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HØRINGSNOTAT  - FORSLAG TIL FORSKRIFT OM TILDELING AV 
UTDANNINGSSTØTTE FOR UNDERVISNINGSÅRET 2008-2009 
 
Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte 
 
Kapittel 2  Statsborgerskap og tilknytning til Norge 
 
Til § 2-1 
Det foreslås å omformulere hovedregelen om krav til norsk statsborgerskap for å få rett til 
utdanningsstøtte. De mange unntakene fra kravet om norsk statsborgerskap gjør det rimelig at 
det går fram mer tydelig enn i dag at kravet ikke er absolutt. Det foreslås også å endre 
overskrift i bestemmelsen.  
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 2-1 Norsk statsborger 

Søkeren må være norsk statsborger. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 

 
§ 2-1 Hovedregel  

Søkeren må som hovedregel være norsk statsborger. 
  
Til § 2-2 bokstav c og g 
Bestemmelsen i bokstav c gir støtterett til søkere som har fått arbeids- eller oppholdstillatelse 
i familiegjenforening med norsk eller utenlandsk statsborger, eller bosettingstillatelse på 
grunnlag av en slik tillatelse. Etter utlendingsloven § 23 kan det på visse vilkår gis tillatelse til 
familiegjenforening til studenter som er i Norge for utdanning. Disse studentene vil ikke ha 
rett til støtte gjennom Lånekassen kun med bakgrunn i deres oppholdstillatelse som studenter, 
mens familiemedlemmene som gjenforenes med studenten, derimot får rett til støtte i 
Lånekassen. Dette er en utilsiktet konsekvens av fjorårets endring i de gjeldende forskriftene, 
idet hensikten med kravene til utenlandske statsborgere for å få utdanningsstøtte er å sikre en 
sterk tilknytning til Norge. Det foreslås derfor å endre ordlyden i § 2-2 c ved å ta inn et unntak 
for familiemedlemmer som blir gjenforent med en hovedperson som har oppholdstillatelse i 
Norge i studieøyemed. Lånekassen kjenner til tilfeller her, men endringen vil kun berøre et 
fåtall av personer.  
 
Ved fastsettelsen av forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for 2007-2008, ble § 2-2 
bokstav g endret. Ved en feil ble ordlyden ved fastsettelsen av forskriften 25. februar 2007 
fastsatt med krav til fulltidsutdanning i Norge i minst tre år like før undervisningsåret, og med 
krav til bestått utdanning tilsvarende minst tre års fulltidsutdanning i løpet av de siste tre 
årene. Det foreslås å rette ordlyden i bokstav g slik at den blir i samsvar med forslaget som ble 
sendt på høring 18. oktober 2006.  
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 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 humanitære årsaker. 
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b) er gift, samboer med felles barn eller partner med norsk statsborger, og begge bor i Norge. 

c) har arbeids- eller oppholdstillatelse i familiegjenforening med norsk eller utenlandsk statsborger, 
eller bosettingstillatelse på grunnlag av slik tillatelse. 

d) 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. 

e) har oppholdstillatelse etter ordningen for nordmenn som har utvandret til Kola, og etterkommerne 
deres. 

f)  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. 

g) har tatt fulltidsutdanning i Norge uten støtte fra Lånekassen i minst tre år like før undervisningsåret, 
og har bestått utdanning som til sammen tilsvarer minst tre års fulltidsutdanning. 

 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 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 humanitære årsaker. 

b) er gift, samboer med felles barn eller partner med norsk statsborger, og begge bor i Norge. 

c) har arbeids- eller oppholdstillatelse i familiegjenforening med norsk eller utenlandsk statsborger 
som har annet oppholdsgrunnlag i Norge enn studier, eller bosettingstillatelse på grunnlag av slik 
tillatelse.  

d) 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. 

e) har oppholdstillatelse etter ordningen for nordmenn som har utvandret til Kola, og etterkommerne 
deres. 

f)  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. 

g) har tatt utdanning i Norge uten støtte fra Lånekassen i minst tre år like før undervisningsåret, og har 
bestått utdanning som til sammen tilsvarer minst tre års fulltidsutdanning. 

 
Til § 2-3 
Det foreslås å ta inn en presisering i overskriften til § 2-3 som omhandler rett til støtte for 
EØS-borgere med arbeidstilknytning til Norge, og for dennes forsørgede familiemedlemmer. 
Disse rettighetene følger av EØS-arbeidstakerloven. De nærmere vilkårene er definert 
gjennom avgjørelser fra EF-domstolen.  
 
Det foreslås videre å ta inn en presisering i bestemmelsens første ledd som presiserer 
omfanget av retten til støtte dersom arbeidstakeren blir ufrivillig arbeidsløs. Forslaget 
innebærer ingen realitetsendring. Slik bestemmelsen er utformet i dag kan den gi inntrykk av 
at retten til støtte ved arbeidsledighet er større enn det som følger av rettspraksis fra EF-
domstolen. 
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Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 2-3 Utvidet rett for statsborger fra EØS-land 

Statsborger fra EØS-land med status som arbeidstaker i Norge, har rett til utdanningsstøtte når 
utdanningen vedkommende tar har faglig sammenheng med arbeidet. Kravet om faglig sammenheng 
faller bort dersom vedkommende har blitt ufrivillig arbeidsløs. 

Følgende medlemmer av EØS-arbeidstakerens familie som har lovlig opphold i Norge, har rett 
til utdanningsstøtte på samme vilkår som norske statsborgere: 
a) ektefelle 
b) slektning i nedstigende linje av EØS-arbeidstakeren og/eller EØS-arbeidstakerens ektefelle som er 

under 21 år eller som blir forsørget av dem 
c) slektning i oppstigende linje av EØS-arbeidstakeren og/eller EØS-arbeidstakerens ektefelle som blir 

forsørget av dem. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 2-3 Utvidet rett for arbeidstaker fra EØS-land og forsørgede familiemedlemmer 

Statsborger fra EØS-land med status som arbeidstaker i Norge, har rett til utdanningsstøtte når 
utdanningen vedkommende tar har faglig sammenheng med arbeidet. Kravet om faglig sammenheng 
faller bort dersom vedkommende har blitt ufrivillig arbeidsledig på grunn av generelle endringer i 
arbeidsmarkedet. 

