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Et ønske om å stifte familie tidlig i livet bør belønnes med insentiver og møtes med
fleksible ordninger, ikke møtes med rigide systemer. Å få barn skal medføre en så liten
risiko for ens liv og muligheter i samfunnet som mulig. Å få barn i studietiden kan utgjøre
en potensielt stor risiko for ens økonomi. Dette gjelder både under tiden som student,
men kan også gjelde i tiden etter. I Norge har vi gode studielånsordninger, men de har rom
for forbedringer for å bedre kunne tilrettelegges for ulike livsvalg.
Fra før gjelder et flatt stipendsystem der man får 1790,- (per 2021) per barn for
fulltidsstudenter. Men barn er ressurskrevende hele året, og en gunstig ordning vil være
en økning i studiestøtten. Studenter med barn bør derfor få tilgang på studielån i 12
måneder. For å ikke legge et for stort økonomisk press på offentlige budsjetter bør dette
dekkes inn delvis gjennom en reduksjon i stipendordningen. Fra barn nummer to vil
stipendordningen «returnere» til opprinnelige sats (3580,- per 2021), med en progressiv i
stedet for flat økning per ekstra barn etter dette.
Alene vil det ovenstående tiltaket medføre en økning i lån og reduksjon i stipend. Andre
tiltak bør derfor rette seg mot tilbakebetalingen av studielånet. Tilbakebetaling av
studielånet er en gunstig ordning designet for å ikke utgjøre en unødvendig tung bør på
ens personlige økonomi i etableringsfasen og starten av arbeidslivet. Men med økning i
beløp og antall måneder med studielån, følger også høyere rente på lånet. Dette har
allerede skjedd etter innføring av 11 måneders studiestøtte. Nylig ferdig studerte
personer med barn står dermed ovenfor et ekstra økonomisk press i en tid der dette bør
minkes så mye som mulig. Et tiltak på å lette dette presset vil derfor være å gi mulighet til
å søke om lavere rente på studielånet. Dette vil kunne gjelde både for flytende og fast
rentemodell. Et annet tiltak er utsettelse av betalingen. I dag kan man søke om opptil 36
utsettelser (3 år totalt) på tilbakebetalingen. For personer med barn under 18 bør dette
dobles til 72 ganger (6 år totalt).
Det bør understrekes at slike ordninger vil være mer gunstige (og nødvendige) for noen
og mindre nødvendig for andre. Alle tiltak skal derfor behovsprøves basert på familiens
inntekt.
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Halvere eksisterende barnestipendordning på studielån, men samtidig gjøre
økningen i stipend progressivt større i stedet for flat fra barn nummer to.
Innføre 12 måneders studiestøtte til studenter med barn under 18 år.
Gi mulighet til å søke om lavere rente på studielånet på både flytende og fast
rentemodell til personer med barn under 18 år.
Gi mulighet til å søke om utsettelse av studielånbetaling opptil 72 ganger (6 år).
Utsettelsen kan innvilges mens første barn er under 18 år.
Gjøre det mulig å søke om studielån, utover det som følger av ordinær studiestøtte
for studenter med barn.

