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Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2009-2010  

- beordring og frivillig tjeneste i forbindelse med utbrudd av influensa A 

(H1N1)  

 

Til §§ 3-2, 8-3, 27-2 og 29-1 

 

Beordring skal ikke føre til at studenter mister rettigheter de ellers ville hatt i 

utdanningsstøtteordningen. Det foreslås derfor unntaksregler som gir utvidet rett til 

støtte ved lengre fravær fra utdanningen, utvidet rett til støtte utover åtte år, utvidet rett 

til omgjøring av lån til utdanningsstipend og unntak fra behovsprøving mot inntekt av 

utdanningsstipend og forsørgerstipend for elever og studenter som blir beordret til 

tjeneste i helsesektoren i medhold av lov 23. juni 2000 nr 56 om helsemessig og sosial 

beredskap § 1-3 bokstav a-c (helse- og sosialberedskapsloven).  Med ”helsesektoren” 

menes her virksomhetene som nevnes i § 1-3 bokstavene a til og med c i ovennevnte 

lov. Dette gjelder den offentlige helse- og sosialtjeneste, private som i henhold til lov 

eller avtale tilbyr helse- og sosialtjenester til befolkningen samt private som uten 

formell tilknytning til kommune, fylkeskommune, regionalt helseforetak eller staten 

tilbyr helse- og sosialtjenester. 

 

Departementet foreslår at de samme unntaksreglene skal gjelde for elever og studenter 

som frivillig gjør tjeneste i helsesektoren som særskilt kvalifisert personell i forbindelse 

med utbrudd av influensa A (H1N1) i samme periode som midlertidig forskrift 18. 

september 2009 nr 1200 om utvidelse av personellmessig virkeområde for lov om 

helsemessig og sosial beredskap fastsettes for. Med ”særskilt kvalifisert personell” 

menes her studenter i helsefag som har en relevant utdanningsbakgrunn for 

arbeidsoppgavene de settes til å utføre.  

 

Det kreves også at den frivillige tjenesten er nødvendig for å møte et ekstraordinært 

behov for personell i helsesektoren. Med dette menes at ordinære tiltak for å øke 

bemanningen som overtid og ekstravakter er prøvd først, men har vist seg ikke å være 

tilstrekkelige for å dekke behovet for personell ved den enkelte virksomheten. 

Ekstravakter for studenter som allerede er tilknyttet virksomheten i eksisterende 

arbeidsforhold skal ikke sidestilles med frivillig tjeneste i denne sammenhengen.  

 

Det er videre et krav at den frivillige tjenesten forhindrer deltakelse i ordinær 

undervisning, at den skjer i samråd med utdanningsinstitusjonen og at den er i tråd 

med regelverket for permisjon fra utdanningen. Helsemyndighetenes til enhver tid 

gjeldende retningslinjer for rekruttering av frivillige i forbindelse med influensa A vil 

være sentrale i vurderingen av hvorvidt vilkårene for tjenesten er oppfylt. 

 

Nedenfor følger nærmere omtale av endringene som foreslås for hver 

forskriftsbestemmelse: 

 

Til § 3-2 Fravær og permisjon  

Etter gjeldende regler mister elev eller student med fullstendig studiepermisjon i mer 

enn seks uker retten til støtte i permisjonstiden. Videre kan søker som følger 
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obligatorisk undervisning, og som har ulegitimert fravær på mer enn 20 skoledager per 

semester, miste retten til støtte.  

 

Det foreslås at reglene om tap av rett til støtte ved fravær og permisjon ikke skal gjelde 

for elever og studenter som blir beordret til tjeneste i helsesektoren i medhold av helse- 

og sosialberedskapsloven. Samme vilkår foreslås for frivillige etter vilkårene som er 

nærmere beskrevet ovenfor. Departementet forutsetter i denne sammenhengen at 

fravær fra utdanningen på grunn av beordring vil være i tråd med regelverket for 

permisjon ved utdanningsinstitusjonen. 

 

Gjeldende § 3-2 for 2009-2010 

§ 3-2 Fravær og permisjon  

       Søker som følger obligatorisk undervisning og som har ulegitimert fravær på mer 

enn 20 skoledager per semester, kan miste retten til støtte. Søker som har fullstendig 

studiepermisjon i mer enn seks uker, får ikke støtte i permisjonstiden.  

       Det gjelder egne regler om permisjon eller fravær for søker som får barn, se 

kapittel 42, og om permisjon eller fravær under sykdom, se kapittel 43.  

 

Forslag til ny § 3-2 for 2009-2010 

§ 3-2 Fravær og permisjon  

       Søker som følger obligatorisk undervisning og som har ulegitimert fravær på mer 

enn 20 skoledager per semester, kan miste retten til støtte. Søker som har fullstendig 

studiepermisjon i mer enn seks uker, får ikke støtte i permisjonstiden.  

