
Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte  for undervisningsåret 
2016-17 i forbindelse med innføring av elleve måneders utdanningsstøtte  
 
Regjeringen la i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2016 frem en plan for 
opptrapping av utdanningsstøtten. I   Prop 1 S (2016-2017) for Kunnskapsdepartementet er 
det foreslått å bevilge midler til den første delen av opptrappingen.  

Det legges opp til å trappe opp utdanningsstøtten i fire like store skritt, slik at støtten økes 
med en fjerdedel av basisstøttesatsen for én måned i hvert av årene 2017 til 2020. Etter denne 
planen vil studentene våren 2017 få utbetalt om lag 2 600 kroner mer i basisstøtte enn med 
dagens regelverk. Opptrappingsplanen innebærer at støtten i vårsemesteret vil øke tilsvarende 
i de tre påfølgende årene, slik at studentene i undervisningsåret 2019-2020 vil motta 
utdanningsstøtte i elleve måneder.  

Eksamensperioden i vårsemesteret ligger ofte tett opp mot slutten av den perioden 
utdanningsstøtte gis for. Dette kan skape en vanskelig økonomisk situasjon for studentene, 
spesielt fordi de har mindre mulighet til å arbeide ved siden av utdanningen i 
eksamensperioden. Ved å utvide støtteperioden for studenter som mottar støtte i 
vårsemesteret, avhjelpes denne situasjonen.  

Planen innebærer å styrke utdanningsstøtten for dem som tar tertiærutdanning på fulltid, det 
vil si studenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Folkehøyskoleelever og voksne som 
tar videregående opplæring eller grunnskoleopplæring vil etter regjeringens forslag ikke 
omfattes av utvidelsen av støtteperioden.   

Den økte støtten, som den trinnvise innføringen av elleve måneders utdanningsstøtte 
innebærer, skal så langt som mulig underlegges de samme betingelsene som gjelder for 
nåværende støtte. Det betyr at inntil 40 pst. av beløpet som er knyttet til den utvidede støtten 
vil kunne omgjøres til stipend, dersom vilkårene for omgjøring er oppfylt. Ulike stipender for 
studenter med særskilte behov, for eksempel sykestipend og forsørgerstipend, skal gis i den 
utvidede perioden såfremt vilkårene ellers er oppfylt.  
 
Alle forslagene har budsjetteffekt og er avhengig av budsjettbehandlingen.  
 
Til gjeldende § 8-5 Undervisningsår 
Bestemmelsen om undervisningsår beskriver hva som regnes som et vanlig undervisningsår, 
samt gir regler for hvor lenge det blir gitt utdanningsstøtte i et undervisningsår. Til vanlig 
varer et undervisningsår i ti måneder fra midten av august til midten av juni. 
Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i bestemmelsen for at det skal kunne gis støtte i 
en lengre periode enn undervisningsårets varighet for studenter som tar høyere utdanning og 
fagskoleutdanning.  
 
Gjeldende § 8-5 gir regelen om at det til vanlig blir gitt støtte i ti måneder per 
undervisningsår. Dette er i samsvar med det som regnes som varigheten av et undervisningsår 
etter universitets- og høyskoleloven og forskrifter til fagskoleloven, og det skal fremdeles gis 
støtte i ti måneder til elever og studenter som ikke omfattes av opptrappingen til elleve 
måneders utdanningsstøtte.  
 
Etter gjeldende regler gis det allerede støtte ut over ti måneder i visse tilfeller, for eksempel 
ved utvidet undervisningsår som er fastsatt i utdanningsplanen og ved feltarbeid. Dette er 
regulert i gjeldende § 8-6 Utvidet støtteperiode. Videre kan søkere med nedsatt funksjonsevne 



eller funksjonshemming har rett til utvidet støtteperiode. Dette er regulert i gjeldende § 8-7 
Utvidet støtteperiode for søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming. Begge 
disse reglene gjelder for alle studenter som mottar støtte etter forskriftens tredje del, det vil si 
studenter i høyere utdanning, fagskoleutdanning, folkehøyskole, voksne i videregående 
opplæring osv. Den foreslåtte ordningen med opptrapping til elleve måneders støtte per 
undervisningsår skal kun omfatte studenter i høyere utdanning og fagskoleutdanning, og bør 
reguleres i en egen bestemmelse, se forslag til ny § 8-6.  
 
