Oslo 11.09.2019

Til
Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap
V/ saksbehandler Marte Aarvik
Oslo kommunes saksnummer: 201904194-4

Høringssvar fra Sentralt ungdomsråd i Oslo om NOU 2019:12,
Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og
konkurranseevne
Sentralt ungdomsråd i Oslo (SUR) takker for muligheten til å komme med innspill
på NOU 2019:12, Lærekraftig utvikling.
Her er våre innspill til utvalgets anbefalinger til tiltakene som kan iverksettes
umiddelbart:
●

●
●

●

●

SUR er positive til at resultatbasert tilskudd skal gå direkte til fagskolene, så
lenge det finnes gode rutiner som sørger for at fagskolene ikke utnytter
ordningen.
SUR uttrykker bekymring for om endringene i studiestøtte kan føre til at
flere utnytter systemet for å få et billig lån uten å reelt øke sin kunnskap.
SUR mener det kan bli en utfordring dersom noen bruker ordningen til å
studere “hele livet”. Da kan det være fare for at man ikke klarer å betale
tilbake og ikke bidrar tilbake til samfunnet.
SUR er positiv til at fjerning av 8-års grensen med studiestøtte kan gjøre at
flere etterutdanner seg, men skeptisk om det gjør at man generelt kommer
senere ut i arbeid og ikke bidrar til samfunnet ved å betale skatt.
SUR foreslår at man ser på muligheten til å motta mer i støtte hvis man tar
høyere utdanning relativt raskt etter fullført videregående utdannelse, med
målsetning om å få folk i studier og dermed jobb så fort som mulig.

Innspill til utvalgets anbefalinger til tiltak som kan testes ut i mindre skala:
●
●
●
●

SUR synes det er bra at man skal kunne ha rett til å ta et ytterligere fagbrev,
og at de med generell studiekompetanse får samme rettighet.
SUR mener det vil lønne seg at de som er voksne og vil gå videregående får
gjøre det.
SUR foreslår en behovsprøving av studiestøtte basert på livssituasjon.
SUR ønsker at man skal kunne beholde hele dagpengebeløpet hvis man tar
videregående opplæring uten at man har dette fra før.
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Innspill til utvalgets anbefalinger til tiltak som bør utredes:
●

SUR er veldig uenig i forslaget om unntak i egenbetalingsforskriften hvis det
fører til at man kan kjøpe seg plass på et eksisterende studie/emne. Da vil
verdien for dem som har kommet inn på studiet med sine karakterer og
prestasjoner ikke være like høy.

Vi har også følgende generelle innspill til utredningen:
●
●
●

SUR er positiv at flere skal kunne etterutdanne seg og at det skal bli lettere å
omskolere seg.
SUR er kritiske til at tiltak åpner for at man kan betale til seg utdanning. Vi
mener at dette kan skape større forskjeller.
SUR opplever forslagene i NOUen som lite tilrettelagt for de som har ustabil
økonomi.

Dersom dere har spørsmål til våre innspill, eller ønsker mer innspill på andre
spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt!

Beste hilsener fra
Sentralt ungdomsråd i Oslo
V/ leder Celine Helen Kirkeby-Garstad
sur@ungorg.no
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