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FYLKESRÅDMANNEN, 18.11.2010: 

Det er følgjande endringar som er føreslått i Høyringa: 

- Tolv måneders støtteperiode for søkere med nedsatt fiinksjonsevne (§8-7) 

- Ekstra månedlig stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne (§ 46-1) 

- Fullstipendiering ved forsinkelse ut over ett år for studenter med nedsatt fiinksjonsevnen (§ 46-2) 

- Personer som har overtatt foreldreansvaret hkestilles med foreldre, jf barnelova § 63 (§§ 3-6 og 3-7) 

- Forenkling av reglene for støtte ved forsinkelse (|| 9-2 og 9-3) 

- Endret utbetalingsmåte, slik at støttebeløpet blir utbetalt med samme beløp hver måned (§11-3) 

- Lån til skolepenger til elever ved norske skolesteder i utlandet som er godkjent etter privatskolelova 
(§20-2) 

- Behovsprøving av forsørgerstipendet mot ektefelles/samboers likning skal skje i etterkant mot 
likningsopplysninger (§28-1) 

- Unntak fra krav om generell studiekompetanse ved utdanning i utlandet for personer med varig 
sykdom, nedsatt fiinksjonsevne og liknende (§34-lb) 

- Unntak fra krav om generell studiekompetanse ved utdanning gjelder også for søkere til utøvende og 
skapende musikk (§34-le) 

- Støtte til masterutdanning ved College of Europe (§35-1) 

- Godkjenning av en ny videregående skole som har samarbeidsopplegg med skole i utlandet (§35-7a, 
vedlegg til fjerde del punkt C) (Foss) 

- Støtte til ett år i utlandet gjennom godkjent utvekslingsorganisasjon for elever i yrkesfaglig 
utdanningsprogram, når året blir godkjent av skole i Noreg som likeverdig med ettårig påbygging til 
generell studiekompetanse (§35-7b) 

- Justere vilkår for omfanget av kurs som kan gi rett til språkstipend (§37-1) 

- Redusere foreldrestipendet når den andre foreldren mottar graderte foreldrepenger med uttak mellom 
50 og 99 prosent (§42-1) 

- Retten til flyktningstipend bortfaller når søkeren mottar introduksjonsstønad etter lov om introduk-
sjonsordning og norskopplæring for nyankommne flyktninger (§44-6) 

Fylkesrådmarmen har ikkje merknader eller kommentarar til høyringsdokumentet, og sluttar seg til 
forslaget til endringar i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012. 
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Kunnskapsdepartementet sender herved forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 
undervisningsåret 2011-2012 på hiøiring. 

Forskriften om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes for ett undervisningsår av gangen. 
Høringsdokumentet bygger på gjeldende forskrift for undervisningsåret 2010-2011 og 
behandler de endringer som foreslås for uridendsningsåret 2011-2012. Gjeldende forskrift 
for imdervisningsåret 2010-2011 er tilgjengelig på Lånekassens hjenmiesiden 
vyww.lanekassen.no 

Høringsutkastet er basert på Regjeringens forslag til statsbudsjett, jf. Prop. 1S (2010-2011) 
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budsjettmessige forhold som nå er til behandling i Stortinget 

Endringer av årstall og justering av satser vil bli foretatt på et senere tidspimkt, og er ikke 
med som en del av høringen. Alle støttesatser vil økes med to prosent De fleste 
endringsforslagene er av regelteknisk karakter. I tillegg foreslås det følgende 
innholdsmessige endringer: 

- Tolv måneders støtteperiode for søkere med nedsatt funksjonsevne (§ 8-7) 
- Ekstra månedlig stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne (§ 46-1) 
- Fullstipendiering ved forsinkelse ut over ett år for studenter med nedsatt 

funksjonsevne (§ 46-2) 
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- Personer som har overtatt foreldreansvaret likestilles med foreldre, jf barnelova § 
63 (§§3^ og 3-7) 

- Forenkling av reglene for støtte ved forsinkelse (§§ 9-2 og 9-3) 
- Endret utbetalingsmåte, slik at støttebeløpet blir utbetalt med samme beløp hver 

måned (§ 11-3) 
- Lån til skolepenger til elever ved norske læresteder i utiandet som er godlqent etter 

privatskolelova (§ 20-2) 
- Behovsprøving av forsørgerstipendet mot ektefelles/samboers likning skal skje i 

etterkant mot likningsopplysninger (§ 28-1) 
- Unntak fra krav om generell studiekompetanse ved utdanning i utiandet for 

personer med varig sykdom, nedsatt funksjonsevne og liknende (§ 34-1 b) 
- Unntak fra krav om generell studiekompetanse ved utdanning i utiandet gjelder 

også for søkere til utøvende og skapende musikk (§ 34-1 c) 
- Støtte til masterutdanning ved College of Europe (§ 35-1) 
- Godkjenning av en ny videregående skole som har samarbeidsopplegg med skole i 

utiandet (§ 3&-7 a, vedlegg til flerde del punkt C) 
- Støtte til ett år i utiandet gjennom godkjent utvekslingsorganisasjon for elever i 

yrkesfaglig utdanningsprogram, når året blir godlgent av skole i Norge som 
likeverdig med ettårig påbygging til generell studiekompetanse (§ 3&-7 b) 

- Justerte vilkår for omfanget av kurs som kan gi rett til språkstipend (§ 37-1) 
- Redusert foreldrestipend når den andre forelderen mottar graderte foreldrepenger 

med uttak mellom 50 og 99 prosent (§ 42-1) 
- Retten til flyktningstipend bortfaller når søkeren mottar introduksjonsstønad etter 

lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne flyktninger (§ 44-
6) 

I høringsnotatet er dé gjeldende paragrafer i forskriften for 2010-2011 tatt inn slik at 
forslagene til endring for 2011-2012 kan sammenholdes med disse. Endringsforslagene er 
understreket i teksten. 

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for imdervisningsåret 2011-2012 gjelder fra 15. 
august 2011. Forskriften vil bli fastsatt i siste halvdel av februar 2011 

HøringsMsten settes til 1. februar 2 0 1 1 . Høringsuttalelsene bes sendt 
elektronisk til: postmottak@kd.dép.no 

Med hilsen 

Lars Petter Flåtten (e.f.) 
avdelingsdirektør 
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Høringsnotat - Forslag til endringer i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte 
for 2011-2012 

Første del. Hovedr^er for tildeling av utdanningsstøtte 

Kapittel 2 Statsboigerskap og tilknytning til Notge 

Til § 2-2 Utenlandsk statsboiger 
Bestemmelsen ble endret 2. jdi 2010 gjennom forskrift om endring av forskrift om 
tildeling av utdanningsstøtte for 2010-2011. Bakgrunnen for endringene var endringer i 
uflendingsregelverket Den tidligere formuleringen i § 2-2 bokstav c passet ikke lenger 
for familiemedlemmer til EØS-borgere, da disse ikke lenger søker oppholdstillatelse 
ved familiegjenforening med utenlandsk statsborger i Norge, men søker om 
oppholdsrett som familiemedlem til EØS-borger. Dette ble tatt inn i ny bokstav c i 
bestemmelsen. 

I regelen om familiegjenforening med utenlandsk statsborger som tidUgere også gjaldt 
for familiemedlemmer tfl EØS-borgere (tidligere bokstav c, nå bokstav d), presiseres 
det at den utenlandske statsborgeren må ha annet oppholdsgrunnlag i Norge enn 
studier. Dette for å unngå at familiemedlemmet har støtterett i Lånekassen, men ikke 
den utenlandske statsborgeren som er grunnlaget for oppholdsretten. Det var ikke 
hensikten med endringsforskriften å utvide støtteretten til familiemedlemmer til EØS-
borgere. Unntaket i bokstav c for utenlandske statsborgere som har oppholdsrett som 
familiemedlem til EØS-borgere, må derfor begrenses til EØS-borgere som har annet 
oppholdsgrunnlag enn studier. Ved en feil ble ikke dette presisert i endringsforskriften 
for 2010-2011. 

Begrepene arbeidstillatelse og bosettingstillatelse benyttes ikke lenger i det nye 
uflendingsregelverket som trådte i kraft 1. januar 2010. Det er likevel behov for å 
beholde begrepene, siden det trolig finnes en del som har dette som oppholdsgrunnlag 
etter tidligere utiendingsregelverk. 

Gjeldende § 2-2 for 2010-2011: 

§ 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 
a) har asyl, beskyttelse eller opphold av hmnanitære årsaker. 
b) er gift, samboer med felles barn eller partner med norsk statsborger, og begge bor i 
Norge. 
c) har oppholdsrett som familiemedlem til EØS-borger etter utlendingsloven §§ 113 
eUerll4.jf.§110. 
d) har arbeids- eller oppholdstillatelse i familiegjenforening med norsk eller utenlandsk 

1 
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statsborger som har annet oppholdsgrunnlag i Norge enn studier, eller 
bosettingstillatelse eller permanent oppholdstillatelse på grunnlag av slik tillatelse. 
e) har arbeids-, oppholds- eller bosettingstillatelse fordi vedkommende er barn under 19 
år av person som har arbeids-, oppholds- eller bosettingstillatelse i Norge. Det er en 
forutsetning at søkerens forsørgere bor i og er skattepliktige til Norge. 
f) har oppholdstillatelse etter ordningen for nordmenn som har utvandret til Kola, og 
etterkommerne deres. 
g) har vært bosatt i og har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst 24 
måneder like før oppstart i utdanningen, og har betalt skatt til Norge i denne perioden. 
Søkeren må ha hatt oppholdstillatelse som arbeidstaker i perioden. 
h) har taft 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, Norad, Erasmus Mundus, The Norwegian Program for 
Development, Research and Education OWFU) eller tilsvarende ordninger. 

Forslag til endring i § 2-2 for 2011-2012: 

§ 2-2 Utenlandsk statsborger 
Utenlandsk statsborger som har lovlig opphold i Norge og som tar utdanning i 

Norge, får utdaxmingsstatte på samme vilkår som norsk statsborger, dersom 
vedkommende 
a) har asyl, beskyttelse eller opphold av humanitære årsaker. 
b) er gift, samboer med felles barn eller partner med norsk statsborger, og begge bor i 
Norge. 
c) har oppholdsrett som familiemedlem til EØS-borger etter utiendingsloven §§ 113 
eller 114, jf. § 110. EØS-borgeren må ha annet oppholdserunnlag i Norge enn studier, 
se utiendingsloven § 112 første ledd bokstav d. 
d) har arbjeids- eller oppholdstillatelse i familiegjenforening med norsk eller utenlandsk 
statsborger som har annet oppholdsgrunnlag i Norge enn studier, eller 
bosettingstillatelse eller permanent oppholdstillatelse på gnmnlag av slik tillatelse. 
e) har arbeids-, oppholds- eller bosettingstillatelse fordi vedkommende er barn under 19 
år av person som har arbeids-, oppholds- eller bosettingstillatelse i Norge. Det er en 
forutsetning at søkerens forsørgere bor i oig er skattepliktige til Norge. 
f) har oppholdstillatelse etter ordningen for nordmenn som har utvandret tU Kola, og 
etterkommerne deres. 
g) har vært bosatt i og har hatt sammenhengende fulltidsarbeid i Norge i minst 24 
måneder like før oppstart i utdanningen, og har betalt skatt til Norge i denne perioden. 
Søkeren må ha hatt oppholdstillatelse som arbeidstaker i perioden. 
h) 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 
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gjennom Lånekassen, Norad, Erasmus Mundus, The Norwegian Program for 
Development, Research and Education (NUFU) eller tilsvarende ordninger. 

Kapittel 3 Generelle krav til søkeren 

Nye §§ 3-6 Foreldre og 3-7 Forsøtgere 

Hvem regnes, som "foreldre" 
Det foreslås at personer som har overtatt foreldreansvaret etter lov om barn og foreldre 
8. april 1981 nr. 7 O)amelova) § 63 likestilles med foreldre. 

