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Høringsuttalelse - forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 

undervisningsåret 2015 - 2016 

Det vises til brev fra Kunnskapsdepartementet av 8. oktober 2014 med vedlegg.  

 

Etter gjeldende rett får ikke en student sykestipend dersom personen mottar sykepenger eller 

arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. Begrunnelsen for dette er å unngå dobbeltdekning 

fra det offentlige. Kunnskapsdepartementet vurderer begrunnelsen som svak og viser til at 

studenter i stor grad er arbeidstakere, jf. SSBs leveårsundersøkelse for studenter. 

Kunnskapsdepartementet viser dessuten til at ordningene ikke dekker samme formål fullt ut. 

 

Kunnskapsdepartementet foreslår at en søker som har rett til sykepenger, skal kunne få 

differansen mellom sykepengebeløpet og stipend og lån omgjort til sykestipend. Forslaget er 

ment å sikre lik utdanning for alle, slik at ikke syke ender opp med uforholdsmessig mye mer 

gjeld enn andre studenter. Når det gjelder arbeidsavklaringspenger, foreslås det å opprettholde 

gjeldende rett om at lån ikke omgjøres til stipend. 

 

Arbeids- og sosialdepartementet har ingen merknader til forslaget om endringer i beregning 

av sykestipend ved samtidige ytelser fra folketrygden i utkastet til forskriften § 44-6.  

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår imidlertid å endre rekkefølgen av leddene, slik at 

sykepenger kommer før arbeidsavklaringspenger, noe som tilsvarer den kronologiske 

oppbygningen folketrygdloven har for de to ytelsene. I tillegg kan det vurderes å endre 

paragrafens overskrift for bedre å få frem innholdet i den. Overskriften kan for eksempel lyde 

slik; ”Beregning av utdanningsstøtte ved utbetaling av sykepenger eller 

arbeidsavklaringspenger fra folketrygden”.  

 

 



Side 2 

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet vil peke på at det også kan være tilfeller der 

arbeidsavklaringspenger utbetales som en form for sykepengeerstatning for personer som står 

i et arbeidsforhold. Dette kan også gjelde for studenter.  

 

Personer som tidligere har mottatt sykepenger i ett år, kan igjen få rett til sykepenger (for 

inntil ett år) når han eller hun har vært helt arbeidsufør i 26 uker (jf. folketrygdloven § 8-12 

andre ledd). Personer som ikke har opparbeidet seg ny rett til sykepenger, men som igjen blir 

syk mens han eller hun er i arbeid (dvs. før det har gått 26 uker), kan etter folketrygdloven § 

11-13 tredje ledd bokstav c motta arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder. Retten kan 

for eksempel foreligge for en student som etter endt sykepengeperiode opplever tilbakefall 

eller en ny sykdom og som har en deltidsjobb.  

 

Arbeids- og sosialdepartementet antar at de samme grunnene som ble nevnt under forslaget 

om å kombinere sykepenger og sykestipend, også vil kunne være relevante i nevnte situasjon.  

Det bemerkes avslutningsvis at de fleste blir innvilget arbeidsavklaringspenger etter andre 

hjemler enn etter den nevnte bokstaven. De studentene som vil omfattes av forslaget antas 

derfor ikke å være spesielt mange. Dersom Kunnskapsdepartementet vurderer at differansen 

mellom beløpet for arbeidsavklaringspenger mottatt etter folketrygdloven § 11-13 tredje ledd 

bokstav c og stipend og lån skal kunne omgjøres til sykestipend, kan en slik bestemmelse tas 

inn som et nytt andre punktum i leddet som reguleres arbeidsavklaringspenger.  

 

Dersom Kunnskapsdepartementet ønsker å likestille arbeidsavklaringspenger etter 

folketrygdloven § 11-13 tredje ledd bokstav c med sykepenger, vil en forskriftstekst med 

Arbeids- og sosialdepartementet forslag til endret overskrift og bytting av leddene, kunne se 

slik ut: 

 

§ 44-6 Beregning av utdanningsstøtte ved utbetaling av sykepenger eller 

arbeidsavklaringspenger fra folketrygden 

Søker som har rett til sykepenger fra folketrygden, kan få differansen mellom 

sykepengebeløpet og stipend og lån omgjort til sykestipend.  

Søker som har rett til arbeidsavklaringspenger fra folketrygden for sykdomsperioden, får 

ikke omgjort lån til stipend for den tiden vedkommende har rett til arbeidsavklaringspenger. 

Dersom arbeidsavklaringspengene er gitt med hjemmel i folketrygdloven § 11-13 tredje ledd 

bokstav c, kan søkeren få differansen mellom beløpet for arbeidsavklaringspenger og stipend og 

lån omgjort til sykestipend.  

 

 

Med hilsen  

 

Karl A. Bilstad (e.f.)  

ekspedisjonssjef Ola Torvald Foss 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur 
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