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NSO vil takke for muligheten til å komme med høringssvar på forskriften om
utdanningsstøtte.
Departementet foreslår muligheten for et tilleggslån for søkere som er over
30 år, og for søkere med forsørgeransvar for barn under 16 år og som selv
er over 18 år. NSO mener dette er to ulike forslag som må sees på hver for
seg.
Ekstra lån for de over 30
Forslaget om at personer over 30 år kan få ta ekstra lån, er basert på
Markussen-utvalgets utredning som ble lagt fram 4. juni. NSO er positive til å
tilrettelegge for at flere skal kunne ta etter -og videreutdanning. Når man
legger opp til at alle over 30 år kan få ekstra lån, sier departementet at alle
som er over 30 år og som tar utdanning, tar videre- eller etterutdanning. En
slik definisjon av etter og videreutdanning kan ikke NSO støtte. Vi trenger en
definisjon av etter- og videreutdanning som vil favne om det brede
mangfoldet av studenter innenfor denne kategorien.
Gjennomsnittsalderen til Norske studenter i dag er 28 år. Det er full mulig å
ta sin første grad som 32-åring, og noen kan ta videreutdanning når de er 27
år. Konsekvensen av forslaget vil derfor i flere tilfeller føre til at to studenter,
som tar samme utdanning og har kommet like langt i utdanningen, får ulikt
lån og stipend. Det vil gi en student over 30 år en økonomisk fordel over en
student under 30 år. Dette mener NSO strider mot prinsippet om like
muligheter til utdanning. NSO er derfor negative til forslaget slik det
foreligger.
I tillegg er det viktig for NSO å påpeke at studiestøtten ikke bare er for lav for
de som er over 30 år. Studiestøttene er for lav for alle studenter. Etter

studiestøtten er utlånt hver måned mangler en student over 5 000 kroner i
måneden for å dekke primærbehovene. Dette bidrar igjen til at studenter
som kan få økonomisk hjelp hjemmefra har bedre forutsetninger til å lykkes
med studiene, enn de som ikke har muligheten til å få slik hjelp. NSO mener
derfor at studiestøtten skal økes til 1.5 ganger grunnbeløpet i folketrygden,
og at studiestøtten knyttes til grunnbeløpet i folketrygden.
Studenter med barn
Statsministeren har selv uttalt at vi må få flere barn i Norge. I Granavoldenplattformen har regjeringen selv skrevet at de vil forbedre støtteordningen
for studenter med barn. NSO er skuffet over at departementet kun vil gi
studenter med barn muligheten til å ta ekstra lån. Å forbedre
støtteordningen for studenter med barn må innebære at man får mer i
stipend og lån, ikke bare lån. NSO er kritiske til forslaget og mener man skal
gi studenter med barn en studiestøtte tilsvarende 2.5 grunnbeløpet i
folketrygden og knytte støtten til folketrygden.
Generelt
Med ett unntak, er NSO positive til alle endringene som foreslås av
kunnskapsdepartementet. Utover dette er NSO positive til regjeringens
forslag. Forslagene vil bedre situasjonene for studenter som står i
overgangsfasen mellom studier og jobb. Spesielt fordi man nå får på plass
en ordning som sikrer at studenter mellom jobb og studier får rett på
foreldrestipend. I tillegg gjør regjeringen det enklere å ha fleksible studieløp
ved siden av jobb, når det nå legges opp til at studenter får studiestøtte ved
å avvikle kravet om minimum 50 prosent studiebelastning.

Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.

