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Høring – forslag til endringer i utdanningsstøtteloven
Skolenes landsforbund viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 14. oktober
2014.
Fra Skolenes landsforbunds utdanningspolitiske program:
Kunnskap til få gir makt. Kunnskap til alle gir frihet





Skolenes landsforbund mener at utdanning er en menneskerett og et offentlig ansvar
Alle skal få reell og likeverdig tilgang til all utdanning
Fellesskolen gir alle rett til utdanning, uansett hvor i landet man bor, uavhengig av
økonomisk bakgrunn
Skolegang skal fullstipendieres, dersom fylket ikke har ønsket utdanningstilbud på
videregående nivå i rimelig nærhet av hjemmet

Angående forslag til endring i § 7 i utdanningsstøtteloven:
§ 7 Behovsprøving
Utdanningsstøtten kan behovsprøves mot økonomien til søkeren, søkerens ektefelle
eller samboer og søkerens forsørgere. Steforeldre likestilles med biologiske foreldre når
det gjelder forsørgelse. Ved behovsprøvingen kan det også legges vekt på økonomien
til forsørgers ektefelle eller samboer. ………………

I denne høringen oppfatter vi at det kun er spørsmål om forsørgers eventuelle samboer (av
varig karakter, som ikke er elevens forelder), skal likestilles med forsørgers eventuelle nye
ektefelle (som ikke er elevens forelder).
Skolenes landsforbund har ingen prinsipielle motforestillinger mot dette forslaget til endring.
Angående forslag til endring i § 23 i utdanningsstøtteloven:
§ 23 Innhenting av opplysninger fra andre
Lånekassen kan innhente opplysninger om en søker eller låntaker, og om en
søkers eller låntakers ektefelle, samboer og forsørger.
Opplysningene kan innhentes fra offentlige myndigheter og offentlige registre.
For søkere eller låntakere kan opplysninger i tillegg hentes inn fra offentlige og private
utdanningsinstitusjoner.
Opplysningene som innhentes etter første og annet ledd må ha betydning for
søkerens eller låntakerens rettigheter eller plikter fastsatt i eller i medhold av denne lov.
Fra utdanningsinstitusjonene og fylkeskommunen kan Lånekassen innhente
opplysninger om student- eller elevstatus, godkjent lærekontrakt og faglig progresjon.
Dette gjelder også for dem som ikke er søkere eller låntakere i Lånekassen. …….

Skolenes landsforbund har ingen anmerkninger til denne endringen.
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