
 

 

 

 

 

 

Høringsnotat 

Forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet 
av covid-19  

Oktober 2020 

  



1. Innledning 
Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endring i forskrift om midlertidige 
regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19. Denne forskriften ble fastsatt 1. juli 
2020 og supplerer ordinær forskrift om utdanningsstøtte.   

For å sikre at studenter kan bidra med viktig arbeidsinnsats i helse- og omsorgssektoren under 
pandemien, foreslår Kunnskapsdepartementet å videreføre unntak fra Lånekassens inntektsgrenser 
for enkelte studentgrupper ut 2020. Dette gjelder for de samme studentgruppene som var omfattet 
av unntaket denne våren. 

2. Bakgrunn 
For å hindre at studentgrupper som bidro ekstra i helse- og omsorgssektoren og beredskapsarbeid 
under pandemien skulle bli økonomisk skadelidende av dette, besluttet regjeringen å midlertidig 
oppheve inntektsgrensene for avkortning av stipend i Lånekassen for noen studentgrupper. 
Inntektsgrensene ble opphevet i perioden 1. mars til og med 31. august 2020 for studenter som 
arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter og studenter som blir beordret til 
beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret, jf. Prop 117 S (2019‒2020).  

Selv om situasjonen med pandemien er mer oversiktlig nå enn i vår, gjelder fortsatt omfattende 
smittevernstiltak. Dette krever ekstra bemanning i helse- og omsorgssektoren for å verne om 
risikogrupper. Videre er det satt inn ekstra arbeidskraft på sykehus og teststasjoner for utstrakt 
testing av covid-19. Departementet ønsker ikke at studenter som bidrar i dette arbeidet skal bli 
økonomisk skadelidende av dette, og foreslår derfor å videreføre unntaket fra Lånekassens 
inntektsgrenser ut året 2020 for de samme studentgruppene som var omfattet av unntaket i vår. 

3. Departementets vurderinger og forslag 
I dag er det et tak for hvor mye studenter kan tjene før Lånekassen reduserer stipendandelen, og 
stipend behovsprøves mot inntekt i ettertid. Nå foreslår departementet å videreføre et midlertidig 
unntak fra inntektsgrensene i kapittel 12 i forskrift om utdanningsstøtte fra og med 16. august til og 
med 31. desember 2020 for følgende mottakere av lån og stipend:  

- voksne, og studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler, uavhengig av hva de 
studerer, som arbeider i helse- og omsorgssektoren 

- norske studenter i utlandet, både de som arbeider i helse- og omsorgssektoren i Norge og de 
som eventuelt gjør dette i landet de studerer i 

- politistudenter som arbeider i politiet eller melder seg til beredskapsarbeid 
- studenter som blir beordret til beredskapsarbeid relatert til covid-19-pandemien gjennom 

Heimevernet eller Sivilforsvaret 
 
Studenter med barn vil heller ikke få redusert barnestipendet gjennom behovsprøving dersom 
ektefelle eller samboer i perioden unntaket gjelder jobber i helse- og omsorgssektoren, som politi 
eller blir beordret til beredskapsarbeid gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.  

Departementet vurderer at videreføringen av unntaket skal gjelde med de samme vilkårene som 
tidligere. Dette innebærer at det ikke skilles mellom ordinært og ekstraordinært arbeid i 
unntaksperioden, men inntekten for perioden ses under ett for de aktuelle studentene. Studenter 
som havner over inntektsgrensen ved behovsprøving av stipend for 2020, vil få rett til en ny 
behovsprøving dersom de kan dokumentere at arbeidet i perioden 1. mars til og med 31. desember 
var relatert til covid-19-pandemien. Studentene vil få beskjed fra Lånekassen om å sende inn 



dokumentasjon på at arbeidet er relatert til pandemien for å få omgjort deler av studielånet til 
stipend. Behovsprøvingen vil for de fleste skje i 2021. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 
Forslaget om å videreføre midlertidig unntak fra behovsprøvingsreglene i Lånekassen for en 
avgrenset gruppe studenter har budsjettmessige konsekvenser. I gjeldende budsjett er det tatt 
høyde for at en del søkere tjener for mye og derfor ikke får gjort om lån til stipend. Siden det ikke er 
mulig å skille mellom ordinært og ekstraordinært arbeid i unntaksperioden, må det antas at noen får 
gjort om lån til stipend som ellers ville fått dette avkortet ved behovsprøving. Departementet anslår 
økt avsetningsbehov til stipend på 16,7 mill. kroner i 2020 som følge av at unntaket videreføres ut 
2020, jf. omtale i Prop. 142 S (2019-2020). For at tiltaket skal gjennomføres, kreves det 
bevilgningsvedtak i Stortinget. 

Utkast til forskrift  
Forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet 
av covid-19 

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet x. oktober 2020 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte 
(utdanningsstøtteloven) § 4 og § 5 
 

I 
I forskrift 1. juli 2020 nr. 1459 om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av 
covid-19 gjøres følgende endringer: 
 
Ny § 5 skal lyde: 
§ 5 Inntektsgrenser ved behovsprøving av stipend 

Ved behovsprøving etter kapittel 12 i forskrift om utdanningsstøtte ses det bort fra inntekt 
som er opptjent i perioden 16. august til og med 31. desember 2020, dersom inntekten er vederlag 
for arbeid relatert til covid-19-pandemien  

a. i helse- og omsorgssektoren 
b. i forbindelse med beordring til tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret  
c. utført av politistudenter som melder seg til tjeneste i politiet eller til beredskapsarbeid 

Gjeldende § 5 blir ny § 6  

II 

 Forskriften trer i kraft straks. 
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