Departementet foreslår å endre § 8-5 slik at den i stedet for å ta utgangspunkt i at 
støtteperioden følger undervisningsåret på ti måneder, heller omtaler konkret i hvor lang tid 
det blir gitt støtte til de ulike typer utdanning. Siden den største gruppen vil være studenter i 
høyere utdanning og fagskole som vil omfattes av opptrappingen til elleve måneders støtte, 
omtales disse først i oppregningen. Deretter fastsettes det at søkere som har rett til støtte etter 
de allerede eksisterende reglene om utvidet støtteperiode for eksempel ved feltarbeid etter 
gjeldende § 8-6 og ved nedsatt funksjonsevne etter gjeldende § 8-7, også kan ha rett til støtte 
ut over ti måneder. Deretter fastsettes det at det til andre søkere, altså de som ikke tar høyere 
utdanning eller fagskoleutdanning eller er omfattet av eksisterende særregler, gis støtte i ti 
måneder.  
 
Reguleringen av opptrapping til elleve måneders støtte foreslås tatt inn i ny § 8-6, og 
gjeldende § 8-6 og § 8-7 forskyves.    
 
Departementet foreslår også å endre overskriften i bestemmelsen. Med den gradvise 
innføringen av elleve måneders støtte vil støtteperioden oftere avvike fra det vanlige 
undervisningsåret, og det bør gå fram at begge deler omfattes av bestemmelsen.  
 
Forslag til endring i § 8-5 for 2016-17:  
 
§ 8-5 Undervisningsår og støtteperiode 

Et undervisningsår varer normalt i ti måneder fra midten av august til midten av juni.  
Søkere i høyere utdanning og fagskoleutdanning kan få støtte i mer enn ti måneder per 
undervisningsår, se § 8-6. Det samme gjelder søkere med rett til støtte etter § 8-7 og 8-8. 
Andre søkere kan få støtte i ti måneder per undervisningsår.   

Til utdanning med fleksibel eller varierende start- og sluttdato, blir utdanningsstøtte til 
vanlig gitt fra den datoen undervisningen starter og til den datoen undervisningen (inkludert 
eksamen) slutter.  

Til utdanning med kortere varighet enn et undervisningsår, blir utdanningsstøtte gitt 
fra den datoen undervisningen starter og til den datoen undervisningen slutter.  

Støttebeløpet blir normalt utregnet på månedsbasis. Det gis støtte for opptil ett 
undervisningsår om gangen. 
 

 
Til ny § 8-6 Utvidet støtteperiode for søkere i høyere utdanning og fagskoleutdanning 
Departementet foreslår å gi nærmere regler for opptrappingen til elleve måneders 
utdanningsstøtte i en ny § 8-6. Ordningen med opptrapping til elleve måneders støtte er ment 
å omfatte søkere i høyere utdanning og fagskoleutdanning som har rett til støtte våren 2017. 
Dette er en stor gruppe studenter, og departementet mener det er naturlig å regulere 
opptrappingen i en ny § 8-6.  
 



Departementet foreslår å regulere vilkårene for å være omfattet av utvidelsen i § 8-6 første 
ledd. Av bestemmelsens første ledd bokstav a framgår at ordningen gjelder studenter i høyere 
utdanning og fagskoleutdanning.  
 
I første ledd bokstav b reguleres hvilke krav som stilles for at utdanningsopplegget skal 
regnes som et vårsemester som utløser rett til utvidet støtteperiode. De fleste studenter er i et 
utdanningsopplegg som varer fra midt i august til midt i juni. For disse er dagens 
støtteperioden fra 16. august til 15. juni, og de skal omfattes av en opptrapping til elleve 
måneders støtteperiode. Men det finnes også en del studenter som har utdanningsopplegg som 
avviker fra det som regnes som et vanlig norsk vårsemester. Dette kan for eksempel være 
studenter som tar utdanning i utlandet der det er avvikende semesterinndeling, studenter som 
tar utdanning med fleksibel start- og sluttdato, eller andre tilfeller der utdanningsopplegget 
ikke følger det som regnes som det vanlige norske høst- og vårsemesteret.  
 
