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Høring- forslag til endringer i gjeldende forskrift om tildeling av 

utdanningsstøtte for 2009-2010 på grunn av mulig beordring av studenter til 

tjeneste i helsesektoren på grunn av utbrudd av influensa A 

Kunnskapsdepartementet sender herved forslag til endringer i forskrift om tildeling av 

utdanningsstøtte for undervisningsåret 2009-2010 på høring.  

 

Departementet vil endre forskriften for å bidra til at studenter som eventuelt blir 

beordret til tjeneste i helsesektoren i forbindelse med utbrudd av influensa A i 

undervisningsåret 2009-2010 ikke blir økonomisk skadelidende. Beordring av studenter 

kan skje i medhold av lov om helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav a-c.  

Studenter som rekrutteres som frivillige i helsesektoren i samme periode som andre 

blir beordret til tjeneste, vil på visse vilkår få de samme betingelsene i regelverket for 

utdanningsstøtte som de som beordres.  

 

Følgende endringer foreslås i forskriften på grunn av beordring og frivillig arbeid i 

forbindelse med utbrudd av influensa A: 

 Utvidet rett til støtte ved fravær fra undervisningen (§ 3-2) 

 Utvidet rett til støtte ut over tidsrammen på åtte år (§ 8-3) 

 Utvidet rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend (§ 27-2) 

 Unntak fra behovsprøving av utdanningsstipend og forsørgerstipend ( § 29-1) 

 

Departementet har lagt vekt på at disse unntaksreglene skal være enkle. De skal først 

og fremst avhjelpe de problemene som åpenbart og nokså umiddelbart kan oppstå for 

den enkelte student i forhold til Lånekassens regelverk når beordringen går ut over 

studieprogresjonen.  Departementet vil løpende vurdere om det kan bli aktuelt å 
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forlenge unntaksreglene i forbindelse med beordring utover undervisningsåret 2009-

2010 til og med høsten 2010, avhengig av når en eventuell beordring finner sted. 

Departementet planlegger derimot ikke å ta hensyn til konsekvenser av beordring for 

støtteretten som oppstår først flere år etter at beordringen fant sted.  

 

Til orientering vil også beordring og frivillig tjeneste i helsesektoren som faller inn 

under unntaksreglene som foreslås her kunne gi grunnlag for støtte til forsinkelse i 

utdanningen i mer enn ett år etter forskriftens § 9-3.  

 

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av 

gangen. Høringsdokumentene bygger på de gjeldende forskrifter for undervisningsåret 

2009-2010 og behandler de endringer som foreslås for denne forskriften. De gjeldende 

forskrifter for undervisningsåret 2009-2010 er tilgjengelige på Lånekassens nettsted: 

www.lanekassen.no. I høringsnotatet er de gjeldende paragrafene i forskriften for 2009-

2010 tatt inn, slik at forslagene til endring kan sammenholdes med disse. 

Endringsforslagene er understreket i teksten. 

 

De foreslåtte endringene i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2009-2010 vil 

bare tre i kraft dersom Kongen beslutter at midlertidig forskrift 18. september 2009 nr 

1200 om utvidelse av personellmessig virkeområde for lov om helsemessig og sosial 

beredskap skal tas i bruk. 

 

Etter beslutning av statsråd Tora Aasland om forkortet høringsfrist på seks 

uker, settes høringsfristen til mandag 21. desember 2009. Høringsuttalelsene 

bes sendt elektronisk til postmottak@kd.dep.no. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kari Kjenndalen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 Torill M. Måseide 

 seniorrådgiver 
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Departementene 

Folkehøgskolerådet 

Friskoleorganisasjonene 

Forum for Fagskoler 

Norske fag- og Friskolers Landsforbund 

Nettverk for private høyskoler 

Private høyskoler 

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) 

Universiteter og høyskoler 

Universitets- og høgskolerådet 

 

ANSA Association of Norwegian Students Abroad 

Elevorganisasjonen 

Norsk studentunion 

Norske Dansekunstnere 

Samskipnadsrådet 

Studentenes landsforbund 

Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI 

Studentsamskipnadene 

 

Datatilsynet 

Forbrukerombudet 

Forbrukerrådet 

Fylkesmennene 

Fylkeskommunene 

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) 

Riksrevisjonen 

Samordna opptak 

Skattedirektoratet 

Statens innkrevingssentral 

Statens lånekasse for utdanning 

Stortingets ombudsmann for forvaltningen 

 

Utdanningsdirektoratet 

Arbeidsgiverorganisasjonene 

Arbeidstakerorganisasjonene 

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 

Kommunenes sentralforbund 

Likestillingsombudet 

Norges forskningsråd 

Norgesuniversitetet 

Norsk forbund for fjernundervisning (NFF) 

Norsk fosterhjemsforening 

Sametinget 

Statens råd for funksjonshemmede 

Studentrettshjelpstiltakene 

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) 

Vox 
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