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Dagens samfunn stiller stadig større krav til omstilling, og stadig flere kombinerer jobb og 3 
familieliv med studier og lærlingtid. Samtidig har mange områder hatt en enorm prisvekst, 4 
og for stadig flere blir det umulig å komme inn på boligmarkedet med mindre man får enten 5 
samboer, hjelp fra foreldre eller begge deler. Samtidig har Lånekassens formue- og 6 
inntektsgrenser hatt en mye flatere utvikling. I dag er Lånekassens formuesgrense på kr 7 
428 861 og inntektsgrensen på kr 188 5091. Tjener du mer enn grensen, reduseres stipendet 8 
gradvis etter hvor langt over grensen du er. Dette får flere negative følger. Til tross for at 9 
mange arbeidsplasser har et desperat behov for arbeidskraft, blir studenter advart mot å 10 
tjene over inntektsgrensen selv om de har kapasitet til det. Samtidig vet vi at arbeidserfaring 11 
og god arbeidskapasitet er noe som blir stadig viktigere i dagens arbeidsmarked. Dette er et 12 
paradoks som har kommet særlig godt til syne under koronapandemien. Som følge av 13 
pandemien får studenter som jobber innen helsesektoren nå beholde hele stipendet, selv 14 
om de tjener over inntektsgrensen. Tiltaket er godt, men med en stadig eldre befolkning 15 
kommer helsesektoren til å ha et voksende behov for folk på gulvet - uavhengig av korona. 16 

Også for etablerte voksne med faste utgifter kan studier oppleves som en uholdbar utgift.  17 
Flere har både hus og barn, og mange, særlig i distriktene, er avhengige av å (uke)pendle til 18 
studiestedet. Man har altså de samme ekstra utgiftene som en barnløs arbeidsledig 19 
fulltidsstudent, men får ikke stipend. Det kan føre til man bevisst lar være å fornye 20 
kompetansen sin, selv om man vet at det øker sjansene for å bli permittert.  21 

Inntekts- og formuegrensen rammer også unge som skal inn på boligmarkedet skjevt. Mens 22 
en småbarnsmor som har arvet et småbruk på Skjåk og leier hybel Trondheim ikke få 23 
stipend, vil Jens som bor gratis i pappas toppleilighet på Tjuvholmen og får 10 000 i 24 
lommepenger hver måned få fullt stipend. Hanne som prøver å spare opp nok egenkapital til 25 
å komme inn på boligmarkedet vil derimot kuttes fordi hun har for høy formue, selv om hun 26 
har for lite kapital til å få boliglån. Samtidig vet vi at det å ha en inntekts- og formuegrense 27 
fører til økt byråkrati for Lånekassen.  28 

Senterungdommen ønsker derfor 29 
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