For at elever i videregående opplæring skal ha rett til bostipend etter § 17-2 er det et 
grunnvilkår at eleven ikke bor sammen med sine foreldre. Videre skal grunnstipendet 
behovsprøves mot forsørgernes økonomi, og forsørgere er i § 21-1 nærmere definert til 
blant annet foreldre. Det har vist seg at det er behov for en nærmere presisering i 
forskriften av hvem som regnes som foreldre/forsørgere. 

Etter dagens praksis omfatter begrepet "foreldre" i §§ 17-2 og 21-1 bare elevens 
biologiske foreldre/adoptivforeldre. Etter barnelova § 66 har foreldrene 
forsøi^ingspHkt for sine bara. Denne forsørgingsplikten gjelder på samme måte for 
personer som i samsvar med barnelova § 63 har overtatt foreldreansvaret etter at 
baraets foreldre er døde. Dersom noen har overtatt foreldreansvar for bara etter 
baraelova § 63, får disse baraa bostipend fordi de ikke regnes som å bo sammen med 
foreldrene. Grunnstipendet behovsprøves heller ikke mot forsørgeraes økonomi. Etter 
departementets vurdering taler både likebehandlingshens5ni og 
rimelighetsbetraktninger for at foreldrebegrepet også skal omfatte personer som har 
overtatt foreldreansvaret i medhold av baraelova § 63. 

For en bedre oversikt foreslås det å samle definisjonene i kapittel 3 Generelle krav ta 
søkeren. Det foreslås å endre kapittelets overskrift, samt å ta inn to nye bestemmelsen 
ny § 3-6 for å presisere at personer som har overtatt foreldreansvaret etter baraelova § 
63 regnes som foreldre, og ny § 3-7 for å presisere hvem som omfattes av 
forsørgerbegrepet 

Hvem regnes som forsørgere 
Som forsørgere regnes både foreldre og steforeldre. Det foreslås, som en følge av ny 
definisjon i § 3-7, å ̂ erae parentesen "(foreldre og steforeldre)" fra § 21-1, se egen 
omtale. 

Gjeldende overskrift til kapittel 3 for 2010-2011: 

Kapittel 3 Generelle krav til søkeren 

Forslag til ny overskrift til kapittel 3 for 2011-2012: 
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Kapittel 3 Generelle krav til søkeren og definisjoner 

Forslag til ny § 3 - e for 2011-2012: 

§ 3-6 Foreldre 
Personer som har overtatt foreldreansvaret 

regnes som foreldre. i£ barnelova § 63. 

Forslag til ny § 3-7 for 2011-2012: 
! 

§ 3-7 Fdrsørgere 
Foreldre og steforeldre regnes som forsørgere. 

I ■ 
I 

Kapittel 4 Hva s l ^ s utdanning det gis støtte til 

m § 4-1 Utdanninger det gis støtte til 
I bestenvmelsen er det regnet opp hvilke utdanninger det kan gis støtte t|L Det foreslås 
at det i bokstav o og p tas inn henvisning til de konkrete besteinmelsene som angir 
vilkårene for at utdanningsstøtte kan innvilges. 

t ' . * ' ■ . 

I [ Etter bokstav o kan det bli gitt utdanningsstøtte til utdanning i nordiske land etter 
kapittel 6. Det er § 6-1 som angir vilkårene for at slik støtte kan innvilges. 

i!.. • ' . ■ 

Etter bokstav p kan det bU gitt utdannmgssfcøtte til utdanning i land utenfor Norden 
etter kapittel 5 og i^erdé del i forskriften. Kapittel 5 inneholder kun en bestemmelse om 
delstudier, § 5-1, og i iQerde del er det § 35-1 som gir hovedregelen om hvilke 
utdanninger det kan bli gitt støtte til i land utenfor Norden. I tillegg gir §§ 35-6 og 35-7 
bestemmelser om i hvilke tilfeller det kan bli gitt støtte til utdanning på nivå med 
videregående opplæring eller fagskoleutdanning i Norge. Videre gir § 36-1 regler for i 
hvilke tilfeller det kan gis støtte til språklig tilretteleggingssemester, og §§ 37-1 og 37-2 
^ regler for når det kan bli p t t støtte til språkstipend. 

Gjeldende § 4-1 bokstav o og p for 2010-2011: 

% A-I Utdanninger det gis støtte til 
Det gis støtte til: 

(...) 
o) utdanning i nordiske land etter kapittel 6 og 

1 p) utdanning i land utenfor Norden etter kapittel 5 og flerde del 
I (...) 
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Forslag til endring i § 4-1 bokstav o og p for 2011-12: 

§ 4-1 Utdanninger det gis støtte til 
Det gis støtte tik 

(...) 
o) utdanning i nordiske land etter §6-1 og 
p) utdanning i land utenfor Norden etter SS 5-1.35-1.35-6.35-7.36-1.37-1 og 37-2 

(...) 

TU § 4-2 Støtterett ved mannende godkjenning etter § 4-1 
Det foreslås å ta ut § 4-2 av forskriften. Bestemmelsen gir en overgangsordning fra 
tidligere ordning med godkjeiming av utdanninger. For å være omfattet av 
overgangsordningen, måtte søkeren ha startet i utdanningen innen utgangen av 
undervisningsåret 2007-2008. Overgangsordningen kan nå Qernes fra regelverket 

Gjeldende § 4-2 for 2010-2011: 

§ 4-2 Støtterett ved manglende godkjenning etter § 4-1 
Søker som har startet en utdanning ved en utdanningsinstitusjon som var omfattet 

av overgangsordningen etter forskriftene for 2007-2008, § 4-2, vil ha rett til støtte for å 
fullfiøre utdanningsopplegget søkeren har startet, selv om utdanningsinstitusjonen ikke 
oppnådde godkjenning etter ett av vilkårene i § 4-1. Søker må ha startet i utdanningen 
innen utgangen av undervisningsåret 2007^2008. 

Bestemmelsen foreslås fleraet i sin helhet Etterfølgende bestemmelser får ny 
nummerering. 

Kapittel 6 Utdanning i et annet nordisk land 

111 § 6-5 Utenlandsk statsboiger som tar utdanning i annet nordisk land 
Bestemmelsen presiserer i hvilke tilfeller det kan bli gitt støtte til utenlandsk 
statsborger som tar utdanning i et annet nordisk land. Første ledd regulerer adgangen 
til støtterett for utenlandske statsborgere som har støtterett til utdanning i Norge etter § 
2-2. Annet ledd presiserer at EØS-arbeidstakere og deres familiemedlemmer med 
støtterett etter § 2-3 har rett til støtte til utdanning i annet nordisk land på samme vilkår 
som norske statsborgere. 
Ved endringsforskrift 2. juli 2010 til forskrift om tildeling av utdaimingsstøtte for 2010-
2011 ble det fastsatt en ny bestemmelse i § 24 som gir støtterett på lik linje med norske 
statsborgere til EØS-borgere med varig oppholdsrett i Norge. Siden disse EØS-
borgerne skal ha støtterett på samme vilkår som norske statsborgere, vil de også ha rett 
til støtte til utdanning i annet nordisk land. Det foreslås at dette presiseres ved at det 
også henviseis til § 2-4 i § 6-5 annet ledd. 

i 
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Gjeldende § 6-5 for 2010-2011: 

§ 6-5 Utenlandsk statsborger som tar utdanning i annet nordisk land 
Utenlandsk statsborger som kan få støtte etter § 2-2, kan få støtte til utdanning i et 

annet nordisk land i iimtil ett år når utdanningen inngår som en godkjent del av en 
utdanning som søkeren har begynt på i Norge. Det gis ikke støtte til å ta en hel 
utdanning i et annet nordisk land. 

Utenlandsk statsborger som har rett til støtte etter § 2-3, kan få støtte til utdanning 
i annet nordisk land på samme vilkår som norsk statsborger. 

Forslag til endring i § &5for 2011-2012: 

§ 6-5 Utenlandsk statsborger som tar utdanning i annet nordisk land 
Utenlandsk statsborger som kan få støtte etter § 2-2, kan få støtte til utdanning i et 

annet nordisk land i inntil ett år når utdanningen inngår som en godlqent del av en 
utdanning som søkeren har begynt på i Norge. Det gis ikke støtte til å ta en hel 
utdanning i et annet nordisk land. 

Utenlandsk statsborger som har rett til støtte etter §§ 2-3 eller 2-4. kan få støtte til 
utdanning i annet nordisk land på samme vilkår som norsk statsborger. 

Kapittel 8 Hvor lang tid det gis støtte 

Ttt § 8-5 Undervisningsår 
Bestemmelsen regulerer underrisningsårets varighet Utgangspunktet er at 
underriisningsåret bUr regnet fra den datoen undervisningen starter til den datoen 
imdervisningen Ofikludert eksamen) slutter. Td utdanning som tas på fidltid over ett 
xmdervisningsår, legges det normalt til grann at undervisningsåret har en varighet på ti 
måneder, fra 15. august tfl 14. juni. Det er luuversitets- 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. 

For å klargjøre denne praksisen, og for å gjøre sammenhengen med unntaket i § 8-6 
tydeligere, foreslås det å presisere i forskriften at utdanningsstøtte normalt tildeles for ti 
måneder per undervisningsår. 

Det foreslås også å skille ut i eget avsnitt regelen om at det blir gitt støtte for opptil ett 
år om gangen. 

Gjeldende § 8-5 for 2010-2011: 

8-5 Undervisningsår 
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Undervisningsåret blir regnet fra den datoen undervisningen starter og til den 
datoen undervisningen (inkludert eksamen) slutter. Det gis støtte for opptil ett 
imdervisningsår om gangen. Støttebeløpet blir normalt utregnet på månedsbasis. 
Forslag til endring i § &5 for 2011-2012: 

8-5 Undervisningsår 
Undervisningsåret blir regnet fi^ den datoen undervisningen starter og til den 

datoen undervisningen (inkludert eksamen) slutter. Utdanningsstøtte blir til vanlig gitt 
for ti' måneder per undervisningsår, op statteheløpef blir normalt utregnet på 
månedsbasis. 

Det gis støtte for opptil ett undervisningsår om gangen. 

Til § 8-6 Utvidet undervisningsår 
Bestemmelsjen regulerer i hvilke tilfeller det kan bli gitt støtte ut over ti måneder som 
er den normkle støtteperioden. Støtte kan gis i mer enn ti måneder når studenten eller 
eleven har reglementert undervisning i minst to uker ut over den akninnelige 
støtteperioden på ti måneder. Det foreslås endret overskrift og omformulering slik at 
sammenhenlgen med § 8-5 blir tyde%ere. 

i 

Begrepet "reglementert" Underrisning benyttes ikke lenger. Det foreslås å erstatte 
dette med formuleringen "undervisning som er fastsatt i utdanningsprogrammet eller 
studieprogrammet". 

Gjeldende § 8-6 for 2010-2011: 
( 

§ 8-6 Utvidet undervisningsår 
Etter søknad gis det støtte til utvidet undervisningsår når søkeren har reglementert 

undervisning, eller når det er dokumentert at søkeren sparer inn på normert studietid. 
Undervisniiigsopplegget må vare i minst to uker. 

Forslag til endring i §8-6 for 2011-2012: 

§ 8-6 Utvidet støtteperiode 
Etter søknad gis det støtte ut over ti måneder når søkeren har undervisning som er 

fastsatt i utdanningsprogrammet eller studieprogranrønet eller når det er dokumentert 
at søkeren sparer mn på normert studietid. Undervisningsopplegget må vare i minst to 
uker. 

Ny § 8-7 Utvidet støtteperiode for søkere med nedsatt funksjonsevne 
Studenter med funksjonsnedsettelser bør gjennom studiefinansieringen gis samme 
mulighet til å fullBøre utdanningen sin som andre studenter. Dagens 
studiefinansieringsordning er imidlertid ikke tilpasset de særlige behovene denne 
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gruppert kan ha. Det foreslås å bedre studiefinansieringen for studenter som på grann 
av nedsatt funksjonsevne ikke er i stand til å fa arbeid ved siden av utdanningen eller i 
sommerferien. Det foreslås å utvide støtteperioden til 12 måneder for denne grappen. 

