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Høring – endring av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 2016/2017- 

gradvis innføring av elleve måneders studiestøtte  

Vi viser til brev av 10.10.16 fra Kunnskapsdepartementet med høring av forslag til endringer i 

forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2016-17, gradvis innføring av elleve måneders 

støtte.     

Nedenfor gir vi noen vurderinger og kommentarer til en del av forslagene. Forslag som ikke er 

nevnt, støtter vi uten nærmere kommentarer.   

Til ny § 8-6. Utvidet støtteperiode for søkere i høyere utdanning og fagskoleutdanning  

Søkere som avbryter utdanningen, er ikke omfattet av ordningen med gradvis innføring av 

elleve måneders støtte. Det gjøres likevel unntak for søkere som avbryter utdanningen på grunn 

av sykdom eller fødsel. Lånekassen mener at det også bør gjøres unntak for søkere som tar 

permisjon på grunn av fødsel, jf. § 40-1. Det er ikke alle søkere som får barn, som avbryter 

utdanningen. De tar permisjon og begynner å studere igjen etter endt permisjonstid.   

Det er kun fulltidsstudenter som skal omfattes av ordningen med gradvis innføring av elleve 

måneders støtte. Lånekassen har i utgangspunktet oppfattet det slik at kravet til fulltid også 

omfatter søkere som avbryter utdanningen på grunn av sykdom eller fødsel, eller som tar 

permisjon på grunn av fødsel. Unntaket i bestemmelsens andre ledd kan likevel tolkes slik at 

søkere som er i en deltidsutdanning, og som enten avbryter denne utdanningen på grunn av 

sykdom eller fødsel, eller tar permisjon fra utdanningen på grunn av fødsel, er omfattet av 

ordningen. Hvis det er ment slik at også deltidsstudenter som blir syke eller som får barn, skal 

omfattes, bør dette presiseres i bestemmelsen. Alternativt bør det vurderes å endre andre ledd 

for å unngå misforståelser. Forslag til eventuell presisering:   

«Søker som oppfyller vilkårene i bokstavene a, b og c, og som avbryter utdanningen på grunn 

av sykdom eller fødsel, er likevel omfattet av ordningen.»     

Det er fint hvis Lånekassen kan få en tilbakemelding på departementets forståelse av dette så  

snart som mulig på grunn av nødvendig implementering av regelverket i de systemtekniske  

løsningene våre.    

Lånekassen forutsetter for øvrig at søkere som er i en fulltidsutdanning, men som ikke har rett til 

fullt foreldrestipend eller sykestipend etter § 40-1 bokstav c, § 40-3 og § 41-2, også er omfattet 
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av ordningen. Hvis departementet har en annen oppfatning av dette, ber vi også her om å få 

tilbakemelding så snart som mulig.   

Lånekassen foreslår å bruke entallsformen av begrepet «søker».    

 

Forslag til ny § 8-6:  

§ 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, eller som tar permisjon fra 

utdanningen på grunn av 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 søker 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 § 11-3. Utbetaling av støtte  

Departementet foreslår å fjerne dagens ordning med halvårlig utbetaling i de tilfellene hvor det 

minste ordinære månedsbeløpet til utbetaling er mindre enn 500 kr. Lånekassen kan ikke se at 

dette forslaget er omtalt, men er enig i det.  

 

Til § 27-4. Omgjøring av lån til utdanningsstipend for tidligere og senere perioder 

Lånekassen foreslår å endre «vil» til «kan» i bestemmelsens tredje ledd. Nye avlagte 

studiepoeng eller tilsvarende kan bli bundet opp mot likningskontroll eller perioder med 

fullstipendiering. Vi er derfor nødt til å ta forbehold om slike tilfeller. «Kan» gir oss muligheten til 

dette.   
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§ 27-4. Omgjøring av lån til utdanningsstipend for tidligere eller 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, kan 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. 

Vennlig hilsen 
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fungerende seksjonsleder   seniorrådgiver 
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