Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2014-2015
Høringsnotat – Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte
for undervisningsåret 2014-2015
Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte
Kapittel 2 Statsborgerskap og tilknytning til Norge
Til § 2-2 Utenlandsk statsborger
Det foreslås at det kan gjøres unntak fra kravet om at utdanningen må ha vært
sammenhengende i tre år før søknad om støtte dersom personen har vært syk eller fått
barn i denne perioden. Det foreslås videre at det stilles krav om at oppholdet i
utdanningen på grunn av sykdom eller fødsel ikke skal ha varighet utover ett år, og at
forholdet må dokumenteres. Begrensningen på ett års opphold anses som en rimelig
grense innenfor et ordinært utdanningsløp både for varigheten av en foreldrepermisjon
og for sykdom.
Slik regelen er formulert i dag må utdanningen være tatt sammenhengende og direkte
forut for undervisningsåret og det må være tatt uten støtte fra Lånekassen eller andre
offentlige utdanningsstøtteordninger. Hensikten med kravet er å sikre at utenlandske
statsborgere som får utdanningsstøtte har en sterk tilknytning til Norge.
Sykdom og fødsel fører til unntak fra de ordinære vilkårene i andre sammenhenger,
som for eksempel ved forsinkelse og ved vurdering av hvor lang tid det kan gis støtte.
Det fremstår dermed som urimelig at personer som oppfyller kravet om tre års
utdanning/180 studiepoeng ikke skal få utdanningsstøtte på grunn av et midlertidig
opphold i denne perioden som skyldes sykdom eller fødsel.
Forslaget har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende § 2-2 i 2013-2014:
§ 2-2. Utenlandsk statsborger
Utenlandsk statsborger som har lovlig opphold i Norge og som tar utdanning i
Norge, får utdanningsstøtte på samme vilkår som norsk statsborger dersom
vedkommende
(…)
f)

(…)

har tatt utdanning i Norge i minst tre år like før undervisningsåret og har bestått
utdanning som til sammen tilsvarer minst tre års fulltidsutdanning. Det er en
forutsetning at vedkommende i denne perioden ikke har mottatt støtte til
utdanningen gjennom Lånekassen, offentlige utdanningsstøtteordninger i andre
land, Norad, Erasmus Mundus, The Norwegian Program for Development,
Research and Education (NUFU) eller tilsvarende ordninger.
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Forslag til endring i § 2-2 for 2014-2015:
§ 2-2. Utenlandsk statsborger
Utenlandsk statsborger som har lovlig opphold i Norge og som tar utdanning i
Norge, får utdanningsstøtte på samme vilkår som norsk statsborger dersom
vedkommende
(…)
f)

har tatt utdanning i Norge i minst tre år like før undervisningsåret og har bestått
utdanning som til sammen tilsvarer minst tre års sammenhengende
fulltidsutdanning/180 studiepoeng. Det kan gjøres unntak fra kravet om at
utdanningen skal være gjennomført sammenhengende og like før
undervisningsåret for søkere som har hatt et opphold i utdanningen i inntil ett år
på grunn av dokumentert sykdom eller fødsel. Det er en forutsetning at
vedkommende i denne perioden ikke har mottatt støtte til utdanningen gjennom
Lånekassen, offentlige utdanningsstøtteordninger i andre land, Norad, Erasmus
Mundus, The Norwegian Program for Development, Research and Education
(NUFU) eller tilsvarende ordninger.

(…)

Kapittel 7 Krav til utdanningsopplegg
Til § 7-1 Fulltidsutdanning og undervisningsopplegg og § 7-2 Deltidsutdanning
og undervisningsopplegg
Kunnskapsdepartementet foreslår å fjerne kravene til timetall for fagskoleutdanninger
som vilkår for godkjenning for utdanningsstøtte. Fagskoleutdanning er en av flere type
utdanninger hvor det stilles egne krav til timetall som vilkår for godkjenning av
utdanningsstøtte. Departementet har i forskrift om fagskoleutdanning 2013-08-01 nr.
942 fastsatt at det skal innføres fagskolepoeng for fagskoleutdanning, og 60
fagskolepoeng skal tilsvare ett års fulltidsutdanning. Departementet mener derfor at det
ikke lenger er behov for å ha egne krav til timetall for denne type utdanning, som er
regulert i egen lov og forskrift. Det foreslås videre språklige endringer for å markere at
høyere utdanninger og fagskoleutdanninger krever henholdsvis akkreditering og
godkjenning fra NOKUT.
Endringen som foreslås vil ikke medføre noen realitetsendring siden fagskolene
uansett tilpasser seg kravet som til enhver tid stilles til fulltidsutdanning.
Forslaget har ingen budsjettkonsekvenser.
Gjeldende § 7-1 i 2013-2014:
§ 7-1. Fulltidsutdanning og undervisningsopplegg
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Utdanningen må normalt være lagt opp som fulltidsutdanning.
Videregående opplæring som følger offentlig godkjente læreplaner, må ha et
undervisningsopplegg på minst seks timer per uke.
Utdanning som ikke har status som høyere utdanning og som heller ikke følger
offentlig godkjente læreplaner, må ha et undervisningsopplegg på minst 20 timer per
uke for å gi rett til støtte. Når utdanningen tilbys komprimert, er kravet minst seks
undervisningstimer per uke. Det gis støtte til opplegg i regi av oppfølgingstjenesten i
fylkeskommunen når undervisningsopplegget er på mer enn en tredjedel av timetallet
for et kurs.
Forslag til endring i § 7-1 for 2014-2015:
§ 7-1. Fulltidsutdanning og undervisningsopplegg
Utdanningen må normalt være lagt opp som fulltidsutdanning.
Videregående opplæring som følger offentlig godkjente læreplaner, må ha et
undervisningsopplegg på minst seks timer per uke.
Utdanning som ikke har akkreditering som høyere utdanning eller godkjenning
som fagskoleutdanning, og som heller ikke følger offentlig godkjente læreplaner, må ha
et undervisningsopplegg på minst 20 timer per uke for å gi rett til støtte. Når
utdanningen tilbys komprimert, er kravet minst seks undervisningstimer per uke. Det
gis støtte til opplegg i regi av oppfølgingstjenesten i fylkeskommunen når
undervisningsopplegget er på mer enn en tredjedel av timetallet for et kurs.
Gjeldende § 7-2 i 2013-2014:
§ 7-2. Deltidsutdanning og undervisningsopplegg
Det gis støtte til deltidsutdanning som omfatter minst 50 prosent av
undervisningsopplegget i fulltidsutdanning.
Videregående opplæring som følger offentlig godkjente læreplaner, må ha et
undervisningsopplegg på minst seks timer per uke.
Utdanning som ikke har status som høyere utdanning, og som heller ikke følger
offentlig godkjente læreplaner, må ha et undervisningsopplegg på minst 10 timer per
uke. Når utdanningen tilbys komprimert, er kravet minst seks undervisningstimer per
uke.
Forslag til endring i § 7-2 for 2014-2015:
§ 7-2. Deltidsutdanning og undervisningsopplegg
Det gis støtte til deltidsutdanning som omfatter minst 50 prosent av
undervisningsopplegget i fulltidsutdanning.
Videregående opplæring som følger offentlig godkjente læreplaner, må ha et
undervisningsopplegg på minst seks timer per uke.
Utdanning som ikke har akkreditering som høyere utdanning eller godkjenning
som fagskoleutdanning, og som heller ikke følger offentlig godkjente læreplaner, må ha
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et undervisningsopplegg på minst 10 timer per uke. Når utdanningen tilbys
komprimert, er kravet minst seks undervisningstimer per uke.
Kapittel 8 Hvor lang tid det gis støtte
Til § 8-5 Undervisningsår
Bestemmelsen regulerer undervisningsårets varighet. Til utdanning som tas over ett
undervisningsår, legges det normalt til grunn at undervisningsåret har en varighet på ti
måneder, fra 15. august til 14. juni. Det er universitets- og høyskolelovens utgangspunkt
at undervisningsåret varer i ti måneder, se lovens § 3-8. For utdanning som varer lengre
enn dette, er det gitt adgang til utvidet støtteperiode i denne forskriftens § 8-6.
Regjeringen mener at det er behov for å øke utdanningsstøtten for at det skal være
enklere å studere på heltid. Studentene selv har spesielt fremhevet at det er
problematisk at den siste utbetalingen av utdanningsstøtte for vårsemesteret kommer
15. mai. Det kan by på problemer for en del å arbeide ved siden av studiene i
eksamenstiden og det kan ta lang tid før lønn fra eventuell sommerjobb utbetales.
Regjeringen legger derfor opp til at basisstøtten skal utbetales i elleve måneder per
undervisningsår fra og med undervisningsåret 2014-2015. Siste utbetaling vil være i
juni. Dette vil medføre at studentene får en ekstra måned med støtte, og sammen med
justeringen av basisstøtten fra 9 440 kroner per måned til 9 600 kroner per måned vil
dette bety at det årlige støttebeløpet øker fra 94 400 kroner i undervisningsåret 20132014 til 105 600 kroner i 2014-2015.
Ved å innføre elleve måneders utdanningsstøtte for undervisningsår som etter
universitets- og høyskoleloven normalt skal ha en varighet på ti måneder, vil
støtteperioden i mange tilfeller være noe lenger enn den tiden studenten faktisk er i
utdanning. Dette gjøres for å legge de økonomiske forholdene bedre til rette for at
studentene kan gjennomføre utdanningen på best mulig måte.
Endringen fra ti til elleve måneders støtteperiode gjelder for utdanningsopplegg som
følger det som kan kalles et normalt studieår, fra oppstart midt i august til avslutning fra
slutten av mai til midt i juni. Endringen gjelder også for studenter som søker om
utdanningsstøtte for enten høstsemesteret eller vårsemesteret i slike opplegg. For
studenter som tar utdanning der opplegget avviker fra det normale studieåret, for
eksempel studenter som tar nettstudier med fleksible start- og sluttdato eller utdanning
som har kortere varighet enn et normalt undervisningsår, vil støtte fremdeles bli gitt
etter utdanningens faktiske varighet. Slik er det også etter gjeldende ordning med
normalt ti måneders støtte per undervisningsår. Departementet foreslår å presisere
regelen slik at det går klarere fram i hvilken periode utdanningsstøtte skal bli gitt i slike
tilfeller.
Forslaget er avhengig av budsjettbehandlingen.
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Gjeldende § 8-5 i 2013-2014:
§ 8-5 Undervisningsår
Undervisningsåret blir regnet fra den datoen undervisningen starter og til den
datoen undervisningen (inkludert eksamen) slutter. Utdanningsstøtte blir til vanlig gitt
for ti måneder per undervisningsår, og støttebeløpet blir normalt utregnet på
månedsbasis.
Det gis støtte for opptil ett undervisningsår om gangen.
Forslag til endring i § 8-5 for 2014-2015:
§ 8-5 Undervisningsår
Et undervisningsår varer normalt fra midten av august til midten av juni.
Til videregående opplæring som omfattes av annen del i denne forskriften, blir
utdanningsstøtte til vanlig gitt for ti måneder per undervisningsår.
Til utdanning som omfattes av tredje del i denne forskriften, blir utdanningsstøtte
til vanlig gitt for elleve 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 § 8-6 Utvidet støtteperiode
Bestemmelsen regulerer vilkårene for å få utdanningsstøtte til en lengre periode enn
den normale etter § 8-5, etter gjeldende regler altså ut over ti måneder. På grunn av at
den vanlige støtteperioden etter § 8-5 foreslås utvidet til elleve måneder, må også denne
bestemmelsen endres. Det foreslås å presisere at regelen gjelder for utdanninger det
gis støtte til etter forskriftens tredje del, dvs. høyere utdanning, fagskoleutdanning osv.
Forslaget er avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende § 8-6 for 2013-2014:
§ 8-6 Utvidet støtteperiode
Etter søknad gis det støtte ut over ti måneder per undervisningsår når søkeren har
undervisning som er fastsatt i utdanningsprogrammet eller studieprogrammet, eller når
det er dokumentert at søkeren sparer inn på normert studietid.
Undervisningsopplegget må vare i minst to uker.
Forslag til endring i § 8-6 for 2014-2015:
§ 8-6 Utvidet støtteperiode
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Etter søknad gis det støtte ut over ti elleve måneder per undervisningsår til utdanning
som omfattes av forskriftens tredje del når søkeren har undervisning som er fastsatt i
utdanningsprogrammet eller studieprogrammet, eller når det er dokumentert at
søkeren sparer inn på normert studietid. Undervisningsopplegget må vare i minst to
uker.