Ordningen er foreslått utformet slik at studenter som er i det som regnes som et normalt 
vårsemester får ekstra utbetaling på slutten av semesteret (i juni). Det er nødvendig å gi klare 
og entydige regler om hvilke utdanningsopplegg som skal regnes som et normalt vårsemester. 
Utgangspunktet er tatt i et vårsemester på fem måneder i perioden 16. januar til 15. juni. Det 
foreslås at utvidelsen skal omfatte studenter som tar vårsemestre som har en varighet som 
isolert sett ville gitt støtterett, dvs. av fire eller fem måneders varighet, innenfor tidsrommet 
16. januar til 15. juli. Dette vil inkludere vanlige vårsemestre, samt noen flere opplegg som 
ikke følger et vårsemester som tilsvarer det som regnes som vanlig. I tillegg foreslås det at 
studenter i utlandet omfattes dersom vårsemesteret er av fire eller fem måneders varighet 
innenfor tidsrommet 16. januar til 15. august.  
 
Det går fram av forslagets første ledd bokstav c at det kun er fulltidsstudenter som skal 
omfattes av ordningen. Studenter som mottar støtte til deltidsutdanning i vårsemesteret vil 
dermed ikke omfattes av ordningen. Det er få studenter i høyere utdanning og 
fagskoleutdanning som i løpet av et semester endrer mellom fulltidsutdanning og 
deltidsutdanning i forbindelse med utdanningsstøtte, men det er likevel nødvendig å fastsette i 
hvilke tilfeller studentene da skal regnes som fulltidsstudenter og dermed være omfattet av 
ordningen. Departementet foreslår at det er statusen som fulltids- eller deltidsstudent ved 
utløpet av den ordinære støtteperioden som skal være avgjørende for om søkeren er omfattet 
av ordningen. Som omtalt over er det foreslått å definere i bestemmelsens første ledd bokstav 
b hvilke krav som stilles til et vårsemester for at det skal gi rett til utvidelse av støtteperioden. 
Dette vårsemesteret kalles her for den ordinære støtteperioden, og etter forslaget vil studenter 
som er fulltidsstudenter ved utløpet av denne perioden være omfattet. For de aller fleste 
søkerne, dvs. studenter i Norge eller i utlandet med samme inndeling av undervisningsåret 
som i Norge, vil det være avgjørende om studenten har status som fulltids- eller deltidsstudent 
15. juni 2017. For eksempel vil en student som tar utdanning på deltid og søker støtte til dette 
fra 15. januar, og som endrer sin belastning og søker om støtte til fulltidsutdanning fra 15. 
mars, regnes som fulltidsstudent ved avslutningen av den ordinære støtteperioden 15. juni, og 
vil ha rett til utvidet støtteperiode. For studenter i utdanningsopplegg som er omfattet, men 
som slutter på andre tidspunkt, for eksempel 15. mai, vil status på denne datoen være 
avgjørende.   
 
Søkere som har avbrutt utdanningen vil ikke omfattes av den utvidede støtteperioden. Hvis 
avbruddet skyldes sykdom eller fødsel, kan de likevel være omfattet av utvidelsen. Dette 
foreslås regulert i bestemmelsens andre ledd.  
 



Månedlige ytelser som gis i tillegg til vanlig månedlig basisstøtte skal også gis i den utvidede 
støtteperioden. Studenter som har barn kan ha rett til forsørgerstipend, og studenter med 
nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming kan ha rett til ekstrastipend. For våren 2017 
skal også disse ytelsene gis med et beløp tilsvarende en fjerdedel av det månedlige beløpet. På 
samme måte som for status som fulltidsstudent og for status som hjemme- eller borteboer, er 
det situasjonen slik den er ved utløpet av den ordinære støtteperioden som vil legges til grunn 
ved tildelingen. Dette foreslås regulert i bestemmelsens fjerde ledd.  
 