Følgende medlemmer av EØS-arbeidstakerens familie som har lovlig opphold i Norge, har rett 
til utdanningsstøtte på samme vilkår som norske statsborgere: 
a) ektefelle 
b) slektning i nedstigende linje av EØS-arbeidstakeren og/eller EØS-arbeidstakerens ektefelle som er 

under 21 år eller som blir forsørget av dem 
c) slektning i oppstigende linje av EØS-arbeidstakeren og/eller EØS-arbeidstakerens ektefelle som blir 

forsørget av dem 
 
Til § 2-5 
Bestemmelsen avgrenser støtterett for utenlandske statsborgere som får, eller har fått, støtte til 
et utdanningsprogram i Norge eller utlandet. I dag nevnes bare støtte fra Norad som eksempel, 
mens det generelt vises til ”andre tilsvarende støtteordninger”. Bestemmelsen har vært noe 
uklar med hensyn til hvilken type støtteordninger det vises til, især fordi den såkalte 
kvoteordningen ikke omfattes av denne bestemmelsen. Det foreslås derfor å ta inn flere 
eksempler på støtte til ulike utdanningsprogram som vil føre til reduserte rettigheter til 
utdanningsstøtte gjennom Lånekassen. Oppramsingen er ikke ment å være uttømmende.  
 
I tillegg foreslås det å fjerne vilkåret om at utenlandsk statsborger som ”har fått” støtte til et 
utdanningsprogram ikke skal kunne få støtte gjennom Lånekassen. Det har ikke vært 
meningen å avskjære støtterett for utenlandske statsborgere som har rett til støtte etter noen av 
vilkårene i § 2-2, med unntak av § 2-2 g. Forholdet til § 2-2 g foreslås beskrevet i nytt annet 
ledd i § 2-5. Det foreslås også at disse begrensningene i støtterett for utenlandske statsborgere 
ikke gjøres gjeldende for ”vedkommendes ektefelle”.  Det virker urimelig at ektefellen til en 
som studerer i Norge med støtte fra for eksempel Norad, ikke skal kunne opparbeide seg egne 
rettigheter til utdanningsstøtte gjennom Lånekassen. Derfor er også henvisningen til § 46-3 
tatt bort. 
 
Forslaget om utvidet rett til ektefellen innebærer en viss utvidelse av bestemmelsen. 
Lånekassen kjenner ikke til slike tilfeller, men vet om saker som omfattes av kvoteordningen 
(ektefeller til kvotestudenter). Det vises for øvrig til  innstrammingen i § 2-2 bokstav c, som 
berører samme gruppe.   
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Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 2-5 Begrensning i støtterett for utenlandsk statsborger 

Utenlandsk statsborger som får eller har fått støtte til et utdanningsprogram fra Norad eller 
andre tilsvarende støtteordninger i Norge eller i utlandet, eller vedkommendes ektefelle, kan ikke få 
støtte fra Lånekassen, se likevel § 46-3. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 2-5 Begrensning i støtterett for utenlandsk statsborger 

Utenlandsk statsborger som får støtte til et utdanningsprogram i Norge eller i utlandet fra 
Norad, Erasmus Mundus, The Norwegian Program for Development, Research and Education 
(NUFU), eller andre tilsvarende støtteordninger som har som formål å øke kompetansen i den 
utenlandske statsborgerens hjemland, kan ikke få støtte fra Lånekassen.  

Utenlandsk statsborger som har fått støtte fra en av støtteordningene nevnt i første ledd, kan 
ikke opparbeide seg rett til støtte etter § 2-2 g i perioden de mottar  støtteordning etter første ledd.    
 
Kapittel 3 Generelle krav til søkeren 
 
Til § 3-1 
Denne paragrafen omhandler hvem som har status som elev eller student. Lærlinger blir også 
nevnt her. Andre steder i forskriften er det vist til lærekandidater i tillegg til lærlinger. 
Lærekandidatene bør derfor også nevnes i denne paragrafen. Presiseringen innebærer ingen 
realitetsendringer. 
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 3-1 Status som elev eller student 

For å ha rett til støtte må søkeren være tatt opp som elev eller student og ha rett til å gå opp til 
eksamen. Lærlinger må ha godkjent lærekontrakt. 

Søker som tar utdanning i utlandet, må i tillegg til å ha opptak også følge undervisningen på 
lærestedet. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 3-1 Status som elev eller student 

For å ha rett til støtte må søkeren være tatt opp som elev eller student og ha rett til å gå opp til 
eksamen. Lærlinger må ha godkjent lærekontrakt og lærekandidater må ha godkjent 
opplæringskontrakt.  

Søker som tar utdanning i utlandet, må i tillegg til å ha opptak også følge undervisningen på 
lærestedet. 
 
Til § 3-2 
Lånekassen har mottatt en del henvendelser fra læresteder om hva som menes med 
formuleringen ”ugyldig fravær”. Ifølge lærestedene er det begrepet ulegitimert fravær som 
brukes av skolene. Det foreslås å endre teksten slik at den samsvarer med lærestedenes 
ordbruk. 
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 3-2 Fravær og permisjon 
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Søker som følger obligatorisk undervisning og som har ugyldig fravær på mer enn 20 
skoledager per semester, kan miste retten til støtte. Søker som har fullstendig studiepermisjon i mer 
enn seks uker, får ikke støtte i permisjonstiden. 