Kapittel 11 Fordeling, utbetaling og eventuell annullering av tildelt støttebeløp
Til § 11-1 Låneavtale, gjeldsbrev eller stipendmelding og § 11-5 Tidsfrist for
innsending av signert låneavtale, gjeldsbrev eller stipendmelding og gyldig
kontonummer
Det foreslås at begrepene ”låneavtale, gjeldsbrev eller stipendmelding” erstattes av
begrepet ”avtale om støtte”.
Bakgrunnen for dette forslaget er at dokumentet som søkerne må signere og returnere
til Lånekassen før utbetaling av støtte, fra og med høsten 2013 vil bli kalt ”avtale om
støtte”. Det anses som mest hensiktsmessig å benytte samme begrep i forskriftene som
i selve avtalen.
Gjeldsbrevet fases ut fra og med undervisningsåret 2013-2014, og ”avtale om støtte” skal
benyttes som et samlet begrep på låneavtale og stipendmelding. Gjeldsbrevet skal fases
ut for å legge til rette for fremtidige elektroniske løsninger og for å fjerne unødige
elementer i prosessene for tildeling av utdanningsstøtte. I henhold til
utdanningsstøtteloven § 11 er krav på tilbakebetaling av utdanningsgjeld også
tvangsgrunnlag for utlegg. Dette betyr at det ikke er nødvendig at låntaker
underskriver på et gjeldsbrev for at gjelden skal kunne inndrives, se
tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e.
Forslaget innebærer ingen realitetsendringer, og har ingen budsjettkonsekvenser.
Gjeldende § 11-1 i 2013-2014:
§ 11-1. Låneavtale, gjeldsbrev eller stipendmelding
Støttemottakerne får låneavtale, gjeldsbrev eller stipendmelding for støtten.
Låneavtalen, gjeldsbrevet eller stipendmeldingen skal signeres av
støttemottakeren. Dersom støttemottakeren er mindreårig, skal låneavtalen,
gjeldsbrevet eller stipendmeldingen i tillegg signeres av støttemottakerens verge.
Ved signaturen erkjennes en gjeld som omfatter det som er tildelt som lån for den
aktuelle perioden, i tillegg til eventuelt tidligere lån.
Låneavtalen, gjeldsbrevet eller stipendmeldingen kan ikke signeres ved fullmakt.
Forslag til endring i § 11-1 i 2014-2015:
§ 11-1. Låneavtale, gjeldsbrev eller stipendmelding Avtale om støtte
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Støttemottakerne får låneavtale, gjeldsbrev eller stipendmelding for støtten en
avtale om støtte.
Låneavtalen, gjeldsbrevet eller stipendmeldingen Avtalen om støtte skal signeres
av støttemottakeren. Dersom støttemottakeren er mindreårig, skal låneavtalen,
gjeldsbrevet eller stipendmeldingen avtalen om støtte i tillegg signeres av
støttemottakerens verge.
Ved signaturen erkjennes en gjeld som omfatter det som er tildelt som lån for
den aktuelle perioden, i tillegg til eventuelt tidligere lån.
Låneavtalen, gjeldsbrevet eller stipendmeldingen Avtalen om støtte kan ikke
signeres ved fullmakt.
Gjeldende § 11-5 i 2013-2014:
§ 11-5. Tidsfrist for innsending av signert låneavtale, gjeldsbrev eller stipendmelding og
gyldig kontonummer
Dersom låneavtalen, gjeldsbrevet eller stipendmeldingen ikke er signert og mottatt i
Lånekassen når undervisningsåret eller kurset er avsluttet, blir tildelingen annullert, og
søknaden blir ikke behandlet på nytt.
(…)
Forslag til endring i § 11-5 for 2014-2015:
§ 11-5. Tidsfrist for innsending av signert låneavtale, gjeldsbrev eller stipendmelding
avtale om støtte og gyldig kontonummer
Dersom låneavtalen, gjeldsbrevet eller stipendmeldingen avtalen om støtte ikke er
signert og mottatt i Lånekassen når undervisningsåret eller kurset er avsluttet, blir
tildelingen annullert, og søknaden blir ikke behandlet på nytt.
(…)
Til § 11-3 Utbetaling av støtte
På samme måte som for §§ 11-1 og 11-5 foreslås det at begrepene ”låneavtale,
gjeldsbrev eller stipendmelding” erstattes av begrepet ”avtale om støtte”.
Etter gjeldende regler utbetales en større del av støtten i starten av semesteret
(skjevdeling). Dette gjøres for at studentene skal få et bidrag til dekning av ekstra
utgifter som for eksempel depositum på leilighet og pensumlitteratur, som ofte oppstår i
starten av et semester. Studenter som tar utdanning i utlandet får støttebeløpet utbetalt
hvert halvår. Som en følge av omleggingen til elleve måneders utdanningsstøtte, vil
støtteperioden per semester utvides. For å opprettholde tilsvarende beløp i utbetaling i
starten av semesteret som i dag, holdes utvidelsen av støtteperioden for høstsemesteret
2014 utenfor beregningen av skjevdelingen og utenfor den halvårlige utbetalingen av
støtte til studenter i utlandet.
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Forslaget er avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende § 11-3 i 2013-2014:
§ 11-3. Utbetaling av støtte
Ved månedlig utbetaling blir beløpene for den aktuelle perioden normalt overført
den 15. i hver måned til søkerens konto. Overføring av støttebeløpet til søkerens konto
forutsetter at låneavtalen, gjeldsbrevet eller stipendmeldingen er signert og mottatt i
Lånekassen, se § 11-1.
For søkere som tar utdanning i Norge, blir støttebeløpet normalt fordelt med
månedlige utbetalinger over hele støtteperioden.
For søkere som får støtte etter annen del, inkluderer den første utbetalingen i hvert
halvår 10 prosent av støttebeløpet for resten av halvåret. Stipend til dekning av
nødvendig individuelt utstyr 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.
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.
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.
Forslag til endring i § 11-3 for 2014-2015:
§ 11-3. Utbetaling av støtte
Ved månedlig utbetaling blir beløpene for den aktuelle perioden normalt overført
den 15. i hver måned til søkerens konto. Overføring av støttebeløpet til søkerens konto
forutsetter at låneavtalen, gjeldsbrevet eller stipendmeldingen avtalen om støtte er
signert og mottatt i Lånekassen, se § 11-1.
For søkere som tar utdanning i Norge, blir støttebeløpet normalt fordelt med
månedlige utbetalinger over hele støtteperioden.
For søkere som får støtte etter annen del, inkluderer den første utbetalingen i hvert
halvår 10 prosent av støttebeløpet for resten av halvåret. Stipend til dekning av
nødvendig individuelt utstyr 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, bortsett fra perioden 16. januar 2015 til
31. januar 2015.
Dersom det gis lån til skolepenger, blir det utbetalt sammen med den første
støtteterminen hvert halvår.
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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, bortsett fra
støttebeløpet for perioden 16. januar 2015 til 31. januar 2015.
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.