Det er i dagens regelverk i Lånekassen åpning for å arbeide i et visst omfang ved siden 
av utdanningen uten at støttebeløpet eller stipendandelen reduseres. Det kan være 
vanskelig å leve av utdanningsstøtten alene, og de fleste studenter opplever det som 
nødvendig å ha noe inntekt ved siden av, For studenter som på grunn av nedsatt 
funksjonsevne ikke er i stand til å skaffe seg inntekt ved siden av utdanningsstøtten, vil 
økononiiske forhold kunne føre til at faerre blir i stand til å tø høyere utdanning. Støtte i 
tolv måneder per år vil bidra til å avhjelpe denne situasjonen. Se også forslag om ekstra 
månedlig stipend i femte del, nytt kapittel 46. 

Studentene må dokumentere at de har en funksjonshemming som gjør at de ikke kan fa 
arbeid i sommerferien. Dokumentasjon kan eksempelvis være fra spesialist eller 
behandlende lege, og må være basert på en konkret vm-dering av den enkeltes 
mulighjet til å arbeide ved siden av utdanningen. Det foreslås ikke å tø inn krav til type 
dokuméntøsjon i forskriften, men det vises til Sosial- og helsedirektoratets rundskriv IS-
9/2006iom krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. De 
prinsippene som nedfelles der, spesielt de generelle kravene til innhold og kravene til 
attester/erklæringer som skal brukes i trygdesaker, kan benyttes så langt de passer 
også ved vurderingen av rettigheter i studiefinansieringsordningen. 

Forslag til ny § 8-7 for 2011-2012: 

§ 8-7 Utvidet støtteperiode for søkere med nedsatt funksjonsevne 
Søkere som dokumenterer at de på grunn av nedsatt fimksjonsevne ikke kan ha 

lønnet arbeid ved siden av utdanningen, får støtte i tolv måneder per undervisningsår. 
Dette gjelder søkere med støtte etter tredje del. Se også kapittel 46. 

j 
Etterfølgende bestemmelser i kapittel 8 forskyves tilsvarende. 

Kapittel 9 Forsinkelse og avbrudd 

111 § 0-2 Støtte ved forsinkelse og § 9-3 Støtte ved forsinkelse i mer enn ett år 
Det foreslås en forenkling av reglene om forsinkelse i utdanningen, slik at regelen om 
støtte ved forsinkelse i mer enn ett år endres til en regel om støtte til forsinkelse ut over 
60 studiepoeng eller tilsvarende. 

Etter dagens regler kan det bli gitt støtte i inntil ett år ut over normert tid, dersom 
utdanningen varer i ett år eller mer og søkeren blir forsinket i utdanningen. Ved høyere 
utdanning på fulltid tilsvarer ett års forsinkelse 60 studiepoeng. Regelen om forsinkelse 
i inntil tett år gjelder uavhengig av om utdanningen fas på fulltid eUer deltid. Ved 
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deltidsutdanning blir det gitt støtte med 50,67 eller 75 prosent av støttebeløpet til 
fulltidsutdanning. Også ved deltidsutdanning skal det gis støtte i inntil ett år til 
forsinkelse I utdanningen. Dette innebærer at en student som tar 15 studiepoeng per 
semester, får avslag på utdanningsstøtte når han er 31 studiepoeng eller mer forsinket 
For studenter som tar utdanning med varierende studiebelastning, er det svært 
komplisert å beregne forsinkelse i utdanningen. Forslaget vil innebære en forenkling av 
regelverket og vil gjøre det enklere for studentene å forstå og etterprøve vedtak i 
Lånekassen. 

For utdanning der faglige resultater ikke blir oppnådd gjennom studiepoeng eller 
tilsvarende, jvil fortsatt kravet om inntil ett års forsinkelse gjelde. 

Endringen vil innebære at søkere som får støtte til deltidsutdanning, også får en grense 
på 60 studiepoeng for støtterett ved forsinkelse. Denne grappen ril få utvidet rett til 
støtte i opp til to semestre. Støtte til forsinkelse blir gitt som lån. Endringen berører 
også formuleringen i § 9-3. 

i . . 

I § 9-3 annet ledd foreslås det også å presisere at det må dokumenteres at søkerens 
funksjonsevne i studiesituasjonen er nedsatt fordi læringsmiljøet ved lærestedet ikke er 
tilpasset søkerens fiinksjonshenuning. Det foreslås også en henvisning til ny § 46-2, se 
omtale senere i høringsnofatet 

Gjeldende §9-2 for 2010-2011: 

§ 9-2 Støtte ved forsinkelse 
Dersom utdanningen varer ett år eller mer og søkeren blir forsinket gis det støtte 

i inntil ett år; utover normert tid. 
Dersom søkeren blir mer enn ett år forsinket, må søkeren fa igjen forsinkelsen 

uten støtte fia Lånekassen. Ny støtte gis fra semesteret etter at forsinkelse som 
overstiger ett år er fatt inn. 

Forslag til endring i § 9-2 for 2011-2012: 

§ 9-2 Støtte ved forsinkelse 
Dersom utdanningen varer ett år eller mer og søkeren blir forsinket gis det støtte 

så lenge søkeren ikke er forsinket ut over 60 studiepoeng eller tilsvarende i forhold til 
normert tid. For iitdanninpr der faglige resultater ikke blir oppnådd gjennom 
studiepoeng eller tilsvarende, gis det støtte i inntil ett år ut over normert tid. 

Dersom søkeren blir forsinket ut over grensen i første ledd, må søkeren ta igjen 
forsinkelsen uten støtte fia Lånekassen. Ny støtte gis fra semesteret etter at forsinkelse 
som overstiger grensen er tatt inn. 

Gjeldende § 9 ^ for 2010-2011: 
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§ 9-3 Støtte ved forsinkelse i mer enn ett år 
Ved forsinkelse i mer enn ett år kan Lånekassen i særlige tilfeller vurdere å gi 

støtte. Dette gjelder blant annet søker som er forsinket på grunn av sykdom, på grann 
av at han' eller hun har fått bara i utdanningsperioden, eller på grunn av nedsatt 
funksjonsevne. 

Med nedsatt funksjonsevne menes at søkerens funksjonsevne i studiesituasjonen 
er nedsatt fordi læringsmiljøet ved lærestedet ikke er tilpasset søkerens 
funksjonshemming. 

Forslag til endring i §9-3 for 2011-2012: 

§ 9-3 Spøtte ved forsinkelse ut over grensen i S 9-2 
Ved forsinkelse ut over 60 studiepoeng eller tilsvarende, eller i mer enn ett år. kan 

Lånekassen i særlige tilfeller vurdere å gi støtte. Dette gjelder blant annet søker som er 
forsinket på grunn av sykdom, på grunn av at han eller hun har fått bara i 
utdanningsperioden, eller på grunn av nedsatt funksjonsevne. 

Med nedsatt funksjonsevne menes at søkerens funksjonsevne i studiesituasjonen 
er nedsatt fordi læringsmiljøet ved lærestedet ikke er tilpasset søkerens 
funksjonshemming. Forholdet må dokumenteres. Se også § 46-2. 

Kapittel 11 Fordeling, utbetaling og eventuell annullering av tildelt støttebeløp 
I ■ 

TU § l i - 3 Utijetaling av støtte 
Det er i samsvar med forslaget til statsbudsjett foreslått at støttebeløpet blir utbetalt 
med sariune beløp hver måned. Kunnska;psdepartementet gjør oppmerksom på at 
forskninigs- og høyere utdanningsministeren har anbefalt at forslaget til endring i § 11-3 
ikke Vedtøs i Stortinget 

I dagens ordning forfiåndsutbetales en større andel av den støtte som søkeren har rett 
til for resten av semesteret (skjevdeling) i starten av semesteret I høyere utdanning, 
fagskoleutdanning, folkehøyskole osv gis utdanningsstøtte med kr 8 900 (satser for 
2010-11) per måned, til vanlig i ti måneder. Andelen som utbetales ved starten av hvert 
semester er imidlertid på kr 17 800. Kr 6 675 utbetales i de øvrige månedene. 
Elever i vanlig videregående opplæring omfattes også av slqevdelingen, men en mindre 
andel av støtten utbetales ved skolestart De fleste elevene mottar ktm utstyrsstipendet 
som uansett utbetales ved skolestart 

Formålet med ordningen er å bidra til dekning av større utgifter ved studiestart, for 
eksempel bøker og depositum på husleie. Studentene og elevene får denne 
skjevdelingen hvert semester. 

Forslaglet til endring vil for studentene innebære at utdaimingsstøtten utbetales med 
samme 'beløp hver måned, det vil si kr 8 900 per måned (satser for 2010-11). 
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StøttebeløpCjt for hele året sett under ett vil være uendret For mange studenter vil det 
oppleves som en fordel å få et høyere støttebeløp per måned, framfor en større 
utbetaling i starten av hvert semester. Det kan bli lettere å administrere økonomien 
gjennom året Høyere utbetaling hver måned vil også kunne avhjelpe 
Ukviditetsprpblemer mot slutten av både høst- og vårsemesteret Mange studenter vil 
også ha en bedre økonomi i starten av høstsemesteret enn resten av undervisningsåret, 
på grann av utbetaling av lønn fra sommerjobb. 

Skjevdelingen er komplisert og ressurskrevende å forvalte, og innebærer at en del 
studenter oppfatter det sUk at støttebeløpet fra Lånekassen er favere enn det faktisk er. 

Å §erae skjevdelingen slik den er i dag, innebærer bedre sikkerhet for likebehandling, 
forenkling aV regelverket og en administrativ forenkling av betydning for Lånekassen. 
For elever i |Vanlig videregående opplæring vil en terning av skjevdelingen få relativ 
liten betydmng. De får en mindre andel utbetalt i starten av semesteret og for elever 
som mottar'bostipend vil første utbetaling bli redusert med ca kr 1500. For elever som 
ikke mottar'bostipend, vil utslagene bli mye mindre. Elevene får også utbetalt 
utetyrsstipend i starten av skoleåret, som nettopp er ment å gå til dekning av utgifter 
ved skolestart Gratis læremidler gjør også behovet for skjevdeling mindre for denne 
grappen. 

Gjeldende §11-3 for 2010-2011: 

§ 11-3 Utbetaling av støtte 
Ved månedlig utbetaling blir beløpene for den aktuelle perioden normalt overført 

den 15. i hyer måned til søkerens konto. Overføring av støttebeløpet til søkerens konto 
foratsetter at gjeldsbrevet eller stipendmeldiagen er signert og motfatt i Lånekassen, se 
§11-L ' 

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 iindividuelt utstyr utbetales sammen med den første støtteteraiinen 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 utiandet blir støttebeløpet utbetalt hvert halvår. 

Il 
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Dersom det gis skolepengestøtte til utdanning i utiandet 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 2011-2012: 

§ 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 geldsbrevet eller stipendmeldingen er signert og motfatt i Lånekassen, se 
§II-L: 

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 
stipend til dekning av nødvendig individuelt utstyr. 

[Dersom det gis lån til skolepenger, blir det utbetalt sammen med den førrste 
støtteterminen hvert halvår. 

Dersom det minste ordinære månedsbeløpet tiOi utbetaling er mindre enn kr 500, 
blir støtten utbet^t samlet hvert halvår. 

Ved utdanning i utiandet blir støttebel^jet utbetalt hvert halvår. 
Dersom det gis skolepengestøtte til utdanning i utiandet, blir denne utbetalt 

hvert halvår med mindre det blir dokumentert at lærestedet krever hele beløpet 
innbetalt ved oppstart i undervisningsåret 

Kapittel 12 Opplysningsplikt 
j 

Til § 12-2 Kontroll av opplysninger 
Forskriftsbestemmelsen viser i annen setning til at Lånekassen kan hente inn 
opplysninger direkte fra andre i samsvar med egen forskrift om innhenting av 
Opplysninger. Det foreslås at betegnelsene "trygdekbntoret" og "likningskontoret" i § 
12-2 skiftes ut med henholdsvis "NAV" og "Skatteefaten". 

