regnet ut til halvparten, to 
tredjedeler eller tre fjerdedeler av beløpet til fulltidsutdanning i § 7-3 
første og andre ledd. 

 
Det er mye som peker i retning av at flere må stå lenger i arbeidslivet. 
Pensjonsreglene er blitt endret som en følge av behovet for at flere blir 
værende lenger i arbeidslivet. Med flere år i arbeidslivet øker også behovet 
for kompetansepåfyll gjennom flere år. Det er da naturlig at aldersgrensene 
for hvor lenge det er mulig å få stipend og lån, og for når lånet skal være 
tilbakebetalt, også endres. 
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 YS støtter departementets forslag om å heve aldersgrensen for når 
lånet skal være tilbakebetalt til 70 år, og når lånet kan bli redusert til 
50 år, § 3-3 andre og tredje ledd. 
 

Voksne som allerede har vært i arbeidslivet noen år har gjerne etablert seg i 
boligmarkedet, og mange har også forsørgeransvar for barn. Disse vil kunne 
ha flere økonomiske forpliktelser enn yngre studenter. Det er derfor rimelig 
at det etableres ordninger med lån som kan supplere basisstøtten for søkere 
over 30 år og for de som forsørger barn under 16 år. 
 

 YS støtter departementets forslag om å innføre mulighet til tilleggslån 
på opptil 100 000 kroner pr år for søkere som er 30 år eller eldre i 
universitets- og høyskoleutdanning, fagskoleutdanning og 
videregående opplæring. 

 YS støtter departementets forslag om mulighet til tilleggslån på opptil 
50 000 kroner pr år for søkere som forsørger barn under 16 år. 

 
Vi stiller oss imidlertid undrende til at dette lånet ikke skal være mulig å 
gjøre om til foreldrestipend og flyktningstipend. Vi kan heller ikke se at det er 
foreslått prøveordning for å se om stipend vil være et insentiv som øker 
etter- og videreutdanningen hos arbeidstakerne. En slik prøveordning bør 
også ta med kostnad-nytte-analyse i forhold til om intensjonen med å få en 
mer omstillingsdyktig arbeidsstokk som skifter jobb uten å bli langtidsledig 
med dagpenger. 
  
NAV sier i sin omverdensanalyse: 
"Folk må trolig både skifte jobb hyppigere og oppdatere kompetansen sin 
oftere enn før. Raske endringer kan medføre perioder med økt ledighet i 
næringer og yrker som blir særlig berørt av omstillingene. Samtidig må 
arbeidsgivere i perioder innstille seg på å slite med å skaffe relevant og 
oppdatert kompetanse. Vi venter lav arbeidsledighet blant høyt utdannede 
og yrkesfagutdannede, med særlig stor mangel på fagarbeidere innen 
helsefag og håndverksfag. Én av fire fullfører ikke videregående utdanning, 
og denne gruppen vil bli mest utsatt på arbeidsmarkedet. Mange som står 
utenfor arbeidsmarkedet har sammensatte problemer" (NAVs 
omverdensanalyse 2019, s. 5). 
  
Vi foreslår at ny § 36 andre ledd blir som følger: 
Følgende lån og stipend blir likevel ikke gitt som foreldrestipend 

a) Utstyrsstipend 
b) Tilleggsstipend til søkere med nedsatt funksjonsevne 
c) Lån til skolepenger til nettstudier i et annet EØS-land enn 

Norge 
 
Vi foreslår at ny § 61 andre ledd blir som følger: 
Følgende lån og stipend blir likevel ikke gitt som flyktningstipend 

a) Utstyrsstipend 
b) Lån til skolepenger 
c) Lån til reise 

 



Utgifter til individuelt utstyr og utstyrsstipend 
Det er et viktig prinsipp for det norske utdanningssystemet at opplæring skal 
være gratis. Det har derfor vært en utfordring at fylkeskommunene kan 
pålegge elever å holde seg med det utstyret som er nødvendig for 
opplæringen, særlig med tanke på at det er til dels store variasjoner på 
kostnadene mellom de ulike utdanningsprogrammene og at gjelde 
utstyrsstipend for noen ikke dekker de reelle utgiftene. Det er problematisk 
hvis elever velger bort utdanningsprogram på bakgrunn av kostnader. 
Departementets forslag om å justere satsene, samt å øke antall satser fra 
tre til fire, vil kunne avhjelpe noen av de skjevhetene vi har hatt. Vi støtter 
også at det er tatt høyde for ny tilbudsstruktur. 
 
Øvrige endringsforslag 
Vi registrerer at departementet på tross av brukertestinger viser at begrepet 
"studielån" er å foretrekke framfor "basislån", velger å foreslå å bytte navn til 
"basislån". "Studielån" og "stipend" er godt innarbeidede begreper i 
befolkningen, og kan med fordel videreføres. 
 
YS tilslutter oss forslaget om å utvide ordningen med foreldrestipend i 
overgangsfasen mellom fullført utdanning og yrkesaktivitet. 
 
Utover dette har YS ingen kommentarer til øvrige endringsforslag. 
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