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Høringssvar – Høring om endring i utdanningsstøtteregelverk som følge 

av endringer foreslått i Prop. 51 S (2021-2022) 

 

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) takker for muligheten til å komme med 

høringssvar til Kunnskapsdepartementets (KD) høring om endring i 

utdanningsstøtteregelverk som følge av endringer foreslått i Prop. 51 S (2021-2022) 

 

Ekstraordinær støtteordning i Lånekassen for studenter som følge av økte 

utgifter til strøm 

Regjeringen varslet innføringen av et tilleggslån som skal hjelpe studenter med de ekstra 

høye strømutgiftene. Ordningen kommer i tillegg til kompensasjonsordning for 

husholdninger som innebærer et fratrekk på strømregningen i perioden 1.desember 2021-

31.mars 2022.  

 

Ordningen vil gi studentene større mulighet til å dekke utgiftene – men ONF er skuffet over 

å, igjen, få størstedelen av kriseordninger finansiert som lån. ONF er ikke enige i at mulighet 

til å låne mer er riktig verktøy, når målet er å redusere den økonomiske belastningen.  

 

ONF ønsker at den reelle økningen i utgifter studentene opplever dekkes, og at hele beløpet 

i ordningen gis som stipend - ikke lån. 
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ONF støtter departementets vurdering om at kun studenter som har reelle strømutgifter 

omfattes av ordningen. Lånekassen må gi god informasjon til søkerne om begrensningene i 

ordningen og konsekvensene ved å oppgi uriktig informasjon. Lånekassen bør ha mulighet til 

å kontrollere om vilkårene for lånet er oppfylt.  

 

Inntektsgrenser for studenter som bidrar i helse- og omsorgsektoren og 

barnehage- og skolesektoren 

ONF støtter departementets forslag om å videreføre det midlertidige unntaket fra 

inntektsgrensen for mottakere av lån og stipend for de som arbeider i barnehage- og 

skolesektoren samt helse- og omsorgssektoren, slik det kommer frem i høringen. 

 

ONF mener det er en god vurdering å ikke redusere barnestipend gjennom behovsprøving 

for studenter med partnere med jobber i samme sektorer.  

 

Departementet foreslår å ikke videreføre unntaket fra inntektsgrenser for politistudenter, og 

studenter beordret til tjeneste i Heimevernet eller sivilforsvaret. ONF mener det er 

tilstrekkelig at departementet følger med på situasjonen og setter inn tiltak ved behov.  

 

Utvidet antall betalingsutsettelser under pandemien 

ONF støtter en pragmatisk tilnærming på utvidet tilgang til betalingsutsettelser, der alle 

låntakere får tilgang til dette. ONF har ingen ytterligere kommentarer til dette punktet.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Organisasjon for Norske Fagskolestudenter 

 

Henning Skau       Thea Tuset 

Leder        Nestleder 
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