Gjeldende §12-2 for 2010-2011: 

§ 12-2 Kontroll av opplysninger 
Lånekassen kan kontrollere at opplysningene fia søkeren er riktige. Lånekassen 

kan også hente inn opplysninger om søkeren direkte fra lærestedet likningskontoret 
trygdekontoret og andre, jf. forskrift om innhenting av opplysninger. 

Forslag til endring i § 12-2 for 2011-2012: 

§ 12-̂ 2 Kontroll av opplysninger 

12 



Forskrift ora tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2011-2012 

Lånekassen kan kontrollere at opplysningene fra søkeren er riktige. Lånekassen 
kan også hente inn opplysninger om søkeren direkte fra lærestedet Skatteetaten. NAV 
og andre, jf. forskrift om innhenting av opplysnmger. 

Annen del. Støtte til søker som har rett til videregående opplæring 

Kapittel 17 Bostipend 

Td § 17-2 VilkÅr for bostipend 
I § 17-2 foreslås det å forskriftsfeste en nærmere avgrensning av begrepet "andre 
særlige forhold" for rett til bostipend for elever i videregående opplæring. 
Bostipendet er ment å gå til dekning av boutgifter til elever som må flytte fia foreldrene 
på grunn av;lang avstand mellom hjem og skole, eUer på gnmn av andre særlige 
forhold. Regelen pm "andre særlige forhold" er ment å være en snever tmntaksregel 
der det foreligger individuelle forhold av personlig eller sosial karakter for den enkelte 
elev som gjør at det er behov for å flytte frai foreldrehjemmet Regelen har også vært 
praktisert slik av Lånekassen. 

Å presisere i forskriftsbestemmelsen hva som kan omfattes av begrepet "andre særlige 
forhold" vil kunne gi en tyde%ere informasjon til elever og studenter om hvilke 
situasjoner som kan gi grunnlag for bostipend. Dette vil avgrense regelen mot andre 
forhold som ikke er ment å omfattes, for eksempel forhold ved utdanningsopplegget 
ved lærestedet Det vil etter departementets vurdering også kunne gjøre det enklere for 
Lånekassen å veilede søkerae om mulige rettigheter, samtidig som det kan gi et sikrere 
grunnlag for likebehandling og effektiv saksbehandling. 

Gjeldende §17-2 for 2010-2011: 

§ 17-2 Vilkårftn-bostipend 
Søker som ikke bor hos foreldrene, får bostipend når reisetiden mellom 

foreldrehjemmet og skolen er tre timer eller mer samlet per dag, eller avstanden er 40 
km eUer mer. 

Bostipend kan også gis når søkeren må bo utenfor foreldrehjemmet på grunn av 
andre særlige forhold. 

Forslag til endring i § 17-2 for 2011-2012: 

% 17-2 Vilkår for bostipend 
Søker som ikke bor hos foreldrene, får bostipend når reisetiden mellom 

foreldrehjemmet og skolen er tre timer eller mer samlet per dag, eller avstanden er 40 
km eller mér. 

Bostipend kan også gis når søkeren må bo utenfor foreldrehjemmet på grunn av 
andre særlige forhold av personlig eller sosial karakter. 
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Kapittel 20 Lån 

Til § 20-2 Lån til skolepenger 
Elever med rett til utdanningsstøtte ved videregående skoler i Norge som er godkjent 
etter privatskoleloven har som hovedregel rett til lån til skolepenger. Unntatt fia denne 
retten er elever ved norske videregående skoler som er lokalisert i land utenfor 
Norden, selv om de er godkjent etter privatskoleloven. 

Departementet ser ingen stor prinsipiell forskjell mellom elevgrappene ved skoler som 
er lokalisert i Norge eller i utlandet så lenge disse er godkjent etter privatskoleloven. 
111 sammenlikning kan også nevnes at elever i videregående opplæring ved 
utenlandske teller interaasjonale skoler i Norge eller i utlandet, kan motta stipend til 
dekning av skolepenger dersom skolen ikke mottar statstilskudd fra Norge (forskrift 
om tildeling av utdanningsstéftte kapittel 45). Det foreslås derfor å gi lån til skolepenger 
til elever med rett til videregående opplæring etter opplæringslova § 3-1, ved norske 
læresteder i iiflandet som er godkjent etter privatskoleloven. Endringen vil støtte opp 
under prinsippet om likebehandling. 

i 
Endringen foreslås gjennomført ved å j^erae unntaket i annet ledd, sUk at hovedregelen 
om lån i første ledd også gjelder for disse utdanningene. 

Gjeldende § 20-2 for 2010-2011: 

§ 20-2 Lån pl skolepenger 
Det gis lån tfl skolepenger, avgrenset til kr 22 780 per skoleår. Det gis bare støtte 

til skolepenger som søkeren faktisk betaler. Det gis ikke lån til skolepenger dersom 
disse dekkes av andre. 

Det gis ikke lån til skolepenger i land utenfor Norden, se likevel kapittel 45. 

Forslag til endring i § 20-2 for 2011-2012: 

% 20-2 Lån til skolepenger 
Det gis lån til skolepenger, avgrenset til kr 22 780 per skoleår. Det gis bare støtte 

til skolepenger som søkeren faktisk betaler. Det gis ikke lån tfl skolepenger dersom 
disse dekkes av andre. 

Det gis fldcc lån tfl skolepenger i lond utenfor Norden, ac likevel kapittel 45. 

Kapittel 21 Behovsprøvit^ mot økonomien til forsørgerne 

111 § 21-1 Behovsprøving av stipend 
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Definisjonen av begrepet "forsørgere" er foreslått tatt inn i ny § 3-7, se nærmere omtalte 
over. Som en konsekvens av dette foreslås det at parentesen 
definerer innholdet av forsørgerbegrepet, §eraes fra § 21-1. 
over. Som en konsekvens av dette foreslås det at parentesen i første setning, som ij 

W 

Gjeldende § 21-1 for 2010-2011: 

§ 2 1 - 1 Behovsprøving av stipend 
Grunnstipendet blir redusert ved behovsprøving etter den samlede inntekten og 

formuen tfl forsørgerne (foreldre og steforeldre). Når fradraget skal regnes ut bruker 
Lånekassen alminnelig inntekt og nettoformue ved skattelikningen for 2008. Inntekt og 
formue i utiandet efler på Svalbard, som ikke er med i likningen, skal også regnes med. 
Se §21-8. I 

Det ses bort fra formue og inntekt som består av erstatnings- og 
forsikringsutbetaling som følge av kritisk sykdom eller personskade på forsørger. 
Søkeren må dokumentere inntekts- og formuesforholdet 

Forslag til endring i § 21-1 for 2011-2012: 

§ 21 -1 Behovsprøving av stipend 
Grunnstipendet blir redusert ved behovsprøving etter den samlede inntekten og 

formuen til forsørgerne (foreldre og steforeldre). Når fiadraget skal regnes ut bruker 
Lånekassen alminnelig inntekt og nettoformue ved skattelikningen for 2009. Inntekt og \ 
formue i utlandet eller på Svalbard, som fldce er med i likningen, skal også regnes med. \ 
Se § 21-«. i 

Det ses bort fra formue og inntekt som består av erstatnings-og \ 
forsfloingsutbetaling sOm følge av kritisk sykdom eller personskade på forsørger. 
Søkeren må dokumentere inntekts- og formuesforholdet 

Tredje del. Støtte til søker i helere utdanning og søker i fagskoleutdanning, 
folkehøyskole og ainnen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova 
§ 3 - 1 . 

Kapittel 24 Hvem som er omfettet av tredje del 

Til § 24-1 i Hvem tredje del gjelder for 
Det foreslås endringer i formuleringen av avgrensningen meUom annen og tredje del i 
forskrift ona tfldeling av utdanningsstøtte. § 24-1 tar opp i seg hele bestemmelsen i § 15-
1, noe som ikke anses som nødvendig. 

Gjeldende § 24-1 for 2010-2011: 
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§ 24-1 Hvem tredje del gjelder for 
Tredje del gjelder søker som tar høyere utdanning, fagskoleutdanning, 

folkehøyskole og andre utdanninger som er godkjent etter § 4-1. 
Det gjelder egne regler i annen del for 

a) søker som tar videregående opplæring som han efler hun har rett tfl etter 
opplæringslova § 3-1 

b) søker som tar opplæring tilsvarende vanlig videregående opplæring utenfor 
Norge 

c) søkter som tar ulike kurs som er lagt opp med repetisjon av fag fra grunnskolen, 
som; forberedelse for opptak i videregående opplæring som søkeren har rett til 
etter opplæringslova § 3-1 

d) søker som tar kurs i regi av oppfølgingstjenesten i fylkeskommtmen, se § 7-1. 

Forslag til endring i §24-1 for 2011-2012: 

% 24:-! H v ^ tredje del ff elder for 
i Tredje del gjelder søker som tar høyere utdanning, fagskoleutdanning, 
r;: folkehøyskole og andre utdanninger som er godlqent etter § 4-1. og som ikke er 

,ii:: omfattet av forskriftens annen del, se § 15-1. 
|:|, Det-gjcldct:egne regler i onnen del for 
j|( a) - Gokcr oom tar videregående opplæring oom hon efler hun hor-rctt til etter 

opplæringslova §-31 
b) -saker som gflr direkte over i Icurs for å få goncrcfl atudickompctanso etter 

avsluttet videregående opplæring 
c) -søker som tar opplæring tflsvorende vanlig videregående oCT>læriag-utenfor 

i ill Noifge 
d)-søker som tor ulfltc Inirs som orlogt opp mod repetisjon av fag-fro grunnskolen; 

som forberedelse for opptale i videregående opplæring som søkeren hor rott tfl 
etter opplæringslova § ^1 

e)-søkcr som tar Inirs i regi av oppfølgingstjenesten i ̂ Ikoskommunon, so § 7-1. 

Kapittel 27 Omgjøring av lån til stipend 

Hl § 27-1 Vilkår om gjemiomført utdanning 
Begrepet vekttaU er fldce lenger i bruk. Det foreslås derfor å î eme dette fra forskriften. 

l!'>il 

f \ 
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Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for imdervisningsåret 2011-2012 

Gjeldende §27-1 for 2010-2011: - ^ 

§ 27-1 Vilkår om gjennomført utdanning 
Ved utdanning der faglige resultater blir oppnådd gjennom yekttafl efler 

studiepoeng,' blir lån gjort om tfl utdanningsstipend for hvert studiepoeng som blir 
avlagt Lån bHr gjort om tfl utdanningsstipend for opptfl 30 studiepoeng per semester. 

Ved aimen utdanning blir lån gjort om tfl utdanningsstipend når utdanningen 
efler 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 2011-2012: 

§ 27-1 Vilkår om gjennomført utdanning 
Ved utdanning der faglige resulfater blir oppnådd gjennom vcltttaU efler 

studiepoeng^ blir lån gjort om tfl utdanningsstipend for hvert studiepoeng som bHr 
avlagt Lån blir gjort om tfl utdanningsstipend for opptfl 30 studiepoeng per semester. 

Ved annen utdanning blir lån gjort om til utdanningsstipend når utdanningen 
efler kurset er bestått 

For søker i eksamensfri utdannmg blir lån gjort om tfl utdanningsstipend når 
hele utdanningen er fullført 

Kapittel 28 Forsørgerstipend og kapittel 29 Behovsprøving av 
utdannin^fstipend og forsørgerstipend 

Til § 28-1 yilkår og satser for forsørgerstipend 
Det foreslås; at Lånekassen innfører etterfølgende behovsprøving av forsørgerstipendet 
mot ektefeflje/samboers likning. Dagens kontrofl av ektefeUe/samboers økonomi 
skiUer seg fra den øvrige behovsprøvingen ved at søkerae må sende inn dokumenfasjon 
på inntekt før stipendet tildeles. Øvrig behovsprøving skjer i etterkant når 
likningsopplysninger fia Skatteefaten er tflgjengeUg. 

