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Høringssvar: Høring om endring i forskrift om
utdanningsstøtte for studieåret 2022–2023
Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) takker for muligheten til å komme med
høringssvar til Kunnskapsdepartementets (KD) høring om endring i forskrift om
utdanningsstøtte for studieåret 2022–2023.
KD foreslår fire endringer, samt fem regeltekniske endringer som ikke innebærer endringer i
bevilgninger til utdanningsstøtteordningene. KD foreslår følgende endringer:
1. å innføre et stipend for å rekruttere flere studenter til å ta utvekslingsopphold i
følgende prioriterte samarbeidsland innenfor høyere utdanning og forskning: Brasil,
Russland, India, Kina, Sør-Afrika, Japan og Sør-Korea
2. å lage nye geografiske avgrensninger av hvilke land hvor det kan gis lån og stipend til
enkelte helsefaglige utdanninger og veterinærmedisinutdanning
3. å forenkle regelverket for lån og stipend til utenlandske statsborgere med permanent
oppholdstillatelse i Norge
4. å gjøre unntak fra kravet om at utdanningen må ha vart i tre måneder for å beholde
eller få utbetalt lån og stipend, for søkere som blir syke og må avbryte utdanningen
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ONF har valgt å fokusere på punktet angående unntak i kravet om at utdanningen må ha vart
i tre måneder for å beholde eller få utbetalt lån og stipend, for søkere som blir syke eller må
avbryte utdanningen. ONF har ingen kommentarer til departementets øvrige forslag til
endringer eller regeltekniske endringer.

Unntak fra krav om 3 måneders utdanning for å beholde eller få
utbetalt lån og stipend, for søkere som blir syke og må avbryte
utdanningen
ONF støtter departementets intensjon om at studenter som blir syke ikke skal bli økonomisk
skadelidende. Forslaget innebærer at søkerne vil ha rett til å beholde eller å få utbetalt de
halvårlige ytelsene: lån og stipend til skolepenger og reiser og tilleggsstipend. Det er rimelig at
søkeren ikke beholder skolepenger dersom dette blir refundert fra lærestedet.
Formuleringen under «departementets forslag» om at skolepenger kun refunderes dersom
søkeren ikke har reist til lærestedet kan være uheldig f.eks. dersom studiet er samlingsbasert.
Vi opplever imidlertid at departementets forslag til ny formulering i fjerde ledd § 47 ikke gir
noen uheldig utslag som gjelder dette. ONF støtter derfor departementets forslag til endring i
§ 47.
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