Det gjelder egne regler om permisjon eller fravær for søker som får barn, se kapittel 42, og om 
permisjon eller fravær under sykdom, se kapittel 43. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 3-2 Fravær og permisjon 

Søker som følger obligatorisk undervisning og som har ulegitimert fravær på mer enn 
20 skoledager per semester, kan miste retten til støtte. Søker som har fullstendig studiepermisjon i mer 
enn seks uker, får ikke støtte i permisjonstiden.  

Det gjelder egne regler om permisjon eller fravær for søker som får barn, se kapittel 42, og om 
permisjon eller fravær under sykdom, se kapittel 43. 
 
Kapittel 4  Hva slags utdanning det gis støtte til 
 
Til § 4-2 
Overgangsordningen i § 4-2 gjelder til og med undervisningsåret 2007-2008. Omtalen tas 
derfor ut. Det er imidlertid nødvendig å beholde hjemmelen for at deltakere i utdanninger som 
eventuelt ikke godkjennes, skal kunne få støtte til å fullføre sin utdanning.  
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 4-2 Overgangsordning 

Utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning som til og med undervisningsåret 2003-2004 ble 
godkjent for rett til støtte gjennom Lånekassen kun med hjemmel i forskriftene til 
utdanningsstøtteloven, må innen utgangen av undervisningsåret 2007-2008 ha fått godkjenning etter et 
av vilkårene i § 4-1 for at deltakerne i utdanningene fortsatt skal ha støtterett i Lånekassen. 

Søker som har startet en utdanning ved en utdanningsinstitusjon som omfattes av denne 
overgangsordningen, vil ha rett til støtte for å fullføre utdanningsopplegget søkeren har startet, selv om 
utdanningsinstitusjonen ikke oppnår godkjenning etter ett av vilkårene i § 4-1. Søker må ha startet i 
utdanningen innen utgangen av undervisningsåret 2007-2008. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 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 fullføre 
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. 
 
Til § 4-4 
Forskriftsbestemmelsen gjelder både høyere utdanning og fagskoleutdanning, og det foreslås 
at fagskoleutdanning tas inn i overskriften. 
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 4-4 Norsk høyere utdanning som tilbys i utlandet 

Når norsk lærested som har fått høyere utdanning eller fagskoleutdanning godkjent for støtte 
etter § 4-1, legger hele eller deler av utdanningen til utlandet, får deltakerne støtte etter de regler og 
satser som gjelder for studier i Norge. 
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Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 4-4 Norsk høyere utdanning eller fagskoleutdanning som tilbys i utlandet 
 Når norsk lærested som har fått høyere utdanning eller fagskoleutdanning godkjent for støtte 
etter § 4-1, legger hele eller deler av utdanningen til utlandet, får deltakerne støtte etter de regler og 
satser som gjelder for studier i Norge. 
 
Kapittel 6  Utdanning i et annet nordisk land 
 
Til ny § 6-3  
For å gjøre kravet i § 3-1 om at søkeren må oppholde seg på lærestedet for å motta støtte til 
utdanning i utlandet tydeligere, foreslås det å presisere at fjernundervisning og nettstudier som 
tilbys av et lærested i et annet nordisk land ikke gir rett til støtte. Det er også presisert i § 7-5 
at det gis støtte til fjernundervisning ved et norsk lærested. På bakgrunn av disse to kravene 
har vi valgt å vise til de aktuelle paragrafene direkte i forskriftsteksten.  
 
Det blir en ny § 6-3, mens § 6-4 og etterfølgende paragrafer i kapittel 6 forskyves. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 6-3 Begrensning ved fjernundervisning og nettstudier 

Det gis ikke støtte til fjernundervisning og nettstudier som tilbys av læresteder i andre nordisk 
land, se §§ 3-1og 7-5.  

 
Kapittel 7  Krav til utdanningsopplegget 
 
Til § 7-4 
På grunn av innføringen av lov om fagskoleutdanning ble det fra undervisningsåret 2004-
2005 etablert en ny ordning for godkjenning av utdanninger for støtterett gjennom 
Lånekassen. Den nye ordningen innebar  som en hovedregel at utdanninger må være godkjent 
etter en utdanningslov for at deltakerne skal kunne få studiestøtte. Det ble etablert en 
overgangsordning for de utdanningsinstitusjonene som tilbyr utdanning der deltakerne har 
oppnådd støtterett i Lånekassen kun med hjemmel i forskriftene til utdanningsstøtteloven. 
Disse institusjonene måtte innen utgangen av undervisningsåret 2006-2007 ha fått 
godkjenning etter ett av vilkårene i Lånekassens forskrift for tildeling av utdanningsstøtte for 
undervisningsåret 2006-2007 § 4-1, jf. § 4-2, for at deltakerne fortsatt skulle ha støtterett.  
 
I og med at overgangsordningen i § 4-2 bortfaller, bortfaller også åpningen for  at det gis 
støtte til korte kurs som var godkjent av Lånekassen før 2004-2005. 
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 7-4 Krav til varighet 

Utdanning som er godkjent etter § 4-1 fra og med undervisningsåret 2004-2005, må vare i 
minst ett semester. Til utdanninger som tidligere er godkjent med en varighet på mindre enn ett 
semester, gis det støtte bare til og med undervisningsåret 2007-2008. 

Det gis støtte til søker som tar utdanning med kortere varighet enn ett semester, når 
utdanningen har sammenheng med søkerens yrke eller tidligere utdanning. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
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§ 7-4 Krav til varighet  
 Utdanning som er godkjent etter § 4-1 fra og med undervisningsåret 2004-2005, må vare i 
minst ett semester.  

Det gis støtte til søker som tar utdanning med kortere varighet enn ett semester, når 
utdanningen har sammenheng med søkerens yrke eller tidligere utdanning. 
 
Kapittel 11 Fordeling, utbetaling og eventuell annullering av tildelt støttebeløp 
 
Til § 11-3 
Fra og med 2007-2008 heter læremiddelstipendet i gammel ordning som gradvis fases ut, 
behovsprøvd stipend til læremidler. Det foreslås å presisere dette i forskriften.  
 