Dagens system med dokumentasjon fra søker, er basert på tflUt tfl at søkeren sender 
inn dokumentasjon som riser hele den faktiske inntekten per måned. 
Dokumentasjonen som iimsendes i forkant av støtteperioden, skriver seg nødvendigris 
fra én foratgående periode. Endringer i inntekter i selve støtteperioden fanges dermed 
fldce opp i nåværende ordning. 

Det er i dagens ordning heUer ikke muflg å sflcre at den innsendte dokumentasjon viser 
afle relevante inntekter, og søkere kan også mer efler mindre bevisst sende inn 
mangelfiifle opplysninger til Lånekassen. Departementet mener at det er viktig at man 
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1 ' 

pfelrmiuJi 11 en slik endring for å få en sflcrere tildeflng av forsørgerstipendet og 
iTi m» Vi '̂ iKn' ordningens legitimitet 
i- ' 
I II slik endring vfl også føre tfl en mer effektiv drift av Lånekassen ved at 
søknadsbehandlingen kan automatiseres ytterligere. 

Forsfaget vfl ikke irmebære noen endring i behovsprøvingen sammenflgnet med i dag 
(foratsatt at ektefeUe/samboer har relativt stabfl månedsinntekt), og samme antafl 
studenter vfl motta forsørgerstipend. 

Konsekvensene for studentene vfl dermed bli begrensede, Søkerae vfl i motsetning tfl i 
dag flcké lenger behøve å dokumentere inntektsforhold for ekteféfle/samboer før de 
kan få tildelt forsørgerstipend. I prinsippet vfl samme grappe være berettiget til 
forsørgerstipendet Imidlertid kan en del som ikke fyfler vilkårene for deime typen 
støtte opparbeide seg ytter%ere lån fordi aflerede tildelt forsørgerstipend omgjøres til 
lån. Departementet vfl presisere at de som eventuelt vfl & større lån som følge av 
endringen, vfl være personer som etter dagens system mottar urettmessig 
forsørgerstipend. 

Endringen fører til at man går bort fra brattoinntektsbegrepét og over tfl 
personinntektsbegrepet Dette er en konsekvens av at Lånekassen ikr opplysninger fra 
Skatteefaten om personinntekt, og ikke om brattoinntekt Imidlertid vfl endring av 
inntektsbegrepet i forskriften ikke innebære noen reefl endring, siden de 
iimtektsopplysninger Lånekassen mottar og benytter i dag tflsvarer personiimtekten tfl 
ektefeUen/samboeren. 

Behovsprøvingen av forsørgerstipendet mot ektefeUe/samboers iimtekt vfl med dette 
forsfaget bfl gjort på samme måte som behovsprøvingen mot søkers egen inntekt 
Beskrivelsen av selve behovsprøvingen kan derfor flyttes til forskriftens kapittel 29, 
som har overskriften "Behovsprøving av utdanningsstipend og forsørgerstipend". 

Ny § 294 beskriver prinsippene bak ordningen med behovsprøving av forsørgerstipend 
mot ektefefle/samboers personinntekt De påfølgende bestenunelsene i kapittel 29 
forskyves tilsvarende. 

Det presiseres at endringen ikke gjelder for elever som kan motta støtte fordi de har 
rett til videregående opplæring, dvs. at § 19-1 ikke bflr berørt av forslaget 

Gjeldende § 28-1 for 2010-2011: 

§ 28-1 Vilkår og satser for forsørgerstipend 
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Søker får] i tiflegg tfl basisstøtten et behovsprøvd forsørgerstipend for egne og 
ektefeUes barri født i 1995 og senere, som søkeren bor sammen med. Det gis 
forsørgerstipend bare for bara som bor sammen med søkeren minst 40 prosent av 
tiden. 

Det gis forsørgerstipend med opptil kr 1430 per måned for hvert av de to første 
baraa, og opptil kr 930 per måned for hvert bara flere eim to. Forsørgerstipendet til gift 
søker blir redusert med 60 prosent av ektefeflens brattoinntekt over kr 25 650 per 
måned. 

Forslag til endring i § 28-1 for 2011-2012: 

§ 28-1 Vilkår og satser for forsørgerstipend 
Søker får i tiflegg tfl basisstøtten et behovsprøvd forsørgerstipend for egne og 

ektefeUes bara født i 1996 og senere, som søkeren bor sammen med. Det gis 
forsørgerstipend bare for bara som bor sammen med søkeren minst 40 prosent av 
tiden. 

Det gis forsørgerstipend med opptfl kr 1430 per måned for hvert av de to første 
barna, og opptil kr 930 per måned for hvert bara flere enn to. -Forsørgcrstipendct-tfl gift 
søker blir rcdtisert med 60 prosent av clctcfcflcns brattoirmtclrt over ler 25 660 per 
måned. 

Forslag til ny § 2 9 ^ for 2011-2012: 
. 1 

,§ 29-4 Behovsbrøving av forsørgerstipend mot ektefelles øersoninntekt 
Forsørgerstipendet tfl gift søker blir redusert med fem prosent per måned av 

ektefeflens personinntekt over kr^cved skattftlikninpen for 2011 og krx ved 
skattelikningen for 2012. 

De påfølgende bestemmelser forskyves tilsvarende. 

111 § 29-7 Trygdefinansiert bil 
Forskriftsbestemmelsen omtaler vurderinger fra trygdeetaten i armet ledd. Det foreslås 
at betegnelsen "trygdeetaten" i § 29-7 skiftes ut med "NAV". 

Gjeldende § 29-7 for 2010-2011: 
i '' 

§ 29-7 Trygd^nansiert bil 
Det ses bort fra formue som består av bfl finansiert gjermom folketrygden. 

Dersom søkeren eier en dyrere bfl enn det trygdeetaten har vurdert at det er 
behov for som følge av funksjonshemnungen, skal det behovsprøves mot den 
overskytende delen av bflens likningsverdi. 
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Søkeren må dokumentere formuesforholdet og trygdeetatens vurdering av 
behovet 

Det ses også bort fra tilsvarende formue for søkerens ektefeUe. 

Forslag til endring i § 29-7 for 2011-2012: 

§ 29-7 Trygd^nansiertbil 
Det ses bort fra formue som består av bfl finansiert gjermom folketrygden. 
Dersom søkeren eier en dyrere bfl enn det NAV har vurdert at det er behov for 

som følge av funksjonshemmingen, skal det behovsprøves mot den overskj^ende delen 
av bflens likningsverdi. 

Søkeren må dokumentere formuesforholdet og NAVs vurdering av behovet 
Det ses også bort fia tUsvarende formue for søkerens ektefefle. 

Kapittel 31 Støtte som bare ^ s som lån 
i 

Hl § 31-1 Støtte som bare gis som lån 
Departerrientet foreslår å presisere at bokstav a) ^erde punktum bare gjelder høyere 
utdanning. Forsfaget er en presisering av gjeldende praksis. 

Gjeldende §31-1 for 2010-2011: 

§ 31-1 Støtte som bare gis som lån 
Støtte tfl disse utgiftene gis bare som lån: 

a) Skolepenger, inntil kr 53 730 per underrisningsår. Det gis støtte bare til 
skolepenger som søkeren faktisk betaler. Det gis flcke lån tfl skolepenger 
dersom disse er dekket av andre. For skolepenger i land utenfor Norden gjelder 
egne regler, se kapittel 40; 

I I; b) Utgifter tfl reise når søkeren tar studieopphold i utiandet som er godkjent for 
|:i støtte etter § 4-3; 
K c) Støtte på innta kr 3 860 per måned for søkere som er omfattet av ordningen med 
I sornmerterminer og søkere som tar forkurs til ingeniøratdanning sommeren 
[ ' . 2010. 

ji Forslag til endrinø i §31-1 for 2011-2012: 
i " 
i ' . . 

§ 31-1 Støtte som bare gis som lån 
1: Støtte tfl disse utgiftene gis bare som lån: 
j • a) Skolepenger, irmtfl kr 53 730 per underrisningsår. Det gis støtte bare tfl 

skolepenger som søkeren faktisk betaler. Det gis flcke lån tfl skolepenger 
dersom disse er dekket av andre. For skolepenger til høyere utdanning i land 

ii;i utenfor Norden gjelder egne regler, se kapittel 40; 
i '■ : 
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b) Utgifter tfl reise når søkeren tar studieopphold i utiandet som er godkjent for 
støtte etter § 4-3; 

c) Støtte på irmtfl kr 3 860 per måned for søkere som er omfattet av ordningen med 
sommerterminer og søkere som tar forkurs til ingenføratdanning sommeren 
2011. ' 

Fjerde del. Støtte tfl utdanning i land utenfor Norden 

Kapittel 3 4 GenereU studiekompetanse 

Hl § 34-1 Cii^nerell studiekompetanse 
Kuimskapsdepartementet tilstreber så langt det er praktisk miflig å ha lik terskel for 
adgang til utdanningsstøtte tfl høyere utdarming i og utenfor Norge. Dette søkes ved å 
samordne vilkår i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte med vflkår i lov om 
universiteter og høyskoler og tflhørende forskrifter om opptak. Departementet ønsker 
også i tråd mjed Stmeld, nr 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning å redusere 
barrierene for å tø utdanning i utiandet 

Det foreslås derfor å åpne for to nye grunnfag for å gjøre unntak fra kravet om genereU 
studiekompetanse i Norge for å få støtte tfl høyere utdanning i land utenfor Norden. 
Det første er å gjøre lumtak på risse vflkår for søkere tfl utøvende og skapende musflck, 
jf. § 3-6 i forskrift om opptak tfl høyere utdanning 31. januar 2007 nr 173 samt tflhørende 
rundskriv F-^8-07. Det andre er å gjøre urmtak for søkere under 25 år i de tilfeflene 
studenten ikke har klart å oppnå genereU studiekompetanse på gruim av varig sykdom, 
redusert funksjonsevne og liknende jf. § 3-2 i forskrift om opptak til høyere utdanning 
31. januar 2007 nr 173. 

Utøvende og skapende musikk bør etter departementets oppfatning likestifles med de 
andre kunstfagene ballett, skuespflleratdanning og bfldende kunst Det kan gjøres 
unntak fra kravet om genereU studiekompetanse ved opptak tfl slik utdanning i Norge 
på lik linje med de ovennevnte kunstutdanningene søm i dag gfr grurmlag for å gjøre 
unntak ved opptak i Norge. Departementet mener at utøvende og skapende musikk bør 
behandles likt med de andre kunstfaglige utdanningene som etter dagens regelverk gir 
Lånekassen hjemmel for å gjøre imntak på risse vilkår fra kravet om genereU 
studiekompetanse i Norge. Unntaket skal ikke gjelde for eksempel faglæreratdanning i 
musikk. 

Det foreslås iridere å åpne for at varig sykdom, funksjonshemming og liknende også gir 
grunrflag fort å gi støtte selv om generefl studiekompetanse i Norge ikke er oppnådd. 
Varig sykdoin, funksjonshemming og Uknende gir i dag grunnlag for opptak ved 
læresteder i Norge etter spesiell vurdering. Ut fra hensyn til likebehandling bør 
tflsvarende Urmtak også gjøres gjeldende som vilkår for støtte til utdannmg i utiandet 
Departementet foratsetter for begge regelendringene at det utenlandske lærestedets 
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konkrete vurdering av grunnfaget for å gjøre unntak fia ordinære opptakskrav skal 
dokumenteres. Det understrekes at unntakene er ment å gjelde særskflte tilfeUer. 