Kapittel 12. Opplysningsplikt
Til § 12-3 Nye opplysninger og endring av støttebeløp
Det foreslås å endre ordlyden i § 12-3 slik at det går klarere fram at bestemmelsen også
omfatter tilbakeføring av for mye utbetalt støtte gjennom motregning i søkerens krav på
tildeling av støtte.
Dersom nye opplysninger viser at en søker har fått tildelt for mye støtte, kan beløpet
kreves tilbakebetalt. Dersom søker ikke betaler innen angitt frist, og senere har rett til
ytterligere lån, vil senere støttetildelinger etter dagens praksis bli redusert med kravet,
som hovedregel fordelt over to semestre. Dersom søker ber om det, kan reduksjonen
fordeles over en lenger periode.
Krav og motkrav kan på visse vilkår motregnes mot hverandre. Søkers krav på ny støtte
og Lånekassens krav på tilbakebetaling av støtte springer ut av det samme rettsforhold
(såkalt konnekse krav). Etter dekningsloven kapittel 2 er det begrensninger på hva
kreditor kan ta beslag i ved for eksempel konkurs og gjeldsforhandlinger. Etter
juridisk teori får disse reglene analogisk anvendelse ved motregning, slik at det er visse
verdier som ikke kan bli gjenstand for motregning. Det er imidlertid også framholdt at
når det gjelder krav som springer ut av samme rettsforhold, kommer
motregningsforbudet i dekningsloven kapittel 2 ikke til anvendelse. Lånekassen har
etter departementets oppfatning adgang til å motregne i søkers krav på ny støtte, uten
at søker har rett til å kreve at hele/deler av støtten som skal gå til livsopphold skal
holdes utenfor motregningsadgangen. Lånekassen har i sin praksis lagt dette til grunn.
Alternativet til oppgjør ved motregning der søker ikke betaler kravet innen angitt frist,
er innkreving av det utestående beløpet på vanlig måte. Manglende betaling av kravet
vil da medføre at lånet blir oppsagt i sin helhet og deretter overført Statens
innkrevingssentral for innkreving. I den videre innkrevingen ville beslagsfriheten for
midler til livsopphold i dekningsloven kapittel 2 komme til anvendelse. Selv om hele
utdanningsgjelden er oppsagt, kan oppsigelsen oppheves dersom søker betaler beløpet
som er utestående ved oppsigelsestidspunktet og de terminer som ellers påløper i
henhold til søkers betalingsplan. Dersom oppsigelsen av gjelden vedvarer, vil det
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utestående beløpet som må dekkes for å komme i rute med betalingsplanen øke hvert
kvartal med nye terminbeløp. Oppsigelse av lånet medfører også høyere rentesats.
Oppsagt lån kan medføre avslag på søknad om støtte etter tildelingsforskriften § 13-2.
Vanlig innkreving av utestående beløp ville som hovedregel medføre at søker måtte
fortsette sin utdanning uten støtte på grunn av mislighold av betalingsforpliktelsene.
Vanlig innkreving av utestående beløp ville dermed i de aller fleste tilfeller føre til en
verre situasjon for søker enn oppgjør gjennom motregning.
Det foreslås på denne bakgrunn å presisere motregningsadgangen i § 12-3, samt i § 13-1
som omtales nedenfor.
Forslaget innebærer ingen realitetsendringer og har ingen budsjettkonsekvenser.
Gjeldende § 12-3 i 2013-2014:
§ 12-3. Nye opplysninger og endring av støttebeløp
Dersom nye opplysninger viser at det tildelte støttebeløp må reduseres, kan
Lånekassen gjøre om stipend til lån og kreve tilbakebetaling, se også kapittel 13.
Forslag til endring i § 12-3 for 2014-2015:
§ 12-3. Nye opplysninger og endring av støttebeløp
Dersom nye opplysninger viser at det tildelte støttebeløpet må reduseres, kan
Lånekassen gjøre om stipend til lån og kreve tilbakebetaling. Beløp som ikke blir
tilbakebetalt, kan bli trukket fra framtidige støttetildelinger slik at framtidige
utbetalinger blir redusert eller faller helt bort. Se også kapittel 13.
Kapittel 13. Uberettiget tildelt støtte og mislighold
Til § 13-1 Brutt opplysningsplikt
Bestemmelsen omhandler blant annet krav om tilbakebetaling av urettmessig tildelt
støtte ved brudd på søkerens opplysningsplikt. Siden det foreslås å endre § 12-3 slik at
det går klart fram at bestemmelsen også omfatter tilbakeføring av for mye utbetalt
støtte gjennom motregning i søkerens krav på tildeling av støtte, bør også § 13-1 om
tilbakebetaling m.v. der søker ved å forsettlig eller uaktsomt bryte sin opplysningsplikt,
har forsøkt å få eller fått utbetalt støtte vedkommende ikke har rett til, også endres i
tråd med dette.
Forslaget innebærer ingen realitetsendringer og har ingen budsjettkonsekvenser.
Gjeldende § 13-1 for 2013-2014:
§ 13-1. Brutt opplysningsplikt
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Dersom en søker forsettlig eller uaktsomt har brutt opplysningsplikten etter § 121, og dermed har fått eller forsøkt å få utbetalt eller godskrevet støtte som
vedkommende ikke har rett til, kan Lånekassen nekte mer støtte, gjøre uberettiget
mottatt stipend om til lån, kreve støttebeløpet tilbakebetalt og regne renter av lånet i
utdanningstiden. Hele gjelden kan bli oppsagt, og søkeren kan miste retten til
betalingslettelse og ettergivelse.
Ved vurderingen av misligholdet legges det i hovedsak vekt på hvor lenge
misligholdet har pågått og på størrelsen av uberettiget mottatt støtte.
Forslag til ny § 13-1 for 2014-2015:
§ 13-1. Brutt opplysningsplikt
Dersom en søker forsettlig eller uaktsomt har brutt opplysningsplikten etter § 121, og dermed har fått eller forsøkt å få utbetalt eller godskrevet støtte som
vedkommende ikke har rett til, kan Lånekassen nekte mer støtte, gjøre uberettiget
mottatt stipend om til lån, kreve støttebeløpet tilbakebetalt og regne renter av lånet i
utdanningstiden. Beløp som ikke blir tilbakebetalt, kan bli trukket fra framtidige
støttetildelinger slik at framtidige utbetalinger blir redusert eller faller helt bort. Hele
gjelden kan bli oppsagt, og søkeren kan miste retten til betalingslettelse og ettergivelse.
Ved vurderingen av misligholdet legges det i hovedsak vekt på hvor lenge
misligholdet har pågått og på størrelsen av uberettiget mottatt støtte.

Annen del. Støtte til søker som har rett til videregående opplæring
Kapittel 16 Grunnstipend og utstyrsstipend
Til § 16-2 Utstyrsstipend
Det foreslås to endringer i bestemmelsen.
For det første foreslås det å flytte utdanningsprogrammene Elektrofag, Musikk, dans
og drama, samt Studiespesialisering med fordypning i formgivningsfag og/eller
toppidrett fra laveste sats til mellomste sats. (Toppidrett er ikke en fordypning på
samme måte som formgivningsfag, men et fag elevene velger i potten ”fag fra andre
programområder” som de kan ha ifølge fag- og timefordelingen.)
For det andre foreslås det å øke høyeste sats til 3 500 kroner.
Endringene foreslås for å sikre bedre samsvar mellom elevenes faktiske utgifter til
individuelt utstyr, og den satsen de mottar.
Forslagene har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende §16-2 i 2013-2014:
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§ 16-2. Utstyrsstipend
Det gis et stipend per undervisningsår til individuelt utstyr som er nødvendig i
opplæringen. Stipendet gis etter tre satser avhengig av utdanningsprogram.

Kr 930

Kr 2 060

Kr 2 970

Studiespesialisering

Naturbruk

Idrettsfag

Musikk, dans og drama

Bygg- og anleggsteknikk

Design og håndverk

Helse- og oppvekstfag

Teknikk og industriell
produksjon

Restaurant- og matfag

Elektrofag
Medier og kommunikasjon
Service og samferdsel
Stipendet utbetales sammen med første støttetermin. Søkere som bytter
utdanningsprogram i løpet av et undervisningsår, får beholde det stipendet som
allerede er utbetalt. Dersom det nye utdanningsprogrammet har høyere sats, utbetales
differansen mellom de to satsene.
Stipendet gis ikke til lærlinger og lærekandidater.
Forslag til endring i § 16-2 for 2014-2015:
§ 16-2. Utstyrsstipend
Det gis et stipend per undervisningsår til individuelt utstyr som er nødvendig i
opplæringen. Stipendet gis etter tre satser avhengig av utdanningsprogram.