Det foreslås videre å flytte orienteringen om utbetalingen av stipend til nødvendig individuelt 
utstyr fra § 16-4 og til denne paragrafen. Det vil gi et mer oversiktlig regelverk. 
 
Når det gjelder utbetaling av støtte til skolepenger i utlandet, sier femte ledd følgende: 
”Dersom det gis lån til skolepenger, blir det utbetalt sammen med den første støtteterminen 
hvert halvår.” Lånekassen har praktisert dette slik at dersom lærestedet i utlandet krever at 
skolepengene for hele året skal innbetales ved oppstart i høstsemesteret, har Lånekassen 
utbetalt inntil hele beløpet med den første støtteterminen. Det foreslås en presisering av 
forskriften i tråd med gjeldende praksis ved å tilføye ordet ”normalt”. Hovedregelen vil 
fortsatt være at støtten til skolepengene i utlandet utbetales hvert halvår, men ved særskilte 
behov kan Lånekassen gjøre unntak. 
 
Grunnlaget for å opprettholde en streng hovedregel er at Lånekassens klagenemnd har slått 
fast at Lånekassen ikke kan kreve tilbakebetalt skolepenger selv om studenten velger å ”hoppe 
av” sine studier. Dersom det er utbetalt skolepenger for et helt år allerede ved studiestart, vil 
det være et direkte tap for staten. 
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 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 
gjeldsbrevet eller stipendmeldingen er signert og mottatt i Lånekassen, se § 11-1. 

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 
stipend til dekning av læremidler og 10 prosent av støttebeløpet for resten av halvåret. 

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 utlandet blir støttebeløpet utbetalt hvert halvår. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 11-3 Utbetaling av støtte 
 Ved månedlig utbetaling blir beløpene for den aktuelle perioden normalt overført den 15. i 
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hver måned til søkerens konto. Overføring av støttebeløpet til søkerens konto forutsetter at 
gjeldsbrevet eller stipendmeldingen er signert og mottatt i Lånekassen, se § 11-1. 

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 
behovsprøvd stipend til læremidler og 10 prosent av støttebeløpet for resten av halvåret. Stipend til 
nødvendig individuelt utstyr (utstyrsstipend) utbetales i sin helhet sammen med første støttetermin. 

For søkere som får støtte etter tredje del, inkluderer den første utbetalingen 25 prosent av 
støttebeløpet for resten av halvåret. 

Dersom det gis støtte til skolepenger, blir denne normalt 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 utlandet blir støttebeløpet utbetalt hvert halvår.  
 
Til § 11-5  
I saker der Lånekassen ikke har mottatt et gyldig kontonummer fra Skatteetaten, blir søkeren 
bedt om å sende inn kontonummer og en bekreftelse fra banken på at søkeren eier kontoen. 
Dersom Lånekassen ikke mottar en slik bekreftelse innen undervisningsåret eller kurset er 
avsluttet, blir tildelingen annullert, jf. § 14-2. For at det skal være helt klart at søkeren i tillegg 
til å signere og returnere gjeldsbrevet, også må sende inn et gyldig kontonummer i saker der 
dette mangler, foreslås det at dette nevnes eksplisitt i forskriften. 
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 11-5  Tidsfrist for innsending av signert gjeldsbrev eller stipendmelding 

Dersom gjeldsbrevet eller stipendmeldingen ikke er signert og mottatt i Lånekassen når 
undervisningsåret eller kurset er avsluttet, blir tildelingen annullert, og søknaden blir ikke behandlet på 
nytt. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 11-5 Tidsfrist for innsending av signert gjeldsbrev eller stipendmelding og gyldig kontonummer 
 Dersom gjeldsbrevet eller stipendmeldingen ikke er signert og mottatt i Lånekassen når 
undervisningsåret eller kurset er avsluttet, blir tildelingen annullert, og søknaden blir ikke behandlet på 
nytt. 

Det samme gjelder dersom søkeren er bedt om å sende inn gyldig kontonummer og dette ikke er 
mottatt i Lånekassen innen den samme fristen. 
 
Kapittel 14  Søknadsfrister 
 
Til § 14-1 
Lærebedrifter tegner ikke alltid lærekontrakt med det samme lærlingen starter i læren. I tillegg 
tar godkjenningsprosessen i fylkeskommunen for å få godkjent lærekontrakten tid. 
Lærekontrakter kan inngås hele året, det er altså ikke alle lærlinger som starter tidlig på 
høsten eller på nyåret. Dette er faktorer som gjør det vanskelig for en del lærlinger å forholde 
seg til fristene i § 14-1. Dette har ikke vært tilsiktet. Det foreslås derfor å unnta lærlinger og 
lærekandidater fra de spesifikke fristene for å søke støtte for høst- og vårsemesteret i et nytt 
tredje ledd. De må likevel søke støtte innen kurset eller undervisningsåret er slutt for å få 
behandlet søknaden. 
 
I forbindelse med omredigeringen av forskriftene for 2006-2007 ble forskriften om 
søknadsfristene noen endret. Etter omredigeringen ble ordlyden i forskriften utilsiktet endret 
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slik at det bare står at fristen for å søke støtte er knyttet opp til visse datoer, i motsetning til 
tidligere da det stod at søknaden måtte ha kommet inn til Lånekassen.  
 
I en sak som Sivilombudsmannen har tatt opp med Lånekassen, stilles det spørsmål om det er 
tilstrekkelig at søknaden er postlagt innen fristen, eller om Lånekassen tolker bestemmelsen 
slik at søknaden må være dem i hende innen fristen. Da dette synes uklart i forhold til 
nåværende ordlyd i forskriften, foreslår vi å endre dette til tidligere presisering slik at 
søknaden må være kommet inn til Lånekassen innen fristen. Dette vil også være i tråd med 
Lånekassens praktisering av regelverket.  
 