Studenter som er studieuføre på grunn av sykdom eller som får barn under utdanningen kan 
ha rett til omgjøring av lån til stipend for den aktuelle perioden. Slik rett til omgjøring skal 
gjelde også i den utvidede støtteperioden. Det foreslås på samme måte som over at 
sykestipend og foreldrestipend gis ut fra situasjonen slik den er ved utløpet av den ordinære 
støtteperioden. For eksempel vil en student som er studieufør på grunn av sykdom 15. juni ha 
rett til sykestipend i den utvidede perioden dersom vilkårene ellers er oppfylt. Dersom søker 
blir syk eller får barn etter at den ordinære støtteperioden er over, vil dette ikke utløse rett til 
sykestipend eller foreldrestipend. Dette er en konsekvens av at støtten i den utvidede perioden 
er et tillegg som gis i forlengelsen av den perioden studenten er i utdanning og har rett til 
ordinær støtte. En student som blir syk etter at den ordinære støtteperioden er over, for 
eksempel 16. juni, vil derfor ikke ha rett til sykestipend. Dette foreslås regulert i 
bestemmelsens femte ledd.  
 
Noen studenter kan ha rett til støtte både etter den foreslåtte opptrappingen til elleve måneders 
støtte, og etter de gjeldende reglene om støtte til utvidet undervisningsår, for eksempel ved 
feltarbeid. Støtten gjennom Lånekassen er ment å gå til dekning av utgifter til livsopphold og 
de samme utgiftene skal ikke dekkes to ganger. For at det ikke skal utbetales dobbelt støtte 
foreslår departementet at det legges inn i bestemmelsen at det ikke kan gis støtte etter begge 
ordninger samtidig. For å sikre størst grad av likebehandling vil støtten bli avkortet 
tilsvarende det antall dager som overlapper. Avkortningen vil skje i den utvidede støtten som 
gis etter den foreslåtte § 8-6. Dette foreslås regulert i bestemmelsens siste ledd.   
 
Nåværende § 8-6 blir ny § 8-7 og påfølgende nummerering i forskriftenes kapittel 8 forskyves 
tilsvarende. 
 
Forslag til ny § 8-6 for 2016-17: 
 
§ 8-6 Utvidet støtteperiode for søkere i høyere utdanning og fagskoleutdanning  

Det gis støtte utover ti måneder per undervisningsår til søkere som  
a) tar høyere utdanning eller fagskoleutdanning, 
b) har rett til støtte  vårsemesteret 2017 i en periode på mellom fire og fem måneder 

innenfor tidsrommet 16. januar til 15. juli for utdanninger i Norge, eller 16. januar til 
15. august for utdanninger i utlandet, og 

c) er i utdanning på fulltid ved utløpet av perioden etter bokstav b 
Søkere som avbryter utdanningen på grunn av sykdom eller fødsel, er likevel omfattet 

av ordningen.  
I utvidet støtteperiode etter første og andre ledd blir det gitt støtte tilsvarende en 

fjerdedel av månedlig basisstøtte etter § 25-1.  
I utvidet støtteperiode blir det gitt forsørgerstipend etter kapittel 28 og stipend til 

søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming (ekstrastipend) etter kapittel 44, 
tilsvarende en fjerdedel av månedlig beløp. Stipendet gis dersom vilkårene for dette er oppfylt 
ved utløpet av perioden i første ledd bokstav b.  



Rett til omgjøring til foreldrestipend etter kapittel 40 og til sykestipend etter kapittel 
41 gjelder også i utvidet støtteperiode. Omgjøring gis dersom vilkårene er oppfylt ved utløpet 
av perioden i første ledd bokstav b. 

Støtte etter § 8-6 kan ikke gis for samme periode som søker har rett til støtte etter § 8-
7.   
 