Kr 930

Kr 2 060

Kr 2 970 3 500

Studiespesialisering (unntatt Naturbruk
for elever som tar fordypning
i formgivningsfag og/eller
toppidrett som ”fag fra andre
programområder”)

Idrettsfag

Musikk, dans og drama

Bygg- og anleggsteknikk

Design og håndverk

Helse- og oppvekstfag

Teknikk og industriell
produksjon

Restaurant- og matfag

Elektrofag

Elektrofag

Medier og kommunikasjon

Musikk, dans og drama

Service og samferdsel

Studiespesialisering for
elever som tar fordypning i
formgivningsfag og/eller
toppidrett som ”fag fra
andre programområder”
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Stipendet utbetales sammen med første støttetermin. Søkere som bytter
utdanningsprogram i løpet av et undervisningsår, får beholde det stipendet som
allerede er utbetalt. Dersom det nye utdanningsprogrammet har høyere sats, utbetales
differansen mellom de to satsene.
Stipendet gis ikke til lærlinger og lærekandidater

Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning,
folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova § 31
Til innføringen av utdanningsstøtte i elleve måneder
Som beskrevet tidligere i høringsnotatet til § 8-5 foreslås det å innføre en støtteperiode
på elleve måneder for studenter som får støtte etter tredje del i denne forskriften.
Studenter i høyere utdanning, fagskoleutdanning, folkehøyskole og annen utdanning
som ikke omfattes av det som tas med rett til vanlig videregående opplæring etter
opplæringslovens § 3-1, får støtte etter denne støtteordningen. Støtte i elleve måneder
skal bli gitt til studenter som mottar støtte etter tredje del i forskriften, og som tar
utdanning som følger et normalt studieår, se omtale under § 8-5.
Innføringen av rett til støtte i elleve måneder påvirker ikke reglene i kapittel 25 om
basisstøtte, kapittel 26 om utdanningsstipend eller kapittel 27 om omgjøring av lån til
utdanningsstipend. Slik disse reglene er formulert, med et månedlig støttebeløp der en
viss prosentandel kan gjøres om til stipend etter hvert som studenten gjennomfører
utdanningen, er det ikke nødvendig å endre reglene ved utvidelsen av støtteperioden.
Innføringen av elleve måneders støtte vil medføre at studentene får en ekstra utbetaling
av basisstøtten i juni. Innføringen av en ekstra måned med utdanningsstøtte vil
innebære at studentene får en bedre økonomi generelt, og i eksamensperioden spesielt.
Stipendandelen på inntil 40 prosent av basisstøtten vil være den samme.
Eksamensresultater skal telle likt og gi samme uttelling i form av omgjøring av lån til
utdanningsstipend uavhengig av om de avlegges i høstsemesteret eller vårsemesteret.
Når det gjelder utdanningsstøtten, vil semestrene fremdeles bli regnet som av lik
varighet, dvs. at både høstsemesteret og vårsemesteret vil ha en støtteperiode på fem
og en halv måneder. Siste utbetaling i høstsemesteret vil skje i januar, og utbetalingene
forskyves slik at det utbetales en full måned med støtte juni. Se for øvrig omtale av
skjevdelingen av støtten under § 11-3.
Forslaget om innføring av elleve måneders støtteperiode er avhengig av
budsjettbehandlingen.
Kapittel 27. Omgjøring av lån til utdanningsstipend
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Til § 27-1 Vilkår om gjennomført utdanning
Det foreslås to endringer, en endring av ren språklig karakter og en endring av
innholdsmessig karakter.
Den språklige endringen som foreslås er å legge til begrepet ”fagskolepoeng” i første
ledd, som ett av grunnlagene for å gi omgjøring fra lån til stipend. Endringen er en
konsekvens av endringene i fagskoleloven og forskrift om fagskoleutdanning, jamfør
omtale av den foreslåtte endringen i §§ 7-1 og 7-2. Etter innføring av fagskolepoeng, vil
disse gi omgjøring på lik linje med studiepoeng.
Forslaget innebærer ingen realitetsendringer, og har ingen budsjettkonsekvenser.
Den innholdsmessige endringen som foreslås handler om hvilke faglige resultater som
skal kunne medføre omgjøring av lån til utdanningsstipend. Det foreslås å presisere i
bestemmelsen at det kun er resultater fra støtteberettiget utdanning som kan gi
grunnlag for slik omgjøring.
Lånekassen mottar fra tid til annen søknader fra studenter som har tatt utdanninger
som av ulike årsaker ikke er støtteberettiget, og som ønsker at resultatene fra disse
utdanningene skal kunne brukes til omgjøring av lån til utdanningsstipend. Dette kan
være aktuelt hvis studenten ikke har fått full omgjøring for tidligere perioder i
støtteberettiget utdanning, og dersom studenten har tatt ikke-støtteberettiget utdanning
eller praksis som har blitt godkjent for fritak i en annen, støtteberettiget utdanning.
Studenten kan for eksempel ha tatt utdanning ved militære skoler eller bedriftsintern
opplæring i Norge eller enkelte utdanninger fra utlandet som ikke er støtteberettiget
(for eksempel nettstudier).
Slik bestemmelsen er formulert i dag, går det ikke klart fram av ordlyden i § 27-1 at
resultatene skal stamme fra en støtteberettiget utdanning for at omgjøring skal kunne
gis. Omgjøring på grunnlag av faglige resultater fra ikke-støtteberettiget utdanning
innebærer imidlertid støtte til slik utdanning. Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte
kapittel 4 regulerer hva slags utdanning det kan bli gitt støtte til, og disse vilkårene
gjelder også ved støtte i form av omgjøring av lån til stipend. Dette er også i samsvar
med andre deler av utdanningsstøtteregelverket, for eksempel prinsippet om at
rentefritak på grunn av utdanning krever at utdanningen er støtteberettiget.
I noen tilfeller gir læresteder fritak for studiepoeng i en utdanning på bakgrunn av
utdanning eller praksis som i utgangspunktet ikke er støtteberettiget. I noen slike
tilfeller har Lånekassens praksis vært å gi omgjøring til utdanningsstipend, fordi
grensen mellom den ikke-støtteberettigede og den støtteberettigede aktiviteten har
vært uklar. Ved å presisere i bestemmelsen at omgjøring bare kan gis for resultater fra
utdanning som er støtteberettiget etter kapittel 4 i forskriften, vil Lånekassen ha en klar
hjemmel for å avslå slike søknader. Endringsforslaget skal kun gjelde resultater fra
utdanninger som ikke er støtteberettiget, og ikke resultater fra utdanninger som er
støtteberettiget, men hvor søkeren av ulike grunner ikke hadde rett til støtte. I
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sistnevnte tilfelle vil søkeren fortsatt kunne få omgjøring til stipend, dersom han/hun
ikke har fått full omgjøring for tidligere perioder.
I tillegg til dette forslaget som setter en klar grense for hvilke faglige resultater som
kan føre til omgjøring til stipend, foreslår departementet å gjøre et unntak for noen helt
bestemte utdanninger, se omtale av den foreslåtte endringen i § 27-2.
Forslaget har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende § 27-1 i 2013-2014:
§ 27-1. Vilkår om gjennomført utdanning
Ved utdanning der faglige resultater blir oppnådd gjennom studiepoeng eller
tilsvarende, blir lån gjort om til utdanningsstipend for hvert studiepoeng eller
tilsvarende som søkeren oppnår. Lån kan bli gjort om til stipend for opptil 60
studiepoeng eller tilsvarende per undervisningsår.
Ved annen utdanning blir lån gjort om til utdanningsstipend når utdanningen eller
kurset er bestått.
For søker i eksamensfri utdanning blir lån gjort om til utdanningsstipend når hele
utdanningen er fullført.
Forslag til endring i § 27-1 for 2014-2015:
§ 27-1. Vilkår om gjennomført utdanning
Ved utdanning der faglige resultater blir oppnådd gjennom studiepoeng,
fagskolepoeng eller tilsvarende, blir lån gjort om til utdanningsstipend for hvert
studiepoeng, fagskolepoeng eller tilsvarende som søkeren oppnår. Lån kan bli gjort om
til stipend for opptil 60 studiepoeng, fagskolepoeng eller tilsvarende per
undervisningsår.
Ved annen utdanning blir lån gjort om til utdanningsstipend når utdanningen eller
kurset er bestått.
For søker i eksamensfri utdanning blir lån gjort om til utdanningsstipend når hele
utdanningen er fullført.
Det er et vilkår for omgjøring av lån til utdanningsstipend at de faglige resultatene
er oppnådd i en utdanning som gir rett til støtte etter kapittel 4.
Til § 27-2 Utvidet rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend
Det foreslås å innføre utvidet rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend for
studenter i juridisk utdanning som har hatt frivillig praksis i studentdrevne
rettshjelpstiltak og som i etterkant av dette har fått fritak for et bestemt antall
studiepoeng i utdanningen. Det foreslås at disse studentene gis rett til omgjøring for
det antall studiepoeng de har fått fritak for i graden de holder på med. Dette skal legge
til rette for at studentene som driver denne typen frivillig arbeid som kan inngå i
utdanningen ikke får større gjeldsbyrde som følge av deltakelsen.
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De sentrale studentdrevne rettshjelpstiltakene er Juss-Buss og JURK i Oslo,
Jusformidlingen i Bergen, Jushjelpa i Midt-Norge og Jusshjelpa i Nord-Norge. I noen
tilfeller gir lærestedet studiepoeng for slik praksis, og studentene får omgjøring til
utdanningsstipend etter vanlige regler. I andre tilfeller kan praksis fra slike
rettshjelpstiltak bli godkjent for fritak for valgfag 10 studiepoeng i master i
rettsvitenskap. Lånekassen har tidligere gitt omgjøring i slike tilfeller dersom søkeren
var blitt forsinket i studiet, på grunn av uklarheter i hva som har blitt regnet som en del
av den støtteberettigede utdanningen, se omtalen til § 27-1. Det foreslås at studenter
som tar slik praksis i rettshjelptiltak får rett til omgjøring dersom de får fritak for deler
av den ordinære utdanningen, uavhengig av om de er forsinket i utdanningen eller ikke.
Forslaget har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende § 27-2 i 2013-2014:
§ 27-2. Utvidet rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend
Selv om vilkåret om fullført utdanning ikke er oppfylt, får søker som ikke bor
sammen med foreldrene lån gjort om til utdanningsstipend for semestre der søkeren
a) har fått foreldrestipend, se kapittel 43
b) har fått sykestipend, se kapittel 44
c) er blitt forsinket på grunn av funksjonshemming, se § 9-3 andre ledd, eller
d) har hatt tillitsverv på fulltid i minst tre måneder i landsomfattende elev- eller
studentorganisasjon, eller i tilknytning til utdanningsinstitusjon eller
studentsamskipnad.
Forslag til endring i § 27-2 for 2014-2015:
§ 27-2. Utvidet rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend
Selv om vilkåret om fullført utdanning ikke er oppfylt, får søker som ikke bor
sammen med foreldrene lån gjort om til utdanningsstipend for semestre der søkeren
a) har fått foreldrestipend, se kapittel 43
b) har fått sykestipend, se kapittel 44
c) er blitt forsinket på grunn av funksjonshemming, se § 9-3 andre ledd, eller
d) har hatt tillitsverv på fulltid i minst tre måneder i landsomfattende elev- eller
studentorganisasjon, eller i tilknytning til utdanningsinstitusjon eller
studentsamskipnad.
e) har fått fritak for et bestemt antall studiepoeng i juridisk utdanning på grunn av
fullført praksis i frivillig studentdrevet rettshjelpstiltak. Omgjøring kan gis for
samme antall studiepoeng som fritaket.
Kapittel 28. Forsørgerstipend
Til § 28-1 Vilkår og satser for forsørgerstipend
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Det er ikke foreslått at det skal gis forsørgerstipend i en ekstra måned i forbindelse
med utvidelsen av støtteperioden fra ti til elleve måneder. Departementet mener at det
likevel er ønskelig å utbetale forsørgerstipend sammen med øvrig støtte i hele
støtteperioden. For at summen av forsørgerstipend som mottas per undervisningår
skal bli den samme som etter gjeldende regler, må derfor satsen for forsørgerstipend
per måned reduseres. Studenter som følger et normalt undervisningsår vil motta
samme beløp i forsørgerstipend per år som etter gjeldende regler.
Den nye satsen for forsørgerstipend er beregnet til opptil kr 1 430 per måned for hvert
av de to første barna, og opptil kr 930 per måned for hvert barn flere enn to.
Forslaget er en konsekvens av innføringen av støtteperiode på elleve måneder, som er
avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende § 28-1 for 2013-2014:
§ 28-1 Vilkår og satser for forsørgerstipend
Søker får i tillegg til basisstøtten et behovsprøvd forsørgerstipend for egne og
ektefelles barn født i 1998 og senere, som søkeren bor sammen med. Det gis
forsørgerstipend bare for barn som bor sammen med søkeren minst 40 prosent av
tiden.
Det gis forsørgerstipend med opptil kr 1 520 per måned for hvert av de to første
barna, og opptil kr 990 per måned for hvert barn flere enn to.
Forslag til endring i § 28-1 for 2014-2015:
§ 28-1 Vilkår og satser for forsørgerstipend
Søker får i tillegg til basisstøtten et behovsprøvd forsørgerstipend for egne og
ektefelles barn født i 1998 og senere, som søkeren bor sammen med. Det gis
forsørgerstipend bare for barn som bor sammen med søkeren minst 40 prosent av
tiden.
Det gis forsørgerstipend med opptil kr 1 4301 520 per måned for hvert av de to første
barna, og opptil kr 930990 per måned for hvert barn flere enn to.
Kapittel 30. Reisestipend
Som en følge av forslaget om innføring av elleve måneders støtteperiode etter
forskriftens tredje del, må det foretas en liten endring av bestemmelsen ved å endre ”ti
måneder” i parentesen til ”elleve måneder”. Reisestipendet vil bli utbetalt over elleve
måneder i stedet for ti.
Forslaget er en konsekvens av innføringen av støtteperiode på elleve måneder, som er
avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende § 30-1 for 2013-2014:
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§ 30-1 Reisestipend i Norge og Norden
Søker som ikke bor sammen med foreldrene, og som er født i 1988 eller senere, får
tilskudd til to reiser tur-retur for et helt undervisningsår (ti måneder) mellom registrert
hjemsted (i Folkeregisteret etter lov om folkeregistrering) i Norge og skolestedet.
Tilskuddet blir gitt som stipend etter satsene til Lånekassen. Det blir gjort et fradrag
på kr 2 160 per undervisningsår som søkeren må dekke selv. Reisestipend blir beregnet
per måned. Maksimalt reisestipend er kr 7 540 per undervisningsår.
Søker som får støtte til nettskole etter § 7-5, får reisestipend når det er lagt inn
obligatorisk klasseromsundervisning som en del av opplegget.
Forslag til endring i § 30-1 for 2014-2015:
§ 30-1 Reisestipend i Norge og Norden
Søker som ikke bor sammen med foreldrene, og som er født i 1988 eller senere, får
tilskudd til to reiser tur-retur for et helt undervisningsår (ti elleve måneder) mellom
registrert hjemsted (i Folkeregisteret etter lov om folkeregistrering) i Norge og
skolestedet.
Tilskuddet blir gitt som stipend etter satsene til Lånekassen. Det blir gjort et fradrag
på kr 2 160 per undervisningsår som søkeren må dekke selv. Reisestipend blir beregnet
per måned. Maksimalt reisestipend er kr 7 540 per undervisningsår.
Søker som får støtte til nettskole etter § 7-5, får reisestipend når det er lagt inn
obligatorisk klasseromsundervisning som en del av opplegget.