Departenientet foreslår også å omformulere forskriftsbesterraielsen for å gjøre det 
klarere at hovedregelen er kravet om genereU studiekompetanse i Norge. Det bør bfl 
tydeligere enn i dag at adgangen tfl utdanningsstøtte for søkere uten genereU 
studiekornpetanse er unntak fra denne hovedregelen. 

Gjeldende § 34-1 i 2010-2011: 

§ 34-1 Generell studiekompetanse 
Det gis støtte tfl høyere utdarming dersom 

a) søkeren har generefl studiekompetanse i Norge, jf. lov dm universiteter og 
høyskoler § 3-6, med tilhørende forskrifter. Fastsatte krav til kuimskap i norsk 
gjelder også for søkere som skal studere i utlandet 

b) søkeren er 25 år efler eldre og har fått studierett på grunnfag av realkompetanse, 
eUer 

c) søkeren har opptak til baflett-, skuespfller- efler bfldende kunstutdanning ved et 
fremstående lærested. Det er en foratsetning at lærestedet har sfrenge krav for 
opptak. 

Forslag til endring i § 34-1 i 2011-2012: 

§ 34-1 Generell studiekompetanse 
Dét gis støtte til høyere utdanning dersom søkeren har generefl 

studiekompetanse i Norge, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-6, med tilhørende 
forskrifter. Fastsatte krav til kurmskap i norsk gjelder også for søkere som skal studere 
i utlandet 

Dét kan gjøres urmtak dersom søkeren mangler generefl studiekompetanse i 
Norge, og 

a) søkeren er 25 år efler eldre og har fått studierett på grunnfag av realkompetanse, 
b) ikke har fylt 25 år. og har fått studierett på grunnlag av varig sykdom, 

funksjonshemming efler liknende etter særskflt vurdering av lærestedet eUer 
c) søkeren har opptak tfl utdanning i utøvende efler skapende musflck, baUett 

skuespfller eUer bfldende kunstutd^i^sg ved et fremstående lærested. Det er 
en foratsetning at lærestedet har strenge krav for opptak. 

Kapittel 35 Hva slags utdanning det ^ s støtte til 

Til § 35-1 Utdanninger det gis støtte til 
Det foreslås en egen hjemmel for å gi støtte tfl masteratdarming ved CoUege of Europe, 
lokaUsert med campus i Belgia og i Polen. Institusjonen hører imidlertid ikke naturUg 
hjemme tmder et lands utdanningssystem, men har for tiden en tidsbegrenset offenflig 
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godkjenning i Belgfa som utløper i 2010. Dersom rammebetingelsene vedrørende 
offentlig godkjenning i Belgia endres, slik at institusjonen ikke lenger oppfyUer sentrale 
krav tfl godkjenning for utdanrungsstøtte, vfl utdanningen ikke lenger gi rett tfl støtte. 
Institusjonen er anerkjent i EU-systemet 

Kuimskapsdepartementet bidrar tfl finansieringen av lærestedet gjennom Program for 
flvslang læring (LLP), og finansierer også spesiefle stipend tfl fem norske studenter i 
året ved institusjonen. Stipendordningen forvaltes for tiden av Forskningsrådet 
Departementet mener at det vflyasre en foratsetning for at norske studenter skal velge 
utdanning ved CoUege of Europe at det foreUgger en rett til utdanningsstøtte gjermom 
Lånekassen. Blant armet på bakgrunn av armen finansiering gjennom 
Kurmskapsdépartementet, er det departementets vurdering at det bør legges tfl rette 
for utdanning ved dette lærestedet i utdanningsstøtteordningen. Lærestedet bør 
omfattes av støtteordningen uavhengig av om utdanningen tfl enhver tid tflfredsstifler 
de grtmnleggende kravene tfl kvaUtetssikring av utdanninger som ligger i § 35-1. Det 
foreslås derfor en ny § 35-2 som regulerer dette forholdet De påfølgende paragrafene i 
kapittel 35 forskyves tilsvarende, sUk at gjeldende §§ 35-2 til og med 35-7 bUr §§ 35-3 til 
og med 35-8.1 

Forslag til ny'§ 35-2 i 2011-2012: 

■g 35-2 Colléee ofEurobe 
Det gis støtte til nfdanning på masternivå ved CoUege of Europe. 

Hl § 35-7 Kortere studieopphold i utiandet på rideregående opplærings nivå ! 
Det er to forslag tfl endringer i deime bestemmelsen. Det første er forslag om å |, 
godkjenne en ny rideregående skole for utdarmingstøtte i samarbeid med utenlandsk \ 
skole. Det andre er forsfag om å utride støtteretten for elever i yrkesføgUge 
studieprograim i utvekslingsprogram på risse vilkår. 

Til § 35-7 bokstav a) 
Det foreslås :å godkjerme en ny rideregående skole inn under ordningen med støtte tfl 
elever som ér fatt opp i et utdanningsprogram i utiandet gjermom samarbeid meflom 
norsk rideregående skole og utenlandsk skole. Dette gjelder Foss,rideregående skole i 
Oslo i samarbeid med York CoUege i Storbritannia. Irmtil én elevgrappe ved skolen blir 
omfattet av ordningen. 

Det rises til St meld. nr. 14 (2008-2009) InteraasjonaUsering av utdanning hvor 
interaasjonåUseringen av rideregående opplæring blant annet skal styrkes gjermom å 
åpne den ovennevnte støtteordningen for nye grapper. 

Følgende foreslås lagt tfl i vedlegget tfl flerde del punkt C: 
Foss ridereiarående skole. Oslo, i samarbeid med York College, Engfand 
(utdanningsprogram for studiespesiaflsering. rideregående trinn 2) 
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Til § 35-7 bokstav b) 
Det foreslås å åpne for at elever i yrkesfagUge utdanningsprogram i rideregående 
opplæring kan få støtte tfl ett år i utiandet gjermom en godkjent 
utvekslingsorganisasjon, også når året i utiandet blir godkjent av skolen i Norge som 
likeverdig med ettårig påbygging tfl generefl studiekompetanse. Påbyggingsåret irmgår 
flcke formelt i det yrkesføgUge utdanningsprogrammet eleven er i gang med i Norge, 
men må etter departementets vurdering regnes som en naturlig forlengelse av 
utdarmingsløpet for elever som plaiflegger å skaffe seg genereU studiekompetanse etter 
fag- og yrkesopplæringen. Departementet mener derfor at et slikt utdanningsløp også 
bør gi muUgheter for studieopphold i utiandet 

Forslaget er i tråd med signalene i Stmeld. nr 14 (2008-2009) Internasjonalisering av 
utdanning om at det bør legges til rette for yrkesfaglige utdanningsprogrammer 
irmenfor de rammene som finnes i studiefinansieringen. 

Gjeldende § 35-7 i 2010-2011: 

§ 35-7 Kortere studieopphold i utlandet på videregående opplæring nivå 
Det gis ikke støtte tfl utdanning utenfor Norden som er på nivå med 

rideregående opplæring efler fagskoleutdannmg i Norge. Støtte gis likevel 
a) tfl elever som er tett opp i et utdanningsprogram i land utenfor Norden gjermom et 

samarbeid mellom norsk rideregående skole og utenlandsk skole. Det er en 
foratsetning at opplegget har fått godfcjennmg av departementet For 
underrisningsåret 2010-2011 er irmtil én elevgrappe ved de norske skolene som 
regnes opp i punkt C i vedlegg tfl fjerde del, med i ordningen. 

Det er en foratsetning at utdanrungen mngår som en del av en utdanning i 
rideregående skole som søkeren er i gang med i Norge, og at oppholdet i utiandet 
ikke ril føre til forsinkelse i utdanningen 

b) til elever som tar et år med rideregående opplæring i land utenfor Norden gjennom 
utvekslingsprogram. Det er en foratsetning at utvekslingen skjer i regi av 
utvekslingsorganisasjoner som er godkjent av departementet Det er ridere en 
foratsetaing at søkeren dokumenterer at utdanningen irmgår som en del av en 
utdanning i rideregående skole som søkeren er i gang med i Norge, og at oppholdet 
i utiandet ikke vfl føre tfl at søkeren blir forsinket i demie utdaimiagen. Det gis flcke 
støtte tfl kurs på rideregående triim 1 

c) til et,hegrenset antafl elever i yrkesfaglig studieretnfag som tar utenlandsopphold i 
kortere tid, og som får utdanningen godkjent Det går fram av punkt E i vedlegg tfl 
flerde del hvem som er omfattet av derme ordningen 

d) tfl studieopphold gjermom Leonardo-programmet efler andre nasjonalt irmgåttte 
avtaler som varer i minst tre måneder. Er oppholdet etter slike avtaler kortere erm iiiij' • • 

Il i tre roåneder, kan søkeren beholde den støtten vedkommende har rett tfl etter armen 
efler tredje del. 
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Forslag til endring i § 35-7 i 2011-2012: 

§ 35-7 Kortere studieopphold i utlandet på videregående opplærings nivå 
Det gis ikke støtte til utdanning utenfor Norden som er på nivå med 
rideregående opplæring efler fagskoleutdanning i Norge. Støtte gis likevel 

a) tfl elever som er fatt opp i et utdanningsprogram i land utenfor Norden gjennom 
et samarbeid meflom norsk rideregående skole og utenlandsk skole. Det er en 
foratsetning at opplegget har fått godkjenning av departementet For 
underrisningsåret 2011-2012 er irmtfl én elevgrappe ved de norske skolene som 
regnes opp i punkt C i vedlegg tfl ̂ erde del, med i ordningen. 

Det er en foratsetning at utdanningen irmgår som en del av en utdanning i 
rideregående skole som søkeren er i gang med i Norge, og at oppholdet i 
utiandet flcke ril føre til forsinkelse i utdanningen. 

b) tfl eleVer som tar et år med rideregående opplæring i land utenfor Norden 
gjermom utvekslingsprogram. Det er en foratsetning at utveksUngen skjer i regi 
av utvekslingsorganisasjoner som er godkjent av departementet Det er ridere 
en foratsetning at søkeren dokumenterer at utdanningen inngår som en del av 
en utdanning i rideregående skole som søkeren er i gang med i Norge, og at 
oppholdet i utiandet ikke vfl føre til at søkeren bflr forsirdcet i denne 
utdanningen. Påbvgging tfl generefl studiekompetanse kan regnes som en del av 
utdarlningen. Det gis flcke støtte tfl kurs på rideregående trinn 1 

c) tfl et begrenset antafl eleveriyrkeSfagUgstudieretaing som tar 
utenlandsopphold i kortere tid, og som får utdaimingen godkjent Det går fram 
av punkt E i vedlegg tfl ̂ erde del hvem som er omfattet av derme ordningen 

d) tfl studieopphold gjennom Leonardo-programmet efler andre nasjonalt irmgåtte 
avtaler som varer i minst tre måneder. Er oppholdet etter slike avtaler kortere 
erm fre måneder, kan søkeren beholde den støtten vedkommende har rett tfl 
etter armen efler tredje del. 

Kai^ittel 37 Stipend til foitieredende språkkurs (språkstipend) 

Til g 37-1 VUkår for språkstipend 
Det foreslås å endre kravet tfl hvordan de 15 uketimene for språkkurs skal fordeles i 
løpet av en uke. Gjeldende forskriftsbestemmelse krever at timene må fordeles over de 
fem virkedagene mandag tfl fredag, noe som har rist seg å gi for Uten fleksibflitet Som 
følge av vflkåret har enkelte studenter mistet retten til stipendet på grunn av at de 
manglet en dag efler to i oppstart eUer avslutning av et kurs. Et krav om fordeling over 
minimum tr^ dager per uke, uten angivelse av hrilke ukedager dette skal være, bør 
irnidlertid gi tflstrekkeUg rom for gode og omfattende språkkurs. Samtidig er det 
hensiktsmessig av hensyn tfl likebehandling og en effektiv saksbehandling å ha en 
nærmere avgrensning i regelverket av hva som skal regnes som en vdce i derme 
sammenhengen. 
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Gjeldende § 37-1 i 2010-2011: 

§ 37-1 Vilkår for språkstipend 
Dét gis språkstipend når søkeren 

a) er fatt opp i en utdanning som gir rett tfl støtte, 
b) er tatt opp i en utdanning som har et armet underrisningsspråk enn engelsk, og 
c) er fatt opp i en utdanning som Ugger i et land utenfor Norden, i Finland efler på 
Island. 