 
Til ny § 8-7 Utvidet støtteperiode for søkere med fastsatt undervisning om sommeren  
Som omtalt over gir også gjeldende regler rett til støtte til utvidet undervisningsår i visse 
tilfeller. Gjeldende § 8-6 omfatter søkere som tar feltarbeid om sommeren, søkere som har 
undervisning som er fastsatt i utdanningsprogrammet og hvor det er en særlig årsak til at 
undervisningen må foregå om sommeren, og søkere som sparer inn på normert studietid. 
Innføring av ordningen med elleve måneders støtte vil ikke utelukke eksempelvis studenter i 
høyere utdanning fra å få støtte til feltarbeid om sommeren, og bestemmelsen foreslås 
videreført som ny § 8-7.  
 
Bestemmelsens overskrift forslås endret for å tydeliggjøre forskjellen mellom ordningen med 
opptrapping til elleve  måneders støtte etter ny § 8-6 og dagens ordning med utvidet 
støtteperiode om sommeren.   
 
 
Forslag til endring i § 8-7 for 2016-17:  
 
§ 8-76 Utvidet støtteperiode for søkere med undervisning om sommeren eller for søkere som 
sparer inn på normert studietid  

Etter søknad kan det gis  støtte i mer enn  ti måneder per undervisningsår, jf. § 8-5, når 
a) søkeren tar feltarbeid som av naturgitte årsaker må foregå om sommeren (16. juni 

til 15. august), eller   
b)  søkeren har undervisning som er fastsatt i utdanningsprogrammet eller 

studieprogrammet og det er en særlig årsak til at undervisningen må foregå om 
sommeren (16. juni til 15. august), eller  

c) det er dokumentert at søkeren sparer inn på normert studietid. I slike tilfeller vil 
det normalt bli gitt støtte etter § 7-2 og § 7-3 i den resterende delen av 
utdanningen.   

Undervisningsopplegget om sommeren må vare i minst to uker. 
Søkere som tar ekstra studiepoeng eller tilsvarende om sommeren, som ikke inngår i 

den ordinære utdanningen som de er i gang med, har ikke rett til utvidet støtte om sommeren. 
Unntak fra dette kan bli gjort hvis utdanningen de tar om sommeren omfattes av § 4-1 bokstav 
n, o eller p, eller av § 31-1 bokstav c.  
 
Til § 11-3 Utbetaling av støtte  
Søkere som tar høyere utdanning og fagskoleutdanning i Norge og som vil ha rett til støtte 
etter den foreslåtte utvidelsen av støtteperioden etter § 8-6, vil få en ekstra utbetaling av støtte 
ved innføring av opptrapping til elleve måneders støtte. Dette foreslås presisert i § 11-3. 
Aktuelle søkere vil få den ekstra utbetalingen i den siste måneden i den ordinære 
støtteperioden som følger av § 8-6 første ledd bokstav b. For studenter i Norge vil 
utbetalingen for de fleste komme 15. juni. For studenter som er omfattet av utvidelsen men 
som har en støtteperiode som ikke samsvarer med det vanlige norske vårsemesteret, vil 
utbetalingen komme ved utløpet av den ordinære støtteperioden. En student som for eksempel 
tar utdanning i perioden 16. januar til 15. mai vil få utbetalingen 15. mai. Tilsvarende vil 



gjelde for studenter i utlandet der vårsemesteret ligger i et annet tidsrom enn i Norge. For 
eksempel vil utbetalingen komme 15. august dersom vårsemesteret i utlandet avsluttes 15. 
august. En slik utbetalingsordning gjennomføres fra og med våren 2017. Søknadene om støtte 
for undervisningsåret 2016-2017 må behandles på nytt i Lånekassen, men studentene trenger 
ikke sende ny søknad om støtte.  
 
For søkere som får støtte etter tredje del, inkluderer den første utbetalingen 25 prosent av 
støttebeløpet for resten av halvåret (skjevdeling). Støtte som kan bli gitt etter § 8-6 skal ikke 
omfattes av skjevdelingen. Dette foreslås presisert i bestemmelsen.  
 
Det foreslås å forenkle reglene for utbetaling av støtte. I dag utbetales ikke lån på under kr 50 
eller stipend på under 20 kr per måned. Departementet foreslår å endre denne praksisen slik at 
det ikke lenger er noen nedre grense for utbetaling av støtte per måned, og slik at søkerne får 
den støtten de har rett til, selv om det kan være snakk om svært små beløp.   
 