Fjerde del. Støtte til utdanning i land utenfor Norden
Kapittel 35. Hva slags utdanning det gis støtte til
Til § 35-2 Første året av bachelorutdanningen
Det foreslås å åpne for støtte til det første året (freshman-året) av bachelorutdanning av
høy kvalitet i USA, hvor det etter dagens regler ikke kan gis støtte til dette året.
Forslaget er en utvidelse av ordningen som ble innført for BRIK-landene (Brasil,
Russland, India og Kina) fra og med undervisningsåret 2012-2013, og som ble utvidet til
å gjelde alle ikke-vestlige land fra og med undervisningsåret 2013-2014. Av landene der
det første året av bachelorutdanningen ikke er på nivå med norsk høyere utdanning er
det nå kun USA som står utenfor denne ordningen. Det foreslås derfor at USA blir
innlemmet i ordningen fra og med undervisningsåret 2014-2015. Utvalget læresteder
skal også for USA være de som er oppført på de internasjonalt anerkjente
rankinglistene Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World
Universities (ARWU) og Quacquarelli Symonds (QS).
Hovedregelen vil fortsatt være at det generelt ikke gis støtte til freshman-året i USA.
Imidlertid vil mulighetene til støtte til freshman-året i USA bli betydelig utvidet med
dette forslaget. Utvidelsen med USA i denne ordningen vil være omfattet av
bestemmelsens første ledd, som holdes uforandret. Andre ledd foreslås noe
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omformulert for å tydeliggjøre hvilke andre unntaksordninger som finnes for støtte til
freshman-året i USA. Det er i andre ledd også rokert på rekkefølgen av disse andre
ordningene, slik at de antatt mest brukte kommer først.
Forslaget har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende § 35-2 i 2013-2014:
§ 35-2. Første året av bachelorutdanningen
Det gis støtte til det første året av bachelorutdanningen ved utvalgte læresteder av
høy kvalitet, også når dette året ikke tilsvarer utdanning på bachelornivå i Norge, se §
35-1. Støtte kan også gis dersom det andre året ikke tilsvarer utdanning på bachelornivå
i Norge. Det er en forutsetning at den resterende delen av utdanningen oppfyller
vilkårene i § 35-1. Departementet bestemmer hvilke læresteder som er omfattet av
ordningen, ut fra lærestedenes plassering på internasjonalt anerkjente rangeringslister.
Det gis ikke støtte til første året (freshman-året) av bachelorutdanning ved
læresteder i USA. Det gjøres unntak
a) for første året av kiropraktorutdanning
b) når utdanningen er særlig godt tilrettelagt for studenter med nedsatt funksjonsevne,
og
c) for første året av bachelorutdanning i USA som er med i ordningen med
tilleggsstipend, se § 41-3.
Forslag til endring i § 35-2 for 2014-2015:
§ 35-2. Første året av bachelorutdanningen
Det gis støtte til det første året av bachelorutdanningen ved utvalgte læresteder av
høy kvalitet, også når dette året av utdanningen ikke tilsvarer utdanning på
bachelornivå i Norge, se jf. § 35-1. Støtte kan også gis dersom det andre året ikke
tilsvarer utdanning på bachelornivå i Norge. Det er en forutsetning at den resterende
delen av utdanningen oppfyller vilkårene i § 35-1. Departementet bestemmer hvilke
læresteder som er omfattet av ordningen, ut fra lærestedenes plassering på
internasjonalt anerkjente rangeringslister.
Det gis ikke støtte til første året (freshman-året) av bachelorutdanning ved
læresteder i USA. Det gjøres unntak Det gis i tillegg støtte til første året av følgende
bachelorutdanninger i USA:
a) for første året av bachelorutdanning i USA ved læresteder som er med i ordningen
med tilleggsstipend, se jf. § 41-3,
b) for første året av kiropraktorutdanning, og
c) når bachelorutdanningen som er særlig godt tilrettelagt for studenter med nedsatt
funksjonsevne.

