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Høring om endringer i utdanningsstøtteregelverket som følge av endringer 
foreslått i Prop. 51 S (2021-2022) 
 
 
Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet datert 14. januar 2022 om endringer i utdannings-
støtteregelverket som følge av endringer foreslått i Prop. 51 S (2021-2022). I brevet foreslår 
departementet 

- ny ekstraordinær støtteordning i Lånekassen for studenter som følge av økte utgifter til strøm 
- et midlertidig unntak fra inntektsgrenser for studenter som bidrar i helse- og omsorgssektoren og 

barnehage- og skolesektoren 
- videreføre utvidet antall betalingsutsettelser under pandemien i 2022 

 
Innledningsvis vil vi peke på at pandemien, som har vart i nærmere to år, har hatt store negative 
konsekvenser for studentene, både når det gjelder kvaliteten på undervisningen, psykisk helse, det sosiale 
livet og økonomien. Vi støtter derfor at regjeringen foreslår ekstra tiltak for å sikre studentene økt 
økonomisk trygghet. 
 
Ny ekstraordinær støtteordning i Lånekassen for studenter som følge av økte utgifter til strøm 
I høringsbrevet foreslår departementet et tilleggslån til studenter som følge av høye strømpriser. Det 
fremgår av brevet at regjeringen foreslår at deler av lånet kan gjøres om til stipend i etterkant. 
 
Unio har flere ganger tidligere pekt på urimeligheten i at studentene – som den eneste gruppen i 
befolkningen – skal få støtte i form av lån for å kunne klare seg gjennom pandemien. Derfor er vi 
fornøyd med regjeringens forlik med SV, som resulterer i at hele utbetalingen til studentene gis som 
stipend. Når studentene i tillegg er omfattet av den generelle ordningen med støtte til strøm, vil 
utbetalingen i form av stipend gi økt forutsigbarhet og trygghet for studentene.  
 
Samtidig stiller vi spørsmål ved nødvendigheten av så strenge krav til dokumentasjon for å få støtte, og at 
det under dokumentasjonskravene ligger en trussel om mulige, og svært strenge, reaksjoner. Vi vil igjen 
peke på at studenter i utgangspunktet har en svært stram økonomisk situasjon, og at mange har mistet 
mulighetene til å jobbe under pandemien. At studenter som har strømutgifter inkludert i husleien, ikke 
skal omfattes av ordningen, kan ha uheldige og utilsiktede konsekvenser. Høye strømpriser kan for 



  

 

  

2 

 

eksempel medføre økning i husleien, noe som kan føre til langt dårligere økonomi for mange. Dersom vi 
skal sikre lik rett til utdanning, bør ordningene med støtte være mest mulig universelle og omfatte flest 
mulig. Vi vil peke på at dette er ekstraordinære ordninger i en særskilt situasjon, og at studentene ikke har 
vært særlig høyt prioritert når det gjelder støtte til en forutsigbar privatøkonomi under pandemien. 
 
Inntektsgrenser for studenter som bidrar i helse- og omsorgssektoren og barnehage- og skolesektoren 
Det fremgår av høringsbrevet at Lånekassens inntektsgrenser har vært opphevet under pandemien i 2020 
og 2021 for studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren og enkelte studenter som bidrar i 
beredskapsarbeid. Departementet foreslår i brevet å videreføre det midlertidige unntaket i 2022 for 
studenter som arbeider i barnehager, skoler eller i helse- og omsorgssektoren, men at ordningen ikke 
videreføres for politistudenter og studenter som blir beordret til tjeneste i Heimevernet eller 
Sivilforsvaret. 
 
Bakgrunnen for å oppheve inntektsgrensen for noen grupper studenter har vært behovet for personell og 
den nytten yrkesgruppene har for samfunnet under pandemien. Studentene har kunnet jobbe mer, uten 
fare for å miste stipend som følge av for høy inntekt. Unio støtter at studentene har kunnet få unntak fra 
inntektsgrensen, og mener at studentene i disse yrkene har gjort en uvurderlig innsats for barn, unge og 
syke. 
 
I lys av pandemiens lange varighet, og i lys av de store og negative konsekvensene pandemien har hatt for 
alle studenter – uavhengig av studienes eller yrkesutøvelsens nytteverdi under pandemien – mener vi det 
nå bør vurderes om opphevingen av Lånekassens inntektsgrenser bør kunne gjelde alle studenter i 2022. 
Studentene ble ikke kompensert ved bortfall av arbeidsinntekt, slik andre yrkesgrupper ble, og mange har 
slitt faglig, psykisk og ikke minst økonomisk. Å gjøre ordningen universell som en engangsforeteelse i 2022 
vil etter vår mening være å anerkjenne den vanskelige situasjonen studentene har stått i over en 
toårsperiode, og som de mest sannsynlig vil stå i også i store deler av 2022. Ved en slik løsning bortfaller 
også mye merarbeid som fornyet behovsprøving og dokumentasjon av type utført arbeid. 
 
Utvidet antall betalingsutsettelser under pandemien 
For å avhjelpe låntakere som står i en vanskelig situasjon som følge av pandemien, foreslår departementet 
å videreføre ordningen med utvidet tilgang til betalingsutsettelser i Lånekassen også i 2022. 
 
Unio støtter at tiltaket videreføres, og mener det er riktig at ordningen skal gjelde alle låntakere. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Unio 
 
 
 

 
Jon Olav Bjergene 
Sekretariatsjef 

 