 

       Det gjøres unntak for  

a) søker som er beordret til tjeneste i medhold av lov om helsemessig og sosial 

beredskap § 1-3 bokstav a-c.  

b) søker som frivillig gjør tjeneste i helsesektoren som særskilt kvalifisert personell 

i forbindelse med utbrudd av influensa A (H1N1) i samme periode som  

midlertidig forskrift 18. september 2009 nr 1200 om utvidelse av personellmessig 

virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap fastsettes for. Det er et 

vilkår at den frivillige tjenesten erstatter ordinær undervisning og at den foregår 

i samråd med utdanningsinstitusjonen. Tjenesten må være nødvendig for å møte 

et ekstraordinært behov for personell i helsesektoren. 

       Det gjelder egne regler om permisjon eller fravær for søker som får barn, se 

kapittel 42, og om permisjon eller fravær under sykdom, se kapittel 43.  

Til § 8-3 Tidsramme for støtte etter tredje del 

Det gis i utgangspunktet støtte i inntil åtte år til sammen til høyere utdanning og annen 

utdanning som ikke tas med rett etter opplæringsloven § 3-1. Denne tidsrammen 

utvides ved forsinkelse bare dersom forsinkelsen skyldes sykdom, nedsatt 

funksjonsevne eller at søkeren har fått barn i utdanningsperioden.  
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Det foreslås at det kan gis støtte i mer enn åtte år dersom søkeren har blitt beordret til 

tjeneste i helsesektoren i medhold av helse- og sosialberedskapsloven.Det foreslås 

parallell unntaksbestemmelse for søker som frivillig har gjort tjeneste i helsesektoren 

etter vilkår som er nærmere beskrevet ovenfor.  

 

Gjeldende § 8-3 for 2009-2010: 

§ 8-3 Tidsramme for støtte etter tredje del  

       Det gis støtte i inntil åtte år til sammen til høyere utdanning, og til annen utdanning 

som ikke tas med rett etter opplæringslova § 3-1.  

       Grunnskoleopplæring eller videregående opplæring som voksen søker tar med rett 

etter opplæringslova § 4A-1 eller § 4A-3, inngår i beregningen av de åtte årene. Det gis 

støtte til grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 i så lang tid som søkeren har 

denne retten, men likevel ikke ut over fire år.  

       Det gis støtte i opp til to år til utdanning ved folkehøyskole.  

       Det gis ikke støtte i mer enn åtte år selv om søkeren er forsinket. Det blir gjort 

unntak for søker som er forsinket på grunn av sykdom, på grunn av at søkeren har fått 

barn i utdanningsperioden, eller på grunn av nedsatt funksjonsevne. Se § 9-3 andre 

ledd.  

 

Forslag til ny § 8-3 for 2009-2010:  

§ 8-3 Tidsramme for støtte etter tredje del  

       Det gis støtte i inntil åtte år til sammen til høyere utdanning, og til annen utdanning 

som ikke tas med rett etter opplæringslova § 3-1.  

       Grunnskoleopplæring eller videregående opplæring som voksen søker tar med rett 

etter opplæringslova § 4A-1 eller § 4A-3, inngår i beregningen av de åtte årene. Det gis 

støtte til grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 i så lang tid som søkeren har 

denne retten, men likevel ikke ut over fire år.  

       Det gis støtte i opp til to år til utdanning ved folkehøyskole.  

 

       Det gis ikke støtte i mer enn åtte år selv om søkeren er forsinket. Det blir gjort 

unntak for søker som er forsinket på grunn av sykdom, på grunn av at søkeren har fått 

barn i utdanningsperioden, eller på grunn av nedsatt funksjonsevne. Se § 9-3 andre 

ledd. Det blir også gjort unntak for 

a) søker som har blitt beordret til tjeneste i medhold av lov om helsemessig og 

sosial beredskap § 1-3 bokstav a-c.  

b) søker som frivillig har gjort tjeneste i helsesektoren som særskilt kvalifisert 

personell i forbindelse med utbrudd av influensa A (H1N1) i samme periode 

som midlertidig forskrift 18. september 2009 nr 1200 om utvidelse av 

personellmessig virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap 

fastsettes for. Frivillig tjeneste må ha erstattet ordinær undervisning og ha 
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foregått i samråd med utdanningsinstitusjonen. Tjenesten må også ha vært 

nødvendig for å møte et ekstraordinært behov for personell i helsesektoren. 

 

 

Til § 27-2 Utvidet rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend 

Forskriftsbestemmelsen avgrenser de gruppene som til tross for manglende 

eksamensresultater i semesteret likevel har rett til omgjøring av lån til stipend. Dette 

gjelder søkere som har fått foreldrestipend, sykestipend eller som har blitt forsinket på 

grunn av nedsatt funksjonsevne. Videre omfattes studenter og elever som har hatt 

tillitsverv.   