Kapittel 41. Dekning av skolepenger i høyere utdanning
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Til § 41-1 Hovedregler
Det foreslås en liten språklig justering i første ledd, for å presisere at det handler om
godkjenning for støtte. Det foreslås videre å sette inn henvisninger også til §§ 35-2, 35-3
og 35-6, og dette er kun en teknisk justering, siden det gis skolepengestøtte til
utdanninger som er godkjent for støtte etter alle disse bestemmelsene. Mens
hovedregelen i § 35-1 angir at utdanningen må kunne tilsvare en utdanning minst på
bachelornivå i Norge for å være støtteberettiget, angir §§ 35-2, 35-3 og 35-6 unntak fra
denne hovedregelen. Ved en feil har det ikke tidligere blitt vist til de ovennevnte
bestemmelsene, og dette korrigeres herved.
Forslagene innebærer ingen realitetsendringer, og har ingen budsjettkonsekvenser.
Gjeldende § 41-1 i 2013-2014:
§ 41-1. Hovedregler
Til høyere utdanning ved universitet eller annen høyere utdanningsinstitusjon
som er godkjent etter § 35-1, gis det støtte til å dekke skolepenger helt eller delvis.
Støtte til skolepenger gis etter § 41-2 når skolepengene overskrider kr 1000 per
semester.
Støtte til skolepenger gis i den perioden Lånekassen har satt som norm for
utdanningen (normert studietid). Det kan gis støtte til skolepenger utover normert
studietid til søker med funksjonshemming, jf. § 9-3 andre ledd, søker som får barn i
utdanningstiden, og søker som er forsinket på grunn av sykdom. Til andre søkere som
blir forsinket i utdanningen, jf. § 9-2, gis det støtte til skolepenger i form av lån innenfor
satsene i § 41-2.
Forslag til endring i § 41-1 for 2014-2015:
§ 41-1. Hovedregler
Til høyere utdanning ved universitet eller annen høyere utdanningsinstitusjon som
er godkjent for støtte etter §§ 35-1, 35-2, 35-3 og 35-6, gis det støtte til å dekke
skolepenger helt eller delvis.
Støtte til skolepenger gis etter § 41-2 når skolepengene overskrider kr 1000 per
semester.
Støtte til skolepenger gis i den perioden Lånekassen har satt som norm for
utdanningen (normert studietid). Det kan gis støtte til skolepenger utover normert
studietid til søker med funksjonshemming, jf. § 9-3 andre ledd, søker som får barn i
utdanningstiden, og søker som er forsinket på grunn av sykdom. Til andre søkere som
blir forsinket i utdanningen, jf. § 9-2, gis det støtte til skolepenger i form av lån innenfor
satsene i § 41-2.
Til § 41-2 Skolepengestøtte
På grunn av forslaget om å øke den normale støtteperioden etter forskriftens tredje del
fra ti til elleve måneder, foreslås det også en mindre endring i denne bestemmelsen.
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Regelen bestemmer at det ikke gis økt skolepengestøtte ved undervisningsår som er
lenger enn det som regnes som det normale undervisningsåret. Etter gjeldende regler
regnes det normale undervisningsåret for å være ti måneder, men etter forslaget om
endring vil det bli gitt basisstøtte til dette i elleve måneder. Forslaget om basisstøtte i
elleve måneder skal ikke utløse en rett til økt skolepengestøtte, ordlyden i
bestemmelsens fjerde ledd foreslås derfor endret fra ”ti” til ”elleve” måneder.
Forslaget er en konsekvens av innføringen av støtteperiode på elleve måneder, som er
avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende § 41-2 for 2013-2014:
§ 41-2 Skolepengestøtte
Det gis støtte til skolepenger med opptil kr 118 420 for et helt undervisningsår.
Satsene varierer for ulike utdanningsnivå:
a) Til utdanning på bachelornivå gis skolepengestøtten med 50 prosent stipend og 50
prosent lån av faktiske skolepenger opptil kr 60 560. Støtte utover dette gis som lån.
b) Til utdanning på masternivå og delstudier gis skolepengestøtten med 70 prosent
stipend og 30 prosent lån av faktiske skolepenger opp til kr 60 560. Støtte utover dette
gis som lån.
c) Til utdanning på ph.d.-nivå gis hele skolepengestøtten som lån.
Ved endringer i valutakursen gis stipenddelen av skolepengestøtten med et høyere
beløp.
Skolepengestøtten økes ikke selv om undervisningsåret er lengre enn ti måneder,
heller ikke ved komprimerte opplegg. Når undervisningsåret er kortere enn seks
måneder, gis det halv skolepengestøtte.
For søkere som mottar ytelser fra andre til skolepenger, reduseres skolepengestøtten
dersom samlet støtte til skolepenger overskrider faktiske skolepenger. Reduksjonen
skjer først i lånedelen av skolepengestøtten.
Forslag til endring i § 41-2 for 2014-2015:
§ 41-2 Skolepengestøtte
Det gis støtte til skolepenger med opptil kr 118 420 for et helt undervisningsår.
Satsene varierer for ulike utdanningsnivå:
a) Til utdanning på bachelornivå gis skolepengestøtten med 50 prosent stipend og 50
prosent lån av faktiske skolepenger opptil kr 60 560. Støtte utover dette gis som lån.
b) Til utdanning på masternivå og delstudier gis skolepengestøtten med 70 prosent
stipend og 30 prosent lån av faktiske skolepenger opp til kr 60 560. Støtte utover dette
gis som lån.
c) Til utdanning på ph.d.-nivå gis hele skolepengestøtten som lån.
Ved endringer i valutakursen gis stipenddelen av skolepengestøtten med et høyere
beløp.
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Skolepengestøtten økes ikke selv om undervisningsåret er lengre enn ti elleve
måneder, heller ikke ved komprimerte opplegg. Når undervisningsåret er kortere enn
seks måneder, gis det halv skolepengestøtte.
For søkere som mottar ytelser fra andre til skolepenger, reduseres skolepengestøtten
dersom samlet støtte til skolepenger overskrider faktiske skolepenger. Reduksjonen
skjer først i lånedelen av skolepengestøtten.