Språkkurset må normalt tas i det landet der hovedutdanningen skal fas. 
Språkkurset må vare i minst fire uker (mandag tfl fredag), med minimum 15 timer 

underrisning per uke. Stipend fra andre tfl språkkurs bUr trakket fra. Språkkurset må 
tas før hovedutdanningen, men irmtil to uker av kurset kan gå paraUelt med 
hovedutdanningen. 

Forslag til endring i § 37-1 i 2011-2012: 

§ 37-1 Vilkår for språkstipend 
Det gis språkstipend når søkeren 

a) er tatt opp i en utdanning som gir rett til støtte, 
b) er tatt opp i en utdanning som har et armet underrisningsspråk enn engelsk, og 
c) er tatt opp i en utdanning som Ugger i et land utenfor Norden, i Firfland eUer på 
Island. 

Språkkurset må normalt tas i det landet der hovedutdanningen skal tas. 
Språkkurset må vare i minst fire uker (mandag tfl fredag), med minimum 15 timer 

underrisning fordelt over minst tre dager per uke. Stipend fra andre tfl språkkurs blir 
trukket fra. Språkkurset må tas før hovedutdanningen, men irmtfl to uker av kurset kan 
gå paraUelt med hovedutdanningen. 

Femte del. Spesielle ordninger 

Kapittel 42 Foreldrestipend 

TU § 42-1 Vilkår for foreldrestipend 
Kuimskapsdepartementet foreslår å redusere foreldrestipendet for en del søkere som 
har ektefeUe eUer samboer som tar ut graderte foreldrepenger fra folketrygden. 

Etter dagens regler gis foreldrestipend tfl studenter med rett tfl utdannmgsstøtte som 
får bara i studietiden. Søkeren har rett tfl, å få omgjort hele støtten tfl stipend for en 
periode på 44 uker etter fødsel Retten fafler bort der den andre forelderen tar ut 
hundre prosent foreldrepenger fra NAV, Dersom den andre forelderen tar ut graderte 
foreldrepenger, beholder studenten derimot hele foreldrestipendet uavhengig av 
graden av uttak. 
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Kunnskapsdepartementet foreslår at foreldrestipendet gis med 50 prosent der den 
andre forelderen tar ut graderte foreldrepenger med uttak fra og med 50 tfl og med 99 
prosent Forslaget fanebærer at halve støttebeløpet ril bU gjort om til foreldrestipend i 

;;■ i .istipendperioden, mens resten av støttebeløpet ril være vanlig støtte (lån og stipend). Av 
hensyn tfl eri effektiv forvaltning er det ikke ønskeUg å innføre et fuUt samsvar meUom 

lg» igraden av uttak av foreldrepenger og andel foreldrestipend fia Lånekassen. Det virker 
imidlertid særUg urimeUg at søkere som har ektefeUe cUer samboer som velger å tø ut 
graderte foreldrepenger meflom 50 og 99 prosent også skal få fiiUt foreldrestipend fra 

; ■ Lånekassen. Det er et grarmleggende prinsipp at flcke to ytelser fra det offentlige skal 
dekke det samme formålet i samme periode. Forslaget innebærer at en riss dobbel 
dekning fortsatt vfl firme sted, men omfanget ril være redusert i forhold tfl i dag. 

Gjeldende § 42-1 for 2010-2011: 

§ 42-1 Vilkår for foreldrestipend 
Søker som får bara i utdarmingsperioden, får i en periode hele støtten som 

foreldrestipend når følgende vflkår er oppfylt 
a) Søkeren må ha hatt rett tfl støtte de siste seks månedene før fødselen efler 

adopsjonen (opp^'enmgsperiode). Det kan gjøres unntak ved prematur fødsel. 
b) Søkerenmå bo sammen med baraet og 
c) Søkerens ektefeUe eUer samboer kan flcke samtidig motfa foreldrepenger fra 

folketrygden. Det blir gjort urmtak dersom ektefeUen eUer samboeren benytter 
ordningen med gradert uttak av foreldrepenger. 

Når en søker tar permisjon fra studiet på grann av fødsel, gis det foreldrestipend i 
permisjonstiden. 

Foreldrene kan ikke få foreldrestipend samtidig. 

Forslag til endring i § 42-1 for 2011-2012: 

§ 42-1 Vilkår for foreldrestipend 
Søker som får bara i utdanningsperioden, får i en periode hele støtten som 

foreldrestipend når følgende vflkår er oppfylt 
a) Søkeren må ha hatt rett til støtte de siste seks månedene før fødselen efler 

adopsjonen (opp^eningsperiode). Det kan gjøres unntak ved prematur fødsel. 
b) Søkeren må bo sammen med baraet og 
c) Søkerens ektefeUe eUer samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra 

folketrygden. Ved gradert uttak av foreldrepenger blir det likevel gitt fuflt 
foreldrestipend dersom ektefeUen efler samboeren tar ut mindre erm 50 prosent 
foreldrepenger. Dersom ektefeflen efler samboeren etter denne ordningen tar ut 
50 prosent foreldrepenger efler mer, blir det gitt halvt foreldrestipend. 

Når en søker tar permisjon fra studiet på grunn av fødsel, gis det foreldrestipend i 
permisjonstiden. 

Foreldrene kan flcke få foreldrestipend samtidig. 
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Kapittel 44 Etyktningstipend 

Ny § 44-6 Søkere som mottar introduksjonsstønad 
Det foreslås at studenter/elever som mottar infroduksjonsstønad etter reglene i lov om 
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne irmvandrere 
(introduksjonsloven), flcke samtidig skal kurme motfa flyktningstipend fra Lånekassen. 

Introduksjonsstønaden er ment å gå til dekning av utgifter til Uvsopphold mens 
mottakeren er deltaker i mtroduksjonsprogrammet Formålet med programmet er blant 
armet å styrke nyankomne iimvandreres muUghet for deltakelse i yrkesUvet Maksimal 
stønad per år for deltakere over 25 år er kr 145 762 (2 G), og kr 97 175 for deltakere 
under 25 år (2/3 av 2 G). Ytelsen avkortes ikke mot utdanningsstøtte. 

Deltakere i introduksjonsprogrammet har rett til vanlig støtte i Lånekassen foratsatt at 
de genereUe vilkårene for støtterett er oppfylt Dette er eksempehds rilkår om at 
utdanningen som sådan kan gi rett til støtte, og at søkeren skal ha minst 50 prosent 
studiebelastning. 

Flyktningstipend irmébærer en fuflstipendiering av vanlig rideregående opplæring eUer 
grunnskoleopplæring for utenlandsk sfatsborger som har fått asyl i Norge. Hele 
støttebeløpet blir gitt som stipend i en periode på opp tfl tre år i Løpet av de første seks 
årene etter at vedkommende kom til Norge. I praksis betyr dette at eleven/studenten 
mottar kr 89 000 i stipend per år. 

Formålet med flyktoingstipendet er at utenlandske sfatsborgere som har asyl i Norge, 
og som har mangeUiiU grunnopplæring, fldce skal befastes med utdamungslån for å 
opparbeide seg grarmleggende kompetanse. Når disse utenlandske statsborgerne er 
deltakere i mfroduksjonsprogrammet og mottar stønad tfl Uvsopphold som følge av 
dette, må det stifles spørsmål ved om tildeling av flyktningstipend ikke lenger er 
nødvendig for å oppnå formålet med stipendet Det anses ikke som rimeUg at en del 
personer] mottar både introduksjonsstønad og flyktningstipend til utdanning. Denne 
grappen [får en åpenbar dobbeldékning av utgifter i form av ytelser som ikke skal 
betsdes tilbake. Det er vanskeUg å se at det er gode gnmner for at deltakere i 
introduksjonsprogrammet som også har rett tfl flyktningstipend i Lånekassen, skal 
komme yesentiig bedre ut økonomisk enn andre deltakere i programmet efler andre 
studenter. Det foresfås derfor at søkere som mottar introduksjonsstønad flcke skal 
kunne motta flyktoingstipend fra Lånekassen. 

Introduksjonsstønaden samordnes ikke med utdanningsstøtte, jf. infroduksjonslovens § 
12. Regelverket om utdannmgsstøtte har heUer ikke særUge regler om at 
Utdanriingsstøtte skal reduseres som følge av infroduksjonsstønad. Slike stønader tas 
det hensyn tfl gjermom at utdanningsstipendet behovsprøves mot personirmtekt slik 
den framkommer på skattelikningen for støtteperioden. Konsekvensen av forsfaget om 
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å ikke gi flyktningstipend tfl deltakere i introduksjonsprogrammet er heUer flcke at 
retten tfl utdanningsstøtte fafler bort, men at retten tfl det særskflte flyktningstipendet 
fafler bort Søkerae vfl Ukevel ha rett til utdanningsstøtte på samme vilkår som andre 
søkere som mottar ytelser fra det offentUge som er sammenliknbare med 
mtroduksjonsstønaden. 

For elever som får utdanningsstøtte tfl vanUg rideregående opplæring, får flcke 
endringeri konsekvenser av betydning. Disse får etter dagens regelverk normalt kun 
utstyrsstipend, siden øvrig støtte behovsprøves etter trygdeytelser, og 
introduksjonsstønaden anses som dette. Opplysnmger fra kommimene tilsier at 
personer som har ungdomsrett til rideregående opplæring ikke samtidig er deltakere i 
mtroduksjonsprogrammet 

i 
Endringen vfl i praksis innebære at personer som tar grurmskoleopplæriog som 
voksne, og som dermed mottar støtte etter samme ordning som studenter i høyere 
utdanning, i u^:angspunktet får tildelt støttebeløpet på kr 89 000 per år (2010-2011) som 
lån, og 40 prosent av dette, kr 35 600, bUr gjort om tfl utdarmingsstipend hris de 
fullfører utdanningen. Utdanningsstipendet blir i ettertid behovsprøvd mot 
personirmtekt, slik at stipendet blir gjort om tfl lån dersom personinntekten er over 
risse grenser. Inntektsgrensen for 2010 er ca kr 136 000. Ved personirmtekt imder 
derme grensen blir stipend flcke gjort pm til lån. Introduksjonsstøfnad anses som 
personirmtekt og den årUge stønaden er lavere erm iimtektsgrensen, noe som medfører 
at utdarmingsstipend flcke gjøres om tfl lån for derme grappen, foratsatt at ikke øvrige 
iimtekter eUer formue foreUgger. 

På bakgnmn av antaUet mottakere av introduksjonsstønad og opplysninger fra de 
største kømmimene legges det tfl grarm at det er ca 150 personer som mottar 
infroduksjonsstønad og samtidig har rett tfl utdanningsstøtte. Det anslås at 56 av disse 
ril berøres av endringen fordi de har rett tfl flyktningstipend. 

Forslag til ny § 44-6 ft>r 2011-2012: 

§ 44-6 Søker som mottar introduksjonsstønad 
Søker som mottar introduksjon^tønad etter reglene i lov om 

introduksjonsordnmg og norskopplæring for nyankonme irmvandrere 
(mtroduksjonsloven), har ikke rett tfl flyktningstipend etter dette kapitiet 

Nytt kapittel 4 6 Særiige regler for søkere med nedsatt ftmksjonsevne 
Det foreslås to særlige regler for søkere med nedsatt funksjonsevne. 

Ny § 46-1 Stipend til søkere med nedsatt funksjonsevne 
Det foreslås å innføre et ekstra månedUg stipend tfl søkere som på grunn av nedsatt 
funksjonsevne ikke kan ha lørmet arbeid ved siden av utdanningen. Se nærmere 
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begnmne l se for forslaget ovenfor under forslag tfl ny § 8-7 om utr idet støtteperiode til 
tolv måneder per underr isningsår . 