 
Forslag til endringer i § 11-3 for 2016-17:   
 
§ 11-3 Utbetaling av støtte 

Ved månedlig utbetaling blir beløpene for den aktuelle perioden normalt overført den 
15. i hver måned til søkerens konto. Søkere som våren 2017 har rett til ekstra støtte etter § 8-
6, vil få utbetalt den ekstra støtten i den siste måneden i støtteperioden som følger av § 8-6   
første ledd bokstav b.   

For søkere som tar utdanning i Norge, blir støttebeløpet normalt fordelt med 
månedlige utbetalinger over hele støtteperioden.  

For søkere som får støtte etter andre del, inkluderer den første utbetalingen i hvert 
halvår ti prosent av støttebeløpet for resten av halvåret. Lån etter § 23-1 blir utbetalt med 
samme beløp hver måned. Utstyrsstipend utbetales sammen med den første støtteterminen i 
undervisningsåret. 

For søkere som får støtte etter tredje del, inkluderer den første utbetalingen 25 prosent 
av støttebeløpet for resten av halvåret. Det gjøres unntak fra dette for støtte som blir gitt etter 
§ 8-6. Se første ledd.  

Dersom det gis lån til skolepenger, blir det utbetalt sammen med den første 
støtteterminen hvert halvår. 

Dersom det minste ordinære månedsbeløpet til utbetaling er mindre enn kr 500, blir 
støtten utbetalt samlet hvert halvår. 

Ved utdanning i utlandet blir støttebeløpet utbetalt hvert halvår. Søkere som tar 
utdanning i utlandet og som har rett til støtte etter § 8-6 våren 2017, vil få utbetalt denne 
støtten i den siste måneden i støtteperioden som følger av § 8-6 første ledd bokstav b.  Lån 
etter § 23-1 blir utbetalt med samme beløp hver måned. 

Dersom det gis skolepengestøtte til utdanning i utlandet, blir denne utbetalt hvert 
halvår med mindre det blir dokumentert at lærestedet krever hele beløpet innbetalt ved 
oppstart i undervisningsåret. 

Det gis ikke lån på under kr 50 eller bare stipend på under kr 20 per måned. 
 
Til § 25-1 Basisstøtte  
Departementet foreslår å innføre begrepet omgjøringslån i § 25-1. Dette er et begrep som 
forklarer søkere og andre at dette er den delen av basisstøtten som på visse vilkår kan 
omgjøres til utdanningsstipend.    
 



Forslag til endring i § 25-1 for 2016-17:  
 
§ 25-1 Basisstøtte 

Det gis opptil kr 10 395 per måned i basisstøtte. 
Basisstøtten gis som lån. En del av lånet kan bli gjort om til utdanningsstipend etter 

vilkårene i kapittel 26 og 27, og stipendet blir behovsprøvd etter vilkårene i kapittel 29.For 
søkere som ikke bor sammen med foreldrene, blir en del av lånet tildelt som omgjøringslån. 
Dette omgjøringslånet kan bli gjort om til utdanningsstipend etter vilkårene i kapittel 26 og 
27. Stipendet blir behovsprøvd etter vilkårene i kapittel 29.  

 
 

Til § 26-1 Omgjøring av lån til behovsprøvd utdanningsstipend   
Den utvidede støtteperioden vil for våren 2017 utgjøre en fjerdedel av et månedlig støttebeløp 
(basisstøtte) etter § 25-1. Denne støtten tildeles som lån som kan gjøres om til 
utdanningsstipend etter kapittel 27 (omgjøringslån) når studenten består utdanningen, forutsatt 
at studenten ikke bor sammen med sine foreldre.  
 
