
 
Oslo, 12. januar 2017 

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede  

Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 6. 

oktober 2017, og benytter med dette anledningen til å komme med innspill til de 

foreslåtte endringene i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 

2017-2018. 

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige barne- og 

ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over 25 000 medlemmer. Vi er en 

sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle som jobber med 

arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for ungdom med funksjonshemninger og 

kroniske sykdommer. Unge funksjonshemmedes overordnede mål er full deltakelse 

og likestilling for funksjonshemmet ungdom. 

Utvidet støtteperiode om sommeren 

Departementet foreslår at personer med funksjonsnedsettelser kun kan motta støtte 

om sommeren om det er «slik at lønnet arbeid om sommeren fører til at søkeren ikke 

kan opprettholde normal studieprogresjon» (s. 12). For mange kan det være umulig å 

få en sommerjobb på grunn av funksjonsnedsettelsen. Mange arbeidsgivere kvier 

seg for å tilrettelegge, og arbeidsgivere er generelt mindre villige til å tilrettelegge om 

tilsettingen er svært tidsbegrenset.  

Vi mener at dette forslaget vil føre til at noen studenter med funksjonsnedsettelser 

havner i en vanskelig økonomisk situasjon fordi man ikke får eller kan ha en 

sommerjobb, men likevel ikke kan dokumentere at en sommerjobb ville hindret 

studenten i å opprettholde normal studieprogresjon. De fleste studenter jobber (mye) 

om sommeren, og lønnen brukes både til å opprettholde en normal levestandard om 

sommeren og resten av året.  

Vi mener også at støtten bør avkortes mot lønnsinntekt i perioden, heller enn at 

støtten faller helt bort om man har en lønnsinntekt. Noen har kanskje muligheten til å 

jobbe litt, men det vil ikke lønne seg fordi da faller hele den utvidede støtteperioden 

bort.  

Vi reagerer også på at det søkere som avbryter utdanningen i vårsemesteret ikke har 

rett på støtte om sommeren. Vi mener at det er urimelig at studenter som avbryter 

studiet på vårsemesteret på grunn av sykdom, ikke har rett på støtte om sommeren 

selv om studenten ønsker å fortsette studiene om høsten.  

 

Frist for å sende inn opplysninger 

I dag er det slik at de som søker om utdanningsstøtte må sende inn opplysninger 

innen 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret. Etter disse 

fristene kan det skje endringer i studentens helse eller hverdag som ville ført til økt 



 
støtte om endringene kom før fristene. Slik regelverket er i dag, ville ikke disse nye 

opplysningene blitt behandlet. Endringer som fører til reduksjon av støtte kan i dag 

vurderes på nytt selv om opplysningene kommer etter fristene. 

Vi er derfor svært glade for at departementet foreslår å utvide fristen for å få fornyet 

behandling ut fra nye opplysninger som kan gi mer i støtte til søkeren. Dette vil for 

eksempel føre til at også de som får påvist lese- og skrivevansker etter fristene har 

gått ut, kan få ekstrastipend for innværende semester.  

 

Bostipend 

Departementet foreslår å endre ordlyden i § 17-4 som regulerer elever som mottar 

offentlig stønad sin tilgang til bostipend. I dag heter det at elever som «mottar 

overgangsstønad, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller andre stønader som er 

ment å dekke boutgifter» ikke har rett på bostipend. Departementet har foreslått å 

endre denne ordlyden til «mottar trygdeytelser som er ment å dekke boutgifter eller 

statlig eller kommunal bostøtte».  

Vi ønsker en presisering på hvilke trygdeytelser som fører til bortfall av bostipend. 

Det er viktig at det er tydeligere for både søkere og saksbehandlere hvilke 

trygdeytelser som fører til bortfall, og hvilke som ikke fører til bortfall.  

 

Vi støtter at «stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming» 

får kortnavnet «ekstrastipend» og at det er foreslått å kutte ut «funksjonshemming» 

fra stipendnavnet. Dette gjør det lettere å referere til og navnet påpeker at det er en 

støtte som kommer i tillegg til den ordinære utdanningsstøtten.  

Avslutningsvis ønsker vi å påpeke at det må bli tydeligere at det er mulig for 

studenter med funksjonsnedsettelser å få ekstrastipend. Departementet bør jobbe for 

å gjøre ordningen bedre kjent blant dagens og fremtidens studenter.  

 

Med vennlig hilsen 
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