Størrelsen på det ekstra stipendet foreslås å være k r 3 200 p e r måned. M e d tolv 
måneders støtteperiode og ekstra månedlig stipend vfl den samlede støtten være 
omtrent på størrelse med to ganger folketrygdens grunnbeløp . Det te antas å være et 
rirtieUg grnrmlag for livsopphold for studenter som på g n m n av nedsat t fiinksjonsevne 
flcke e r i stand tfl å arbeide ved siden av utdanningen. 

Studentene må dokimientere at de har en funksjonshemming som gjør at d e ikke kan ta 
arbeid ved siden av studiene. Dokumentasjon kan eksempel r i s v æ r e fra spesiaUst efler 
behandleride lege, og må være baser t på en konkret vurder ing av den enkel tes 
mulighet tfl å arbeide ved siden av utdanningen. Det foreslås ikke å tø iim krav tfl type 
dokumentasjon i forskriften, m e n det rises til Sosial- og helsedirektorate ts randskriv IS-

ii I' 9/2006 orh krav i forbindelse m e d utstedelse av attester, he lseerk lær inger o.l. De 
li;: prinsippene som nedfeUes der , spesielt de genereUe kravene tfl innhold og kravene tfl 
!, i' attester/erklæringer som skal brukes i trygdesaker, kan benyttes så langt de passer 
il i også ved riirderingen av rettigheter i studiefinansieringsordningen. 

l;ij; Det ekstra stipendet foreslås behovsprøvd mot søkerens likning på samme måte som 
'!':| utdanningsstipendet Dersom søkeren har inntekt over grensene i forskriften, bør dette 
|: ,!j også påvirke det ekstra s t ipende t Formålet m e d stipendet a n s e s ikke oppfylt dersom 

studenten har i rmtek t trygdeytelser eUer formue som overst iger d e fastsatte grensene i 
tredje del i forskriften. 

ij': Forslag til nytt kapittel 4 6 i forskriftens femte del; 

Kapittel 46 Særlige regler for søkere med nedsatt funksjonsevne 

Forslag til ny §4e-l for 2011-2012: 

§ 46-1 Stipend til søkere med nedsatt funk^onsevne 
Søkere som dokumenterer at de på grarm av nedsatt funksjonsevne flcke kan ha 

løimet arbeid i tiflegg tfl utdanning som er omfattet av forskriftens tredje del, gis et 
stipend på kr 3 200 per måned i tiUegg 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 utdanrungsstipend og forsørgerstipend, se § 29-9. 

Ny § 46-2 Omgjøring av lån til stipend ved forsinkelse ut over grensen i § 9-2 
M e studenter har rett tfl støtte i ett år tfl faglig forsinkelse, og i risse tflfefler gis det 
også støtte ved forsinkelse i mer erm ett år. I forskriften for 2009-10 ble det innført en 
bedringii studiefinansieringen for fimksjonshemmede ved at rett tfl støtte ut over ett års 
forsinkelse ikke lenger var knyttet tfl om studenten hadde støtte gjennom folketrygden. 
En student med nedsatt funksjonsevne som blir forsinket i utdanningen på grarm av at 
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l^^jgsmfljøet ikke er tflpasset funksjonshemrningen, kan etter dagens regler få 
^^linningsstøtte tfl forsinkelse i mer erm ett år, og kan også få gjort om lån til 
' iifiiknningsstipend i forsinkelsesperioden (konverteringsstipend). 

i 
-studenter med nedsatt funksjonsevne kan ha problemer med å følge normert 
f^progresjon i en utdanning. Deltidsstøtte, dvs. 50, 67 efler 75 pst av støttesatsen tfl 

!j;*-fulltidsutdaiming er Ute aktuelt for denne grappen. Grunnen til det er at de har 
%yanskeUgheter med å skaffe seg inntekter ved siden av utdanrungen. Dersom studenten 
■■ mottar fuU støtte og blir forsinket i utdaimmgen, kan studenten få irmvflget 
utdanningsstipend på grann av urmtaket fra vilkårene for konvertering, men resten av 
støttebeløpet itil forsirflcelsen vfl bU gitt som lån. Studenter med nedsatt funksjonsevne 
vfl dermed ha stor risiko for å ende opp med høyere gjeld erm andre studenter som tar 
samme utdarining. Dersom studenten blir mer erm ett år forsinket vfl han tfl tross for 
utridet rett tfl konvertering tfl utdanningsstipend, ende opp med høyere gjeld erm andre 
studenter på grunn av sm funksjonshemming. 
Det foreslås at hele basisstøtten gis som stipend ved forsinkelse i utdanrungen ut over 
ett år når det ér dokumentert at forsinkelsen skyldes at forholdene ved lærestedet ikke 
er tflpasset studentens nedsatte funksjonsevne. Definisjonen av hva som menes med 
nedsatt funksjonsevne i derme sammenhengen framgår av § 9-3. Hensikten med 
ordningen er!å ikke lånebefaste en grappe som er forsinket i utdanningen på gnmn av 
nedsatt furflcsjonsevne og manglende tilpasning ved lærestedet Det foreslås derfor at 
støtten ikke behovsprøves mot øvrig irmtekt i derme perioden, på samme måte som 
andre ordninger med fiiBstipendiering (foreldrestipend, sykestipend og 
flyktningstipend). Det legges ikke opp tfl en konkret begrensrung for hvor lenge 
fullstipendiering kan foregå, men at ordningen skal praktiseres restriktivt på linje med 
eksisterende unntaksordning ved forsinkelse. Hovedregelen ved forsinkelse i 
Lånekassen ér at det kan gis støtte i inntfl et år utover normert tid. Søkere som blir 
forsinket av Sær%e årsaker, som sykdom, fødsel eUer nedsatt funksjonsevne, kan få 
støtte tfl forsinkelse i mer erm ett år. Regelen praktiseres restriktivt, og ået stifles 
sfrenge krav tfl dokumentasjon som riser når forsinkelsen er oppstått og hva den 
skyldes, særlig når samlet forsinkelse overstiger to år. Ordningen skal gjelde studenter 
som tar utdanning som er omfattet av forskriftens fredje del, dvs høyere utdanning, 
fagskoleutdanning, folkehøyskole og armen utdaumng som ikke er omfattet av 
opplæringsloya § 3-1 (ungdomsrett). Ordningen skal flcke gjelde studenter som mottar 
ytelser fra foflcetrygden som er ment å dekke Uvsopphold. 

Forslag til ny §46-2 for 2011-2012: 

§ 46^2 Stipend ved forsinkelse ut over grensen i § 9-2 
Søkere som har rett tfl støtte etter forskriftens tredje del tfl forsinkelse ut over 

grensen i § 9l2 på grunn av dokumentert nedsatt funksjonsevne i studiesituasjonen etter 
§ 9-3, får basisstøtten som stipend. Det er en foratsetmng at søkeren ikke mottar støtte 
gjermom folketrygden som er ment å dekke Uvsopphold. Stipendet behovsprøves ikke 
etter kapittel !29. 
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Sjet te d e l Stø t te og e t t e r ^ e l s e for s ta t sborgere fra utv ik l ings land , l a n d på 
Ves t -Ba lkan , i Øst -EiuDpa og i Sentral-Asia ( k v o t e o r d n i n g e n ) 

Som følge av endringer i utvalget av land som er omfattet av kvoteordningen fra og med 
underr isnmgsåret 2011-2012, j£ rundskriv F-12-10 Støtteordningen gjermom Støtens 
lånekasse for utdannmg for studenter fra utvikUngsfand, land på Vest-Balkan, i Øst-

Europa og i Sentral-Asia, må ordningens fuUe navn justeres. 

Kapi t te l 4 9 H v o r l ang tid d e t gis s tø t t e 

TH § 4 9 - 2 K o m b i n a s j o n m a s t e r u t d a n n i n g og p h . d - u t d a n n i n g 
Det forestås å forskriftsfeste gjeldende praksis med at kvotestudenter som h a r mottatt 
støtte i mer erm ett år til masteratdarming, og deretter søker støtte tfl ph.d.-utdannmg 
innenfor kvoteprogrammet skal ha rett tfl støtte i normert tid for utdanningen, mnenfor 
en r a m m e på fire år, jf § 49-1. Denne tidsrammen for støtte kan utr ides med opptfl ett år 
når feltarbeid i hjemlandet irmgår i utdanrungen. Lånekassens erfarmg er at det er 
usflckerhet blant lærestedene om reglene ved kombinasjon av master- og ph.d.-

utdanning. Det vfl være hensiktsmessig å ha størst mulig åpenhet om r ammene for 
'jiil kombinasjoner av utdannmger under kvoteordnmgen. 

En foratsetning for at Lånekassen skal kurme gi støtte tfl deler av en utdanning tmder 
i j : ' l kvoteordnmgen, som samlet sett sfrekker seg over lengre tid erm rammen for 
iji I maksimal støtte etter § 49-1, er likevel at søkeren dokumenterer at den delen av 

utdanningen som Lånekassen ikke finansierer, blir finansiert fra annet hold. Dette kan 
for eksempel være ved stipendfatmidler fra lærestedene. 

Gjeldende § 49-2 for 2010-2011: 

§ 4 9 - 2 Kombinasjon masterutdanning og ph.d-utdanning 
Dersom søkeren planlegger ph.d.-utdanning, gis det bare støtte i ett år på 

mastergradsnivå. 

Forslag til endringer i § 49-2 for 2011-2012: 

§ 4 9 - 2 Kombinasjon masterutdanning og ph.d.-utdanning 
D e r s o m søkeren plarflegger ph.d.-utdanrung, gis det ba re støtte i ett år på 

li!' mastergradsnivå. Søker som har mottatt støtte i mer enn ett år tfl 
mastergradsutdanning, og deretter blir tett OPP i ph.d.-utdanning under 
kvoteordningen, kan få støtte tfl ph.d-utdannmgen i så lang tid som gjenstår irmenfor 
r ammene i SS 49-1. 49-3 og 494. 
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H ø r i n g s i n s t a n s e r 

Depar tementene 
FoUcehøgskolerådet 
Friskoleorganisasjonene 
Forum for Fagskoler 
Norske fag- og Friskolers Landsforbund 
Nettverk for private høyskoler 
Private høyskoler 
Senter for internasjonalisering av høyere utdarming (SIU) 
Universiteter og høyskoler 
Universitets- og høgskolerådet 

ANSAAssodat ion of Norwegian Studente Abroad 
Elevorganisasjonen 
Norsk studentorganisasjon (NSO) 
Norske Dansekunstnere 
Samskipnadsrådet 
Studentpolitisk utvalg ved Handelshøyskolen BI 
Studentsamskipnadene 

Datatflsynet 
li;!: Forbrakerombudet 
!;!:]; Forbrukerrådet 
!:|: FyUcesmermene 
1 Fylkeskommunene 
|i'| Nasjonalt organ for kvalitet i utdanrungen (NOKUT) 
i;« Riksrerisjonen 

Samordna opptak 
Skattedirektoratet 
Statens innkrevingssentral 
Statens lånekasse for utdanning 
Stortingefa ombudsmarm for forvaltningen 

:' Utdanningsdirektoratet 
Arbeidsgiverorganisasjonene 

ji Arbeidstakerorganisasjonene 
I Funksjonshemmedes FeUesorganisasjon (FFO) 

I 'I Kommunenes sentralforbund 
.•i likestiUingsombudet 
l;| Norges forskningsråd 
,;;! Norgesuniversitetet 
II I ' Norsk forbund for flemunderrisnmg (NFF) 
!,i; Norsk fosterhjemsforening 
il!- Sametinget 
jii Statens råd for funksjonshemmede 
W Studentrettshjelpstiltakene 
ff Voksenopplæringsforbundet (VOFO) 
I Vox 
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