Alle søknader og brev sendes nå til BBS hvor de skannes og overføres elektronisk til 
Lånekassen, og Lånekassen har derfor begrenset mulighet til å sjekke når brevene er 
poststemplet.   
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 14-1 Frist for å søke om støtte 

Frist for søknad om støtte for høsten 2007, er 15. november 2007. For kurs i høstsemesteret 
som starter 1. november 2007 eller senere, er fristen 15. mars 2008. 

Frist for søknad om støtte for våren 2008, er 15. mars 2008. Fristen gjelder ikke for kurs som 
starter 1. mars 2008 eller senere. 

Søknader som kommer inn etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet, blir ikke 
behandlet. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 14-1 Frist for å søke om støtte 

Frist for søknad om støtte for høsten 2008, er 15. november 2008. For kurs i høstsemesteret 
som starter 1. november 2008 eller senere, er fristen 15. mars 2009. 

Frist for søknad om støtte for våren 2009, er 15. mars 2009. Fristen gjelder ikke for kurs som 
starter 1. mars 2009 eller senere. 

Søknad om støtte må ha kommet inn til Lånekassen innen de nevnte fristene. 
Søknadsfristene 15. november 2008 og 15. mars 2009 gjelder ikke for lærlinger og 

lærekandidater. 
Søknader som kommer inn etter at undervisningsåret eller kurset er avsluttet, blir ikke 

behandlet. Dette gjelder også for lærlinger og lærekandidater. 
 
Annen del.  Støtte til søker som har rett til videregående opplæring  
 
Kapittel 16 Grunnstipend og læremiddelstipend  
 
Til §§ 16-2 og 16-4 
Fra høsten 2007 er det innført en ordning med gratis læremidler i videregående opplæring. 
Ordningen skal innfases over tre år, slik at videregående trinn 2 ble første kull i ordningen fra 
høsten 2007. Dernest får videregående trinn 3 gratis læremidler fra og med undervisningsåret 
2008-2009 og videregående trinn 1 fra og med undervisningsåret 2009-2010. På grunn av 
innfasingen av utstyrstipendet må teksten i §§ 16-2 og 16-4 endres. I tillegg foreslås det å 
flytte fastsettingen av utbetalingstidspunktet, som nå er angitt i disse to paragrafene, til § 11-
3. Se egen omtale under § 11-3. Fordi Vg3, som er tredje året i videregående opplæring, nå 
går ut av § 16-2 og inn i § 16-4, fases lærlinger/lærekandidater ut av § 16-2. Vg3 er det 
tidspunktet i videregående opplæring da de fleste elevene endrer status til 
lærling/lærekandidat. 
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Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 16-2 Behovsprøvd stipend til læremidler 

Det gis et behovsprøvd stipend til læremidler på inntil kr 360 per måned til elever på 
Videregående trinn 1 (Vg1), Videregående trinn 3 (Vg3) og til lærlinger og lærekandidater. Stipendet 
utbetales sammen med første støtteterminen hvert halvår. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 16-2 Behovsprøvd stipend til læremidler 

Det gis et behovsprøvd stipend til læremidler på inntil kr 360 per måned til elever på 
Videregående trinn 1 (Vg1).  
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 16-4 Stipend til nødvendig individuelt utstyr (utstyrsstipend) 

For søkere i Videregående trinn 2 (Vg2) gis det et stipend per undervisningsår, etter tre 
satser avhengig av utdanningsprogram, til nødvendig individuelt utstyr som trengs i opplæringen. 

 
Kr 800 Kr 1 800 Kr 2 600 

- Studiespesialisering 
- Musikk, dans og drama 
- Helse- og sosialfag 
- Elektrofag 
- Medier og 
kommunikasjon 
- Service og samferdsel 

- Naturbruk 
- Bygg- og anleggsteknikk 
- Teknikk og industriell 
produksjon 

- Idrettsfag 
- Design og håndverk 
- Restaurant- og matfag 
 

 

Stipendet utbetales sammen med første støttetermin. Søkere som bytter utdanningsprogram i 
løpet av et undervisningsår får beholde det stipendet som allerede er utbetalt. Dersom det nye 
utdanningsprogrammet har høyere sats utbetales differansen mellom de to satsene.  

Stipendet gis ikke til lærlinger og lærekandidater. 
 

Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 16-4 Stipend til nødvendig individuelt utstyr (utstyrsstipend) 

For søkere i Videregående trinn 2 (Vg2) og Videregående trinn 3 (Vg3) gis det et stipend per 
undervisningsår, etter tre satser avhengig av utdanningsprogram, til nødvendig individuelt utstyr som 
trengs i opplæringen. 
 

Kr 800 Kr 1 800 Kr 2 600 
- Studiespesialisering 
- Musikk, dans og drama 
- Helse- og sosialfag 
- Elektrofag 
- Medier og 
kommunikasjon 
- Service og samferdsel 

- Naturbruk 
- Bygg- og anleggsteknikk 
- Teknikk og industriell 
produksjon 

- Idrettsfag 
- Design og håndverk 
- Restaurant- og matfag 
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Søkere som bytter utdanningsprogram i løpet av et undervisningsår får beholde det stipendet 
som allerede er utbetalt. Dersom det nye utdanningsprogrammet har høyere sats utbetales differansen 
mellom de to satsene. 

Stipendet gis ikke til lærlinger og lærekandidater. 
 
Kapittel 20  Lån 
 
Til § 20-1  
Fradrag og lånesats etter forsørgernes inntekt fremkommer i tabellen i § 21-8. Fradraget og 
lånesatsen avhenger av forsørgernes inntekt og antall søsken under 19 år. Aldersgrensen for 
søsken oppleves som upresis. For at fradraget og satsen skal være lik uansett når i løpet av 
året som søknaden blir sendt inn, foreslås det at aldersgrensen på 19 år for søsken erstattes av 
en grense for når søsken må være født for at de skal regnes med i fastsettelsen av fradraget og 
satsen.  
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 20-1 Satser for lån og behovsprøving av lånet 

Det gis lån på inntil kr 1 230 per måned for søker som har rett til bostipend, se § 17-2. For 
søker som ikke har rett til bostipend gis det lån på inntil kr 2 450 per måned. 