På samme måte som ved avklaring av status som fulltids- eller deltidsstudent og tidspunkt for 
vurdering av rettigheter til forsørgerstipend, ekstrastipend, sykestipend og foreldrestipend, er 
det nødvendig å ha et fast tidspunkt for vurdering av status som hjemme- eller borteboer. Det 
foreslås også her at omgjøringslån (lån som kan omgjøres til utdanningsstipend etter bestått 
utdanning) kun gis til søkere som ikke bodde sammen med foreldrene sine den siste dagen av 
den ordinære støtteperioden. Som omtalt over er det foreslått å definere klart hvilke krav som 
stilles til et vårsemester for at det skal gi rett til utvidelse av støtteperioden. Dette 
vårsemesteret kalles her for den ordinære støtteperioden, og er regulert i den foreslåtte § 8-6 
første ledd bokstav b. Det vil være studentens bostatus ved utløpet av den ordinære 
støtteperioden som er avgjørende for retten til omgjøringslån og dermed utdanningsstipend. 
Dette tidspunktet vil for studenter i Norge normalt være 15.juni mens det for studenter i 
utlandet  vil kunne være inntil 15.august.  Dette foreslås regulert i bestemmelsen.  
 
 
Forslag til endring i § 26-1 for 2016-17:  
 
§ 26-1 Omgjøring av lån til behovsprøvd utdanningsstipend 

Søker som ikke bor sammen med foreldrene, får inntil 40 prosent av basisstøtten gjort 
om til utdanningsstipend på grunnlag av fullført utdanning. Omgjøring av basisstøtte som er 
gitt i utvidet støtteperiode etter § 8-6, blir bare gitt til søkere som ikke bor sammen med 
foreldrene den siste dagen av støtteperioden som følger av § 8-6  første ledd bokstav b.    
 

 
Til § 27-3 Beregningsmåte og tidspunkt for omgjøring 
Bestemmelsens første ledd er en regulering av hvordan basisstøtten tildeles studentene. 
Regelen gir i seg selv ikke vilkårene for hvem som har rett til utdanningsstipend, da dette 
følger av andre bestemmelser. Det har likevel vært ansett som ønskelig å ha en slik 
bestemmelse for å tydeliggjøre hvordan basisstøtten tildeles studentene. Som en følge av 
forslaget om utvidelse av støtteperioden, bør det også her tas inn en presisering av at det er 
søkerens bostatus ved utløpet av den ordinære støtteperioden som er avgjørende for retten til 
utdanningsstipend som i utgangspunktet tildeles som omgjøringslån. Departementet foreslår 
på samme måte som i § 25-1 å benytte begrepet omgjøringslån som navn på den delen av 
basisstøtten som kan gjøres om til utdanningsstipend.  



 
Det foreslås også å synliggjøre at beløpet som en søker har rett til i omgjøring fra basisstøtte 
til utdanningsstipend, vil variere etter hvilket semester avlagte studiepoeng blir brukt til 
omgjøring. Omgjøringsbeløpet vil bli større i vårsemesteret enn i  høstsemesteret når 
ordningen med elleve måneders utdanningsstøtte og opptrappingen til denne blir innført. 
Dette fordi den ekstra støtten vil bli tildelt i vårsemesteret.  
 
Med innføringen av elleve måneders støtte går Lånekassen bort fra å knytte verdien av avlagte 
studiepoeng til basisstøttesatsen i det forskriftsåret studiepoengene er bestått. Etter ny ordning 
vil verdien av de avlagte studiepoengene i stedet bli beregnet ut fra støttesatsen i det 
forskriftsåret studiepoengene brukes til omgjøring. Studiepoeng som brukes i tidligere 
perioder enn de er bestått, vil derfor gi et noe lavere omgjøringsbeløp enn om de hadde blitt 
brukt til omgjøring i det semesteret de ble bestått. Tilsvarende vil studiepoeng som brukes til 
omgjøring i en senere periode enn de ble tatt, gi et noe høyere omgjøringsbeløp enn om de 
hadde blitt brukt i det semesteret de ble tatt. Dette skyldes at basisstøttesatsen generelt øker 
noe fra år til år.  
 