Femte del. Spesielle ordninger
Kapittel 43. Foreldrestipend
Til § 43-1 Vilkår for foreldrestipend
For å ha rett til foreldrestipend må man i dag ha vært student med rett til støtte de siste
seks månedene før fødsel (opptjeningstid), og fortsatt ha rett til støtte. De studentene
som venter barn idet de starter et studieopplegg, risikerer i dag at de ikke rekker å
opparbeide seg seks måneders studietid før de går ut i foreldrepermisjon. Noen av
disse vil kunne bli stående uten rettigheter til verken foreldrepenger fra NAV eller
foreldrestipend fra Lånekassen. Fire måneders opptjeningstid antas å være et bedre
tilpasset skjæringspunkt, og det foreslås derfor å redusere opptjeningstiden fra seks til
fire måneder.
Forslaget har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende § 43-1 i 2013-2014:
§ 43-1. Vilkår for foreldrestipend
Søker som får barn i utdanningsperioden, og har rett til støtte, får i en periode hele
støtten som foreldrestipend når følgende vilkår er oppfylt:
a) søkeren må ha hatt rett til støtte de siste seks månedene før fødselen eller
adopsjonen (opptjeningsperiode). Det gjøres unntak ved fødsel før termindato, når
søkeren ellers ville ha hatt rett til foreldrestipend ved fødsel på termindato
b) søkeren må bo sammen med barnet, og
c) søkerens ektefelle eller samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra
folketrygden. Ved gradert uttak av foreldrepenger blir det likevel gitt fullt
foreldrestipend dersom ektefellen eller samboeren tar ut mindre enn 50 prosent
foreldrepenger. Dersom ektefellen eller samboeren etter denne ordningen tar ut 50
prosent foreldrepenger eller mer, blir det gitt halvt foreldrestipend.
Når en søker tar permisjon fra studiet på grunn av fødsel, gis det foreldrestipend i
permisjonstiden.
Foreldrene kan ikke få foreldrestipend samtidig.
Forslag til endring i § 43-1 for 2014-2015:
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§ 43-1. Vilkår for foreldrestipend
Søker som får barn i utdanningsperioden, og har rett til støtte, får i en periode hele
støtten som foreldrestipend når følgende vilkår er oppfylt:
a) søkeren må ha hatt rett til støtte de siste seks fire månedene før fødselen eller
adopsjonen (opptjeningsperiode). Det gjøres unntak ved fødsel før termindato, når
søkeren ellers ville ha hatt rett til foreldrestipend ved fødsel på termindato
b) søkeren må bo sammen med barnet, og
c) søkerens ektefelle eller samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra
folketrygden. Ved gradert uttak av foreldrepenger blir det likevel gitt fullt
foreldrestipend dersom ektefellen eller samboeren tar ut mindre enn 50 prosent
foreldrepenger. Dersom ektefellen eller samboeren etter denne ordningen tar ut 50
prosent foreldrepenger eller mer, blir det gitt halvt foreldrestipend.
Når en søker tar permisjon fra studiet på grunn av fødsel, gis det foreldrestipend i
permisjonstiden.
Foreldrene kan ikke få foreldrestipend samtidig.
Til § 43-2 Hvor lang tid det gis foreldrestipend
Etter gjeldende regler gis det i dag foreldrestipend i opp til 44 uker. Stønadsperioden
for foreldrepenger ved fødsel ble i 2013 økt til 49 uker med full lønn. Regjeringen legger
opp til å utvide perioden med foreldrestipend gjennom Lånekassen til studenter som får
barn under studietiden fra 44 til 49 uker. Økningen fra 44 til 49 uker skal gjelde for barn
født etter 15. august 2014.
Det er viktig at studenter med barn har gode ordninger slik at de kan kombinere
familieliv og studieliv. Studentforeldre har det samme behovet som arbeidstakere til å
være sammen med barnet sitt den første tiden. Det bør derfor legges til rette for at også
studenter kan være foreldre i studietiden uten å tape økonomisk på det.
Forslaget er avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende § 43-2 for 2013-2014:
§ 43-2 Hvor lang tid det gis foreldrestipend
Foreldrestipendet gis i opp til 44 uker. Tre uker før fødselen og seks uker etter
fødselen er forbeholdt mor til barnet. Ved adopsjon gis stipend til mor eller far i 41 uker
etter adopsjonen.
Ved flerbarnsfødsel blir det samlede uketallet på 44 økt med fem uker for hvert barn
mer enn ett. Ved flerbarnsadopsjon blir uketallet på 41 økt med fem uker for hvert barn
mer enn ett.
Foreldrestipendet gis også i perioden 15. juni til 14.august (sommerferien).
Forslag til endring i § 43-2 for 2014-2015:
§ 43-2 Hvor lang tid det gis foreldrestipend
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Foreldrestipendet gis i opp til 44 uker. For barn født fra og med 15. august 2014 gis
foreldrestipendet i opp til 49 uker. Tre uker før fødselen og seks uker etter fødselen er
forbeholdt mor til barnet. Ved adopsjon gis stipend til mor eller far i 41 46 uker etter
adopsjonen.
Ved flerbarnsfødsel blir det samlede uketallet på 44 eller 49 økt med fem uker for
hvert barn mer enn ett. Ved flerbarnsadopsjon blir uketallet på 41 eller 46 økt med fem
uker for hvert barn mer enn ett.
Foreldrestipendet gis også ut over den normale støtteperioden etter § 8-5. i perioden
15. juni til 14.august (sommerferien).

Kapittel 44. Sykestipend
Til § 44-1 Vilkår for sykestipend
Det foreslås tre endringer i bestemmelsen.
For det første foreslås det å endre begrepet ”søknadsperioden” til ”støtteperioden” i
bestemmelsen. Ettersom det er stipendet og lånet i perioden søkeren har mottatt støtte
som kan omgjøres til sykestipend, foreslås det at ”søknadsperioden” erstattes av
”støtteperioden”.
I enkelte tilfeller kan søknadsperioden være av en annen varighet enn perioden søkeren
har fått støtte for etter at søknaden er ferdigbehandlet. Det kan nødvendigvis kun gis
sykestipend for en periode søkeren faktisk har hatt rett til og har mottatt støtte, og
forslaget om å erstatte ”søknadsperiode” med ”støtteperiode” vil gjøre bestemmelsen
mer presis og være et riktigere uttrykk for hvordan regelen blir praktisert.
Dagens begrepsbruk synes ikke å skape store problemer, men det er enkelte
eksempler på at det vil være avvik mellom periodene og at det er derfor er
hensiktsmessig med endringen som vil gjøre det lettere for studentene å sette seg inn i
hvilken periode de kan få omgjøring for. Slike eksempler er utdanninger med
rullerende opptak der søkeren søker om støtte for høst- og/eller vårsemesteret, mens
Lånekassen legger til grunn opplysninger fra lærestedet om oppstart og eksamen.
For det andre foreslås det å flytte den delen av bestemmelsen som angir maksimal
periode med sykestipend i løpet av et undervisningsår, til en egen bestemmelse, dvs. en
ny § 44-3. Maksimalperioden vil fortsatt være den samme og det er ingen
realitetsendring i forslaget. Men for å presisere at maksimal periode gjelder samlet for
både ordinært og gradert sykestipend, mener departementet det er riktig å skille ut
dette i en egen bestemmelse. Samtidig foreslås det å endre tidsangivelsen fra ”fire
måneder og to uker” til ”fire måneder og 15 dager”. Se omtale under ny § 44-3.
For det tredje foreslås det at omgjøring kan bli gitt for den nøyaktige perioden søkeren
er sykemeldt (fratrukket karenstid). Dvs. at bestemmelsens ledd om at ”omgjøring gis
for halve måneder” strykes.
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Bakgrunnen for at regelen er slik i dag at det gis omgjøring per halve måneder er
hovedsakelig å finne i tekniske årsaker i det tidligere saksbehandlingssystemet som nå
er underavvikling. Det er ikke mulig i dette systemet å foreta tildelinger og omgjøringer
for annet enn hele eller halve måneder. Det nye systemet tas i bruk fra og med
undervisningsåret 2013-2014, og det er ikke lengre nødvendig med kompliserende
avrundingsregler i søknadsbehandlingen. I det nye systemet vil støtten bli beregnet på
dagbasis, og omgjøring til sykestipend vil derfor kunne bli gitt for den nøyaktige
perioden søkeren har rett til stipendet. Det mest korrekte vil da være å gi sykestipend
for den nøyaktige perioden en student er sykemeldt (fratrukket karenstid på 14 dager).
De to første forslagene innebærer ikke realitetsendring og har ikke
budsjettkonsekvenser. Det tredje forslaget, om omgjøring for nøyaktig periode, har
budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende § 44-1 i 2013-2014:
§ 44-1. Vilkår for sykestipend
Søker som blir syk og av den grunn er helt studieufør i en del av
søknadsperioden, kan få lånet for denne tiden omgjort til sykestipend, men ikke for mer
enn fire måneder og to uker per undervisningsår. Sykdomsperioden må dokumenteres.
Omgjøring gis for halve måneder.
Lån for de første fjorten dagene av en sykdomsperiode (karenstid) blir ikke gjort
om til sykestipend.
Forslag til endring i § 44-1 for 2014-2015:
§ 44-1. Vilkår for sykestipend
Søker som blir syk og av den grunn er helt studieufør i en del av
søknadsperioden støtteperioden, kan få lånet for denne tiden omgjort til sykestipend.,
men ikke for mer enn fire måneder og to uker per undervisningsår. Sykdomsperioden
må dokumenteres. Omgjøring gis for halve måneder.
Lån for de første 14 fjorten dagene av en sykdomsperiode (karenstid) blir ikke
gjort om til sykestipend.
Til § 44-1a Gradert sykestipend for høsten 2013
Bestemmelsen regulerer ordningen med gradert sykestipend som har vært midlertidig
fra og med høsten 2011 til og med høsten 2013. Det foreslås nå å gjøre ordningen
permanent fra og med våren 2014. For våren 2014 vil dette bli håndtert i en egen
endringsforskrift, mens det for undervisningsåret 2014-2015 foreslås at § 44-1 a erstattes
av en ny § 44-2 og at øvrige bestemmelser i kapitlet forskyves tilsvarende.
Det foreslås at en søker som er minst 50 prosent studieufør kan få lån omgjort til
sykestipend tilsvarende andelen studieuførhet for inntil fire måneder og 15 dager per
undervisningsår. Det foreslås i tillegg at det gis omgjøring til utdanningsstipend på
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samme vilkår som for fullt sykestipend. Det foreslås også tatt inn to setninger om
dokumentasjon og karenstid som er likelydende som i § 44-1 om ordinært sykestipend.
Dette er kun presiseringer av gjeldende praksis og innebærer ikke realitetsendringer.
Forslaget har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende § 44-1a i 2013-2014:
§ 44-1a. Gradert sykestipend for høsten 2013
Søker som blir syk, og av den grunn er minst 50 prosent studieufør i perioden fra og
med 15. august 2013 til og med 31. desember 2013, kan få lån omgjort til sykestipend
tilsvarende andelen studieuførhet. De øvrige vilkårene i kapittel 44 må være oppfylt.
Forslag til endring for 2014-2015:
Ny § 44-2. Gradert sykestipend for høsten 2013
Søker som blir syk, og av den grunn er minst 50 prosent studieufør i støtteperioden,
fra og med 15. august 2013 til og med 31. desember 2013, kan få lån omgjort til
sykestipend tilsvarende andelen studieuførhet. Sykdomsperioden må dokumenteres.
Lån for de første 14 dagene av en sykdomsperiode (karenstid) blir ikke gjort om
til sykestipend.
De øvrige vilkårene i kapittel 44 må være oppfylt.
Øvrige bestemmelser i kapitlet forskyves tilsvarende.
Til Ny § 44-3 Maksimal periode med sykestipend
I dagens § 44-1 som omhandler ordinært sykestipend heter det at det ikke kan gis
sykestipend for mer enn fire måneder og to uker i løpet av et undervisningsår. Det
samme har ikke vært presisert under gjeldende § 44-1a for gradert sykestipend, men
det har vært henvist til at øvrige vilkår i kapittel 44 har måttet være oppfylt. Intensjonen
har vært at det totalt sett kan tildeles sykestipend i maksimalt fire måneder og to uker.
Dette gjelder både om det i hele perioden er tildelt fullt sykestipend, om det i hele
perioden er tildelt gradert eller om det i løpet av perioden har vært tildelt både fullt og
gradert sykestipend. Departementet mener denne regelen blir mer tydelig ved å
presisere maksimal sykestipendperiode i en egen bestemmelse.
I dagens regelverk er maksimal periode definert som fire måneder og to uker. I praksis
har det vært slik i det tidligere saksbehandlingssystemet at tildeling har vært gjort på
månedsbasis, og at to uker har vært definert som en halv måned. Med nytt
saksbehandlingssystem går beregningen over på dagbasis. I det nye systemet vil en
måned være definert som 30 dager, og en halv måned (to uker) vil da bli 15 dager. (En
videreføring av dagens regel med to uker vil innebære en utilsiktet innstramming ved at
det da vil bli gitt sykestipend maksimalt fire måneder og fjorten dager, mens det vil
gjenstå 16 dager av måneden). Det foreslås derfor at maksimal periode det kan tildeles
sykestipend settes til fire måneder og 15 dager.
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Forslagene innebærer ikke realitetsendring og har ikke budsjettkonsekvenser.
Forslag til ny bestemmelse fra 2014-2015:
Ny § 44-3 Maksimal periode med sykestipend
Sykestipend kan maksimalt gis i fire måneder og 15 dager i løpet av et
undervisningsår.