Tabellen i § 21-8 viser lånesatsene som er fastsatt ut fra fradraget for forsørgerinntekt og 
antall søsken under 19 år. 

For søker som er gift eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, gis det et lån på 
inntil kr 1 230 per måned. Lånet blir ikke behovsprøvd mot økonomien til forsørgerne. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 20-1 Satser for lån og behovsprøving av lånet 

Det gis lån på inntil kr 1 230 per måned for søker som har rett til bostipend, se 17-2. For 
søker som ikke har rett til bostipend gis det lån på inntil kr 2 450 per måned. 

Tabellen i § 21-8 viser lånesatsene som er fastsatt ut fra fradraget for forsørgerinntekt og 
antall søsken født 1989 eller senere. 

For søker som er gift eller har barn å forsørge og bor sammen med barnet, gis det et lån på 
inntil kr 1 230 per måned. Lånet blir ikke behovsprøvd mot økonomien til forsørgerne.   
 
Kapittel 21  Behovsprøving mot økonomien til forsørgerne 
 
Til § 21-8 
Vi viser til omtalen under § 20-1. Aldersgrensen for søsken oppleves som upresis. For at 
fradraget og satsen skal være lik uansett når i løpet av året som søknaden blir sendt inn, 
foreslås det at aldersgrensen på 19 år for søsken erstattes av en grense for når søsken må være 
født for at de skal regnes med i fastsettelsen av fradraget og satsen.  
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 21-8 Fradrag og lånesats 

Tabellen viser fradrag og lånesats etter forsørgernes inntekt og tallet på søsken under 19 år. 
Inntekten blir satt lik alminnelig inntekt ved skattelikningen i 2005 med eventuelle tillegg etter § 21-7. 
Inntekten blir avrundet ned til nærmeste hele 1 000 kroner. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 21-8 Fradrag og lånesats 
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Tabellen viser fradrag og lånesats etter forsørgernes inntekt og tallet på søsken født 1989 eller 
senere. Inntekten blir satt lik alminnelig inntekt ved skattelikningen i 2006 med eventuelle tillegg etter 
§ 21-7. Inntekten blir avrundet ned til nærmeste hele 1 000 kroner. 
 
Tredje del. Støtte til søker i høyere utdanning og søker i fagskoleutdanning, 
folkehøyskole og annen utdanning som ikke er omfattet av opplæringslova § 3-1 
 
Fjerde del.  Støtte til utdanning i land utenfor Norden 
 
Kapittel 33 Statsborgerskap og tilknytning til Norge 
 
Til § 33-1 
Det foreslås å gjøre om forskriftsbestemmelsen til en hovedregel som står i forhold til en 
rekke unntak. De mange unntakene for EØS-borgere fra kravet om norsk statsborgerskap gjør 
det rimelig at det går fram mer tydelig enn i dag at kravet ikke er absolutt. 
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 33-1 Norsk statsborger 

Søkeren må være norsk statsborger for å få støtte til utdanning i land utenfor Norden. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 33-1 Hovedregel  

Søkeren må som hovedregel være norsk statsborger for å få støtte til utdanning i land utenfor 
Norden. 
 
Til § 33-2 
Det foreslås å ta inn en presisering i overskriften til § 33-2 som omhandler rett til støtte for 
EØS-borgere med arbeidstilknytning til Norge, og for dennes forsørgede familiemedlemmer. 
Disse rettighetene følger av EØS-arbeidstakerloven. De nærmere vilkårene er definert 
gjennom avgjørelser fra EF-domstolen.  
 
Det foreslås videre å ta inn en presisering i bestemmelsens første ledd som presiserer 
omfanget av retten til støtte dersom arbeidstakeren blir ufrivillig arbeidsløs. Forslaget 
innebærer ingen realitetsendring. Slik bestemmelsen er utformet i dag kan den gi inntrykk av 
at retten til støtte ved arbeidsledighet er større enn det som følger av rettspraksis fra EF-
domstolen. 
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 33-2 Utvidet rett for statsborger fra EØS-land 

Statsborger fra EØS-land med status som arbeidstaker i Norge, har rett til utdanningsstøtte når 
utdanningen vedkommende tar har faglig sammenheng med arbeidet. Kravet om faglig sammenheng 
faller bort dersom vedkommende har blitt ufrivillig arbeidsløs. 

Følgende medlemmer av EØS-arbeidstakerens familie som har lovlig opphold i Norge, har rett 
til utdanningsstøtte på samme vilkår som norske statsborgere:  
a)  ektefelle  
b)  slektning i nedstigende linje av EØS-arbeidstakeren og/eller EØS-arbeidstakerens ektefelle som er 

under 21 år eller som blir forsørget av dem  
c)  slektning i oppstigende linje av EØS-arbeidstakeren og/eller EØS-arbeidstakerens ektefelle som 

blir forsørget av dem 
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Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 33-2 Utvidet rett for arbeidstaker fra EØS-land og forsørgede familiemedlemmer 

Statsborger fra EØS-land med status som arbeidstaker i Norge, har rett til utdanningsstøtte når 
utdanningen vedkommende tar har faglig sammenheng med arbeidet. Kravet om faglig sammenheng 
faller bort dersom vedkommende har blitt ufrivillig arbeidsledig på grunn av generelle endringer i 
arbeidsmarkedet. 