 

Beordring i henhold til helse- og sosialberedskapsloven kan føre til manglende 

studieprogresjon, og til at studenten dermed oppnår færre studiepoeng enn planlagt. 

Det foreslås å legge til en unntaksregel i ny bokstav e, slik at studenter som har vært 

beordret får omgjort lån til stipend til tross for manglende eksamensresultater i 

semesteret. Det samme skal gjelde for frivillig tjeneste etter vilkår som er nærmere 

beskrevet ovenfor. 

Rettigheter for frivillige reguleres i ny bokstav f. 

 

Gjeldende § 27-2 for 2009-2010: 

 § 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 42,  

b) har fått sykestipend, se kapittel 43,  

c) har blitt forsinket på grunn av nedsatt funksjonsevne, 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 ny § 27-2 for 2009-2010: 

§ 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 42,  

b) har fått sykestipend, se kapittel 43,  

c) har blitt forsinket på grunn av nedsatt funksjonsevne, 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, 
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e) har vært beordret til tjeneste i medhold av lov om helsemessig og sosial beredskap 

§ 1-3 bokstav a-c, 

f) har blitt rekruttert til frivillig tjeneste i helsesektoren som særskilt kvalifisert             

personell i samme periode som midlertidig forskrift 18. september 2009 nr 1200 om 

utvidelse av personellmessig virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap 

fastsettes for. Frivillig tjeneste må ha erstattet ordinær undervisning, og ha foregått i 

samråd med utdanningsinstitusjonen. Tjenesten må ha vært nødvendig for å møte et 

ekstraordinært behov for personell i helsesektoren. 

 

Til § 29-1 Personinntekt 

Som hovedregel blir utdanningsstipend og forsørgerstipend redusert på grunnlag av 

inntekten til søkeren, dersom personinntekten ved skattelikningen er høyere enn 

fastsatt grense for inntektsåret. Det foreslås at dersom en student blir beordret til 

tjeneste i medhold av helse- og sosialberedskapsloven, skal eventuell inntekt opptjent i 

tjenesten i beordringsperioden gå til fradrag i personinntekten som legges til grunn for 

behovsprøvingen. Det samme skal gjelde for frivillig tjeneste etter vilkår som er 

nærmere beskrevet ovenfor.  
 

Inntektsforholdet må kunne dokumenteres, både for beordring og frivillig arbeid.  

 

Departementet foreslår et nytt tredje ledd i gjeldende § 29-1 som definerer dette 

unntaksforholdet. 

  

Gjeldende § 29-1 for 2009-2010: 

§ 29-1 Personinntekt  

       Utdanningsstipend og forsørgerstipend kan bli redusert på grunnlag av inntekten 

til søkeren. Har søkeren en personinntekt over kr 128 360 ved skattelikningen for 2009 

og/eller over kr 136 061 ved skattelikningen for 2010, blir stipendene redusert med 5 

prosent per måned av inntekt over grensen.  

       Dersom søkeren følger et utdanningsopplegg som har en varighet på sju måneder 

eller mindre i et kalenderår, og vedkommende bare får støtte til dette opplegget, blir 

inntektsgrensen hevet til kr 320 899 for 2009 og kr 340 153 for 2010.  

Forslag til ny § 29-1 for 2009-2010: 

§ 29-1 Personinntekt  

       Utdanningsstipend og forsørgerstipend kan bli redusert på grunnlag av inntekten 

til søkeren. Har søkeren en personinntekt over kr 128 360 ved skattelikningen for 2009 

og/eller over kr 136 061 ved skattelikningen for 2010, blir stipendene redusert med 5 

prosent per måned av inntekt over grensen.  

       Dersom søkeren følger et utdanningsopplegg som har en varighet på sju måneder 

eller mindre i et kalenderår, og vedkommende bare får støtte til dette opplegget, blir 

inntektsgrensen hevet til kr 320 899 for 2009 og kr 340 153 for 2010.  
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        Det ses bort fra inntekt som følge av beordring til tjeneste i medhold av lov om 

helsemessig og sosial beredskap § 1-3 bokstav a-c. Det ses også bort fra inntekt fra 

frivillig tjeneste i helsesektoren som særskilt kvalifisert personell i samme periode som 

midlertidig forskrift 18. september 2009 nr 1200 om utvidelse av personellmessig 

virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap fastsettes for. Frivillig tjeneste 

må ha erstattet ordinær undervisning og ha foregått i samråd med 

utdanningsinstitusjonen. Tjenesten må ha vært nødvendig for å møte et ekstraordinært 

behov for personell i helsesektoren. Inntektsforholdet må dokumenteres. 

 

 

 