Øvrige bestemmelser i kapitlet forskyves tilsvarende.
Til § 44-3 Begrensning i rett til sykestipend
Bestemmelsen gir begrensninger i retten til sykestipend som gjør at en person som
ellers fyller vilkårene for å få omgjort lån til stipend på grunn av sykdom, likevel ikke får
slik omgjøring. Studenten vil ha rett til vanlig støtte for semesteret.
Etter første ledd gis det sykestipend kun for sykdomsperioder som oppstår etter at
søknaden om lån har kommet inn til Lånekassen. En student som blir syk i juli, må altså
ha søkt støtte i Lånekassen før han ble syk for at sykestipend skal kunne gis.
Etter andre ledd kan lån kun gjøres om for sykeperioder som oppstår etter at
undervisningen starter, med unntak for dem som er i gang med en flerårig utdanning.
For en student som var i utdanning i semesteret før sykdomsperioden, vil ikke denne
regelen få betydning på grunn av unntaket. Nye studenter får imidlertid ikke
sykestipend dersom de ble syke før utdanningen startet, normalt midt i august. Dette
gjelder selv om han har søkt støtte før han ble syk, se omtale over. Et eksempel:
Studenten har vært i arbeid i vårsemesteret, og har søkt opptak i høyere utdanning.
Opptaket er klart 20. juli, og han søker om støtte 25. juli. Han blir syk 1. august, og
siden han dermed var syk når utdanningen startet 15. august, kan han ikke få
sykestipend for semesteret. Hadde han vært i utdanning i vårsemesteret, hadde det
ikke hatt betydning at han ble syk før utdanningen i høstsemesteret startet.
Begge reglene har som formål å forhindre at reglene om sykestipend gir muligheter for
misbruk av ordningen. Reglene er imidlertid utformet på en måte som utelukker en del
studenter fra ordningen, uten at det kan sies å være en risiko for misbruk.
Sykdomsperioden skal uansett dokumenteres av lege, og studenten må være tatt opp
som student og ha rett til å gå opp til eksamen. Det er uheldig at regler som skal
forhindre mulig misbruk fra noen få skal medføre at studenter som har et reelt behov
blir utelukket fra ordningen. Reglene gir tilfeldige utslag avhengig av om studenten har
vært tidlig ute med å søke om støtte eller ikke. At opptaket i utdanningen i mange
tilfeller ikke er klart før mot slutten av juli, og studenten dermed ikke har mulighet til å
søke før dette, gir også tilfeldige utslag. I tillegg er det vanskelig å se hvordan
bestemmelsen i andre ledd beskytter mot en reell risiko, siden den bare rammer nye
studenter, og fristregelen i første ledd uansett gjelder.
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Det foreslås på bakgrunn av dette at regelen i annet ledd fjernes. Det foreslås også at
det innføres en unntaksmulighet til første ledd i bestemmelsen, slik at studenter som
var i støtteberettiget utdanning i semesteret før sykdomsperioden, også kan få
sykestipend selv om vedkommende ikke fikk sendt søknaden før han/hun ble syk.
Forslagene har budsjettkonsekvenser og er avhengig av budsjettbehandlingen.
Gjeldende § 44-3 i 2013-2014:
§ 44-3. Begrensning i rett til sykestipend
Lån omgjøres til stipend bare for sykdomsperioder som oppstår etter at søknad
om lån er kommet inn til Lånekassen.
Retten til omgjøring gjelder ikke for søker som er syk når undervisningen tar til.
Det gjøres unntak når søkeren er i en flerårig utdanning.
Forslag til endring i § 44-3 for 2014-2015:
§ 44-3. Begrensning i rett til sykestipend
Lån omgjøres til stipend bare for sykdomsperioder som oppstår etter at søknad
om lån er kommet inn til Lånekassen. Det gjøres unntak når søkeren var i
støtteberettiget utdanning i semesteret før sykdomsperioden.
Retten til omgjøring gjelder ikke for søker som er syk når undervisningen tar til.
Det gjøres unntak når søkeren er i en flerårig utdanning.

Kapittel 47 Særlige regler for søkere med nedsatt
funksjonsevne/funksjonshemming
Til § 47-1 Stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne
Bestemmelsen regulerer ekstrastipend til studenter med nedsatt funksjonsevne eller
funksjonshemming som ikke kan ha lønnet arbeid i tillegg til utdanningen.
Stipendet blir behovsprøvd mot inntekt og formue etter samme regler som for
forsørgerstipend og utdanningsstipend, og det henvises derfor til reglene i kapittel 29. I
§ 29-10 er rekkefølgen som stipendene blir redusert i allerede omtalt, og det foreslås
derfor at denne rekkefølgen tas ut i § 47-1.
Forslaget innebærer ikke realitetsendring og har ikke budsjettkonsekvenser.
Gjeldende § 47-1 for 2013-2014:
§ 47-1. Stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming
Søkere som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming ikke kan
ha lønnet arbeid i tillegg til utdanning som er omfattet av forskriftens tredje del, gis et
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stipend på kr 3 330 per måned i tillegg til basisstøtten. Se også § 8-7.
Stipendet blir behovsprøvd etter reglene i kapittel 29. Fradrag blir først gjort i
stipend etter første ledd, deretter i forsørgerstipend og utdanningsstipend, se § 29-10.
Forslag til endring i § 47-1 for 2014-2015:
§ 47-1. Stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming
Søkere som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming ikke kan
ha lønnet arbeid i tillegg til utdanning som er omfattet av forskriftens tredje del, gis et
stipend på kr 3 330 per måned i tillegg til basisstøtten. Se også § 8-7.
Stipendet blir behovsprøvd etter reglene i kapittel 29. Fradrag blir først gjort i
stipend etter første ledd, deretter i forsørgerstipend og utdanningsstipend, se § 29-10.

Sjette del. Støtte og ettergivelse for statsborgere fra utviklingsland, landene på
Vest-Balkan, land i Øst-Europa og Sentral-Asia (kvoteordningen)
Kapittel 51. Hvor lang tid det gis støtte
Til § 51-3 Utvidet støtteperiode ved feltarbeid i hjemlandet
Det foreslås en korrekturendring i bestemmelsen, som inneholder feil henvisning i
siste setning.
Forslaget innebærer ingen realitetsendring og har ikke budsjettkonsekvenser.
Gjeldende § 51-3 for 2013-2014:
§ 51-3. Utvidet støtteperiode ved feltarbeid i hjemlandet
Dersom feltarbeid i hjemlandet inngår i utdanningen, utvides støtteperioden
tilsvarende lengden på feltarbeidet, slik at det gis støtte i inntil fem år. Støtte til
feltarbeid gis etter de samme reglene som gjelder for norske søkere, se § 5-1.
Forslag til endring i § 51-3 for 2014-2015:
§ 51-3. Utvidet støtteperiode ved feltarbeid i hjemlandet
Dersom feltarbeid i hjemlandet inngår i utdanningen, utvides støtteperioden
tilsvarende lengden på feltarbeidet, slik at det gis støtte i inntil fem år. Støtte til
feltarbeid gis etter de samme reglene som gjelder for norske søkere, se § 5-1 8-6.