Følgende medlemmer av EØS-arbeidstakerens familie som har lovlig opphold i Norge, har rett 
til utdanningsstøtte på samme vilkår som norske statsborgere: 
a) ektefelle 
b) slektning i nedstigende linje av EØS-arbeidstakeren og/eller EØS-arbeidstakerens ektefelle som er 

under 21 år eller som blir forsørget av dem 
c) slektning i oppstigende linje av EØS-arbeidstakeren og/eller EØS-arbeidstakerens ektefelle som blir 

forsørget av dem 
 
Kapittel 35  Hva slags utdanning det gis støtte til 
 
Til § 35-1  
Vedtak i Lånekassen om godkjenning av utdanning i utlandet for utdanningsstøtte er forankret 
i universitets- og høyskolelovens § 3-4 som gjelder generell og faglig godkjenning av 
utenlandsk utdanning i Norge. Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) 
som etter universitets- og høyskoleloven har myndighet til å gi en generell godkjenning av 
utenlandsk utdanning i Norge. Det er derimot institusjoner som reguleres av universitets- og 
høyskoleloven som har myndighet til å gi en innpassing i et norsk utdanningsprogram på 
bachelor- eller masternivå (faglig godkjenning) for utenlandsk utdanning.  
 
For at en hel gradsutdanning eller en del av en utenlandsk utdanning skal kunne gi rett til 
utdanningsstøtte, må utdanningen enten kunne gi generell godkjenning av NOKUT, eller være 
godkjent på forhånd av en norsk institusjon som er regulert av universitets- og høyskoleloven 
som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved institusjonen. 
 
For å gjøre det tydeligere hva som er kriteriene for å få støtte til utdanning i land utenfor 
Norden, foreslår departementet å dele opp nåværende (2007-2008) § 35-1 i flere paragrafer, 
nå §§ 35-1, 35-2 og 35-3.  Det foreslås også å presisere at det er NOKUTs og norske 
universiteters og høyskolers vurderinger av godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge 
som ligger direkte til grunn for Lånekassens godkjenning av utdanning i land utenfor Norden 
for utdanningsstøtte. Endringene innebærer ingen realitetsendringer. De påfølgende 
bestemmelser i kapitlet forskyves tilsvarende.  
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 35-1 Utdanninger det gis støtte til 

Til høyere utdanning i land utenfor Norden gis det støtte når utdanningen tilsvarer, er på nivå 
med eller kan bli godkjent som en del av, en norsk bachelor- eller mastergrad, jf. lov om universiteter 
og høyskoler § 3-4. Det stilles samme opptakskrav som til tilsvarende utdanning i Norge. Det gis også 
støtte til utdanning som tilsvarer en norsk grad på Ph.d.-nivå.  

Søkeren må selv dokumentere at utdanningen tilsvarer en norsk grad eller del av en norsk grad 
når det ikke går fram av de generelle reglene for godkjenning.  

Utdanningen og lærestedet må ha offentlig eller tilsvarende godkjenning i studielandet.  
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Det er en forutsetning for å gi støtte til helsefaglig utdanning at denne gir grunnlag for 
offentlig autorisasjon i Norge. Det gis ikke støtte til medisinutdanning utenfor Europa, USA, Canada 
og Australia.  

Det gis ikke støtte til utdanning som kan gi fritak for forberedende prøver i en norsk grad. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 35-1 Utdanninger det gis støtte til 

Til høyere utdanning i land utenfor Norden gis det støtte når utdanningen i nivå og omfang; 
a) tilsvarer utdanning på bachelornivå i Norge  
b) tilsvarer utdanning på masternivå i Norge  
c) tilsvarer en norsk grad på Ph.d-nivå  

Utdanningen må enten kunne gi generell godkjenning av NOKUT som likestilt med akkreditert 
norsk utdanning på bachelor- eller masternivå, eller kunne bli godkjent i Norge av institusjon 
akkreditert som universitet, vitenskapelig høyskole eller høyskole, som faglig jevngod med utdanning 
på bachelor- eller masternivå som tilbys ved institusjonen.  

Ph.d-utdanningen må kunne gi generell godkjenning av NOKUT som likestilt med en 
akkreditert norsk Ph.d-grad. 

Det stilles samme opptakskrav som til tilsvarende utdanning i Norge. 
Utdanningen og lærestedet må ha offentlig eller tilsvarende godkjenning i studielandet.  
 

§ 35-2 Krav til dokumentasjon 
Når utdanningen er en del av en høyere utdanning som er påbegynt i Norge, jf § 5-1, må 

søkeren selv dokumentere at utdanningen kan bli godkjent i Norge av institusjon akkreditert som 
universitet, vitenskapelig høyskole eller høyskole som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved 
institusjonen. 
 
§ 35-3 Begrensning ved helsefaglig utdanning og ved utdanning som gir fritak for forberedende 
prøver i norsk grad 

Det er en forutsetning for å gi støtte til helsefaglig utdanning at denne kan gi grunnlag for 
offentlig autorisasjon i Norge. Det gis ikke støtte til medisinutdanning utenfor Europa, USA, Canada 
og Australia. 

Det gis ikke støtte til utdanning som gir fritak for forberedende prøver i en norsk grad. 
 
Kapittel 38 Krav til utdanningsopplegget 
 
Til § 38-3 
For å gjøre kravet i § 3-1 om at søkeren må oppholde seg på lærestedet for å motta støtte til 
utdanning i utlandet tydeligere, foreslås det å presisere at fjernundervisning og nettstudier som 
tilbys av et utenlandsk lærested ikke gir rett til støtte. Det er også presisert i § 7-5 at det gis 
støtte til fjernundervisning ved et norsk lærested. På bakgrunn av disse to kravene har vi valgt 
å vise til de aktuelle paragrafene direkte i forskriftsteksten (samme som ved § 6-3). 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 38-3 Begrensning ved fjernundervisning og nettstudier 

Det gis ikke støtte til fjernundervisning og nettstudier som tilbys av utenlandske læresteder, se 
§§ 3-1 og 7-5.  
 
