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Høringssvar - Høring om forskrift om endring i forskrift om midlertidige 
regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19 og 
forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021 
 
Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) takker for muligheten til å komme med 
høringssvar til forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som 
følge av utbruddet av covid-19 og forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av 
utdanningslån 2021. 
 
ONF slutter seg til regjeringens mål om å skjerme studenter for negative økonomiske 
konsekvenser av smittevernstiltakene for å motvirke utbruddet av covid-19. ONF støtter 
videre, at det gjøres tiltak i utdanningsstøtteordningen og deler langt på vei 
virkelighetsoppfattelsen som skildres i høringsnotatet. Enkelte av forslagene har begrenset 
omfang eller størrelse som gjør at mange studenter likevel faller utenfor, eller ikke dekkes i 
tilstrekkelig grad, sammenlignet med målbildet. I det følgende tar vi utgangspunkt i forlag til 
forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av 
utbrudd av covid-19, som lagt frem i høringsnotatet. 
 
Forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge 
av utbruddet 
av covid-19 
 
§ 4 Midlertidig flytting til foreldrehjemmet 
 
ONF støtter forslaget om at borteboer-kravet heves dersom i periodene uttrykket i forslaget. 
Et tilsvarende forlag bør fremlegges for høstsemesteret, dersom campus holdes stengt, eller 
studenten av underliggende helsehensyn bør unngå smitterisiko.  
 
§ 5 Inntektsgrenser ved behovsprøving av stipend 
 
ONF støtter forslaget om å se bort fra inntekt opptjent i perioden 16. august 2020 til og med 
31 desember 2021, dersom inntekten er vederlag for arbeid relatert til covid-19-pandemien. 
 
§ 6 Tilleggslån ved nedgang i inntekt på grunn av utbrudd av covid-19 
Tilleggslånet vil hjelpe på i den situasjonen mange studenter står i her og nå. Samtidig, er 
studentene den eneste gruppen som får sin krisepakke hovedsakelig som lån. ONF mener en 
høyere andel av tilleggslånet burde bli gitt som stipend.  ONF mener studiestøtten generelt er 
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for lav, også utover krisesituasjonen vi nå står i, og ønsker en heving av generell studiestøtte 
til 1.5 G, hvorav 40% bør gis som stipend.  
 
Regjeringen legger i Prop. 79 S (2020‒2021) frem et forslag om tilleggslån gjennom 
Lånekassen, hvorav 10 400 kr kan omgjøres til stipend i etterkant. ONF støtter perioden fra 
juni 2020 til juni 2021, og at ordningen dekker både studenter som både jobber kun på 
sommeren, samt studenter som normalt ville hatt en deltidsstilling, men som ikke fikk arbeid 
høsten 2020.  
 
ONF er kritiske til at lånet og tilhørende stipend er forbehold de som kan dokumentere en 
inntektsnedgang gjennom permittering eller oppsigelse. Dette fører til en betydelig utfordring, 
fordi forslaget forbigår svært mange førsteårsstudenter, og andre studenter som av annen 
grunn ikke har hatt mulighet til å skaffe seg deltids- eller sesongjobb på bakgrunn av 
smittevernstiltak som begrenser arbeidsmarkedet. Smittevernstiltakene har ført til et svært 
presset arbeidsmarked, også for studenter. Mange studenter som står uten jobb under 
pandemien, ville trolig ville hatt deltids, eller sesong jobb i perioden i forslaget.  
 
Forskrift om endring i forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2021 
 
§ 7-1 a Utsetjing med betalinga av teminbeløpa under utbrotet av Covid-19 (sic) 
 
ONF støtter forslaget om betalingsutsetting ut over grensa på tre år under covid-19-
pandemien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter 
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