 
Forslag til endring i § 27-3 for 2016-17:  
 
§ 27-3 Beregningsmåte og tidspunkt for omgjøring  

Lån som tildeles som omgjøringslån og som kan omgjøres til utdanningsstipend, gis 
bare til søker som ikke bor sammen med foreldrene. Omgjøringslån til søkere som har rett til 
støtte etter § 8-6, kan bare bli gitt til søkere som ikke bor sammen med foreldrene den siste 
dagen av støtteperioden etter § 8-6 første ledd bokstav b. Søker som bor sammen med 
foreldrene, får lån som ikke kan omgjøres til utdanningsstipend. Se § 26-1 og § 26-2.  

Når søkeren har bestått utdanning, blir lån gjort om til utdanningsstipend for det antall 
studiepoeng eller tilsvarende som eksamen gir uttelling for. 

Det er størrelsen på omgjøringslånet for det semesteret omgjøringen gis, som avgjør 
hvilket lånebeløp som kan gjøres om til   

Omgjøringen gjennomføres på samme tid som behovsprøvingen etter kapittel 29.  
 
 
 
Til § 27-4 Omgjøring av lån til utdanningsstipend for tidligere og senere perioder  
Departementet foreslår å synliggjøre dagens praksis med at avlagte studiepoeng eller 
eksamensresultater alltid brukes til omgjøring i det eldste semesteret der det finnes 
omgjøringslån som ikke er gjort om til utdanningsstipend.  
 
Forslag til endring i § 27-4 for 2016-17:  
 
§ 27-4 Omgjøring av lån til utdanningsstipend for tidligere og senere perioder 

Dersom søkeren fullfører mer utdanning enn normert, eller tar utdanning uten støtte, 
blir lån for tidligere perioder gjort om til stipend dersom søkeren ikke har fått fullt 
utdanningsstipend for disse periodene. Se også § 27-6. 

Dersom søkeren fullfører mer utdanning enn normert, eller tar utdanning uten støtte, 
og tidligere har fått fullt utdanningsstipend, gis utdanningsstipend for senere perioder med 
støtte der de faglige vilkårene for å gjøre om lån til utdanningsstipend ikke er oppfylt. Se også 
§ 27-7. 



Dersom søkeren blir forsinket, vil nye avlagte studiepoeng eller tilsvarende bli brukt 
til omgjøring i semesteret lengst tilbake i tid som det ikke er gitt full omgjøring for. Se § 27-1 
og § 27-6.  

Søkere som bor sammen med foreldrene i perioden de består utdanning, får omgjort 
lån til utdanningsstipend for tidligere eller senere perioder hvor de ikke har fått fullt 
utdanningsstipend, såfremt øvrige vilkår for omgjøring er oppfylt, se § 26-1, § 26-2, § 27-1 og 
§ 27-5. 

Fullført utdanning i en periode hvor søker har fått utdanningsstipend etter § 27-2, gir 
ikke grunnlag for omgjøring av lån til utdanningsstipend for tidligere eller senere perioder. 
Det gjøres unntak for fullført utdanning utover kravet til faglig progresjon, jf. første og andre 
ledd. 

 
Til § 41-4 Maksimal periode med sykestipend   
Som omtalt over til § 8-6 vil prinsippet om status ved utløpet av den ordinære støtteperioden 
gjelde for beregning av støtten, inkludert avgjørelse av spørsmålet om rett til sykestipend 
Dersom en søker har rett til sykestipend ved avslutningstidspunktet av ordinær støtteperiode 
(se forslag til ny § 8-6 andre ledd bokstav b) har søker også rett til sykestipend i den utvide 
støtteperioden så fremt øvrige vilkår er oppfylt. Innføring av ordningen med opptrapping til 
elleve måneders støtte skal likevel ikke føre til en utvidelse av den maksimale perioden det 
kan gis sykestipend etter § 41-4, som er fire måneder og 15 dager per undervisningsår. Dette 
foreslås regulert i bestemmelsen.  
 
Forslag til endringer i § 41-4 for 2016-17: 
 
§ 41-4 Maksimal periode med sykestipend  

Sykestipend kan maksimalt gis i fire måneder og 15 dager i løpet av et 
undervisningsår. Den maksimale perioden utvides ikke for søkere som har rett til støtte etter § 
8-6.   
 
 
 
 
 


