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Høring - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 
undervisningsåret 2014-2015  

Vi viser til departementets høringsbrev av 14. oktober 2013. MFO er ikke ført opp som 
høringsinstans, men siden flere av endringsforslagene angår vår store gruppe av elev- og 
studentmedlemmer ønsker vi likevel å uttale oss om følgende forhold: 

Hvor lang tid det gis støtte 

I høringsnotatet argumenteres det godt for at utdanningsstøtte til høyere utdanning mv. 
skal utbetales i elleve måneder per undervisningsår. Vi er klar over at forslaget er bortfalt 
som følge av den senere budsjettbehandlingen. MFO finner dette svært beklagelig.  

Utdanningsstøtten har i lang tid vært så lav at stadig flere studenter må arbeide mye for å 
skaffe seg annen inntekt til livsopphold under studiene. Det fører naturligvis til at det blir 
mindre tid til studiene og dermed også mindre fordyping og dårligere progresjon. I tillegg 
har den nåværende utbetalingsperioden på ti måneder ført til at siste utbetaling kommer i 
mai. Behovet for annen inntekt blir dermed ekstra stort i juni, samtidig som studentene er 
midt inne den krevende eksamensperioden. Forslaget om å innføre utbetaling i elleve 
måneder ville hjulpet betraktelig på begge disse problemene. 

MFO vil derfor benytte anledningen til å be departementet om å ta forslaget opp til ny 
vurdering i forbindelse med arbeidet med budsjettet for 2015. 

Utstyrsstipend til videregående utdanning 

I høringsnotatet foreslås det å flytte bl.a. utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama 
fra laveste til mellomste sats for utstyrsstipend. Det er en høyst betimelig endring.  

Mange elever på dette programmet har til dels svært store utgifter til anskaffelse og 
vedlikehold av musikkinstrumenter og annet utstyr. Utstyrsstipendet vil ikke under noen 
omstendighet dekke alle slike utgifter, men den foreslåtte endringen avhjelper behovene 
et stykke på vei.  

Det er imidlertid vanskelig å se noen saklig grunn til at utstyrsstipendet til elever på dette 
utdanningsprogrammet skal være lavere enn stipendet til elever på idrettsfag, design og 
håndverk og restaurant- og matfag. Kostnadene til instrumenter og utstyr for musikkelever 
er neppe lavere enn kostnadene for elevene på disse utdanningsprogrammene. 
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MFO vil oppfordre departementet til å foreslå at utdanningsprogrammet Musikk, dans og 
drama flyttes til høyeste sats fra og med undervisningsåret 2015-2016. 

 

Med vennlig hilsen 
Musikernes fellesorganisasjon 
Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger 
 
Hans Ole Rian 
Forbundsleder Odd Langklopp 
 Seniorrådgiver 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