 
Kapittel 41 Tilskudd til reiser 
 
Til § 41-1 
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Billettpriser til utlandet har endret seg de senere år slik at det ikke lenger nødvendigvis er 
billetter som markedsføres som billetter til studentpris som er de rimeligste. Begrepet 
”studentpris” i gjeldende forskrift er uklart og gir en upresis beskrivelse av praksis. 
Fremveksten av flyselskaper som tilbyr lavprisbilletter har ført til at studenter i mange land 
kan få flybilletter langt rimeligere enn prisen for tradisjonelle studentbilletter. Departementet 
foreslår derfor at betegnelsen ”studentpris” erstattes med en formulering om at stipendet blir 
gitt etter Lånekassens satser. Lånekassen vil sjekke grunnlaget for sine satser hvert år. Satsene 
vil ligge mellom de billigste billettene og fullprisbillettene. Bruk av disse satsene vil ikke 
innebære realitetsendringer. 
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008:  
 
§ 41-1 Tilskudd til reiser 

Det gis tilskudd til to reiser tur-retur i året til studentpris mellom registrert bosted i Norge og 
lærestedet. Tilskuddet gis med 100 prosent stipend i Norge og delt med 70 prosent som stipend og 30 
prosent som lån for reiser utenfor Norge. Tilskudd til reiser i Norge gis til søker født i 1982 og senere, 
og det blir gjort et fradrag på kr 2 010 per undervisningsår som søkeren må dekke selv. 

Maksimalt reisestipend i Norge er kr 7 000 per undervisningsår.  
Søkere som får beregnet støtten etter annen del, får tilskudd til to reiser tur-retur i Norge med 

et fradrag på kr 646 per undervisningsår som søkeren må dekke selv etter forskriftenes § 18-1. 
 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 41-1 Tilskudd til reiser 

Det gis tilskudd til to reiser tur-retur i året etter Lånekassens satser mellom registrert bosted i 
Norge og lærestedet. Tilskuddet gis med 100 prosent stipend i Norge og delt med 70 prosent som 
stipend og 30 prosent som lån for reiser utenfor Norge. Tilskudd til reiser i Norge gis til søker født i 
1983 og senere, og det blir gjort et fradrag på kr 2 010 per undervisningsår som søkeren må dekke 
selv.  

Maksimalt reisestipend i Norge er kr 7 000 per undervisningsår.  
Søkere som får beregnet støtten etter annen del, får tilskudd til to reiser tur-retur i Norge med 

et fradrag på kr 646 per undervisningsår som søkeren må dekke selv etter forskriftenes § 18-1. 
 
Vedlegg til fjerde del. 
 
Videregående opplæring som er omfattet av ordningene i § 35-6 bokstav c, d og e og § 35-7 
bokstav a og c. 
 
Til bokstav A 
Det gis støtte til elever som har fått opptak gjennom Fylkesmannen i Vest-Agder til utdanning 
ved de United World College (UWC) som er regnet opp i punkt A, jf. § 35-4 c. Fylkesmannen 
i Vest-Agder har søkt departementet om å få utvidet listen med en skole til; UWC skolen i 
Mostar i Bosnia. Bakgrunnen til dette er at den norske nasjonale UWC komiteen har mottatt 
et tilbud om to plasser ved den nye UWC skolen i  Bosnia. Denne skolen representerer et 
tilbud på fullt høyde med de andre UWC skolene som allerede er med på listen. 
Departementet godkjenner skolen som UWC skole og tar den med under bokstav A.  
 
Forslag til tillegg i listen: 
 
A 
Atlantic College i Wales (2 år)  
Lester Pearson College i Canada (2 år)  
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United World College of South East Asia i Singapore (2 år) 
Li Po Chun United World College i Hong Kong (2 år) 
The Armand Hammer United World College of the American West i New Mexico i USA 
(2 år) 
United World College of the Adriatic i Trieste i Italia (2 år) 
United World College of Southern Africa i Swaziland (2 år) 
Mahindra United World College of India (2 år) 
United World College Costa Rica (2 år) 
United World College Mostar i Bosnia (2 år) 
 
Femte del.  Fødselsstipend, sykestipend og flyktningstipend  
 
Til § 42-1 
Etter folketrygdloven benyttes nå begrepene foreldrepenger og gradert uttak av foreldrepenger 
i stedet for fødselspenger og tidskonto. Forskriftens begreper foreslås endret i samsvar med 
dette.  
 
Gjeldende forskriftstekst for 2007-2008: 
 
§ 42-1 Vilkår for fødselsstipend 

Søker som får barn i utdanningsperioden får i en periode hele støtten som fødselsstipend når 
følgende vilkår er oppfylt: 
a)  søkeren må ha hatt rett til støtte i de siste seks månedene før fødselen eller adopsjonen 

(opptjeningsperiode). Det kan gjøres unntak ved prematur fødsel,  
b)  søkeren må bo sammen med barnet, og  
c) søkerens ektefelle eller samboer kan ikke samtidig motta fødselspenger fra folketrygden. Det blir 

gjort unntak dersom ektefellen eller samboeren benytter ordningen med tidskonto.  
Når en søker tar permisjon fra studiet på grunn av fødsel, gis det fødselsstipend i 

permisjonstiden.  
Foreldrene kan ikke få fødselsstipend samtidig. 

 
Forslag til ny forskriftstekst: 
 
§ 42-1 Vilkår for fødselsstipend 

Søker som får barn i utdanningsperioden får i en periode hele støtten som fødselsstipend når 
følgende vilkår er oppfylt: 
a)  søkeren må ha hatt rett til støtte i de siste seks månedene før fødselen eller adopsjonen 

(opptjeningsperiode). Det kan gjøres unntak ved prematur fødsel,  
b)  søkeren må bo sammen med barnet, og  
c) søkerens ektefelle eller samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra folketrygden. Det blir 

gjort unntak dersom ektefellen eller samboeren benytter ordningen med gradert uttak av 
foreldrepenger.  

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

Foreldrene kan ikke få fødselsstipend samtidig. 
 
 
Til nytt kapittel 45 
På grunn av endringer i friskoleloven (Ot.prp. nr. 37 (2006-2007)) som trer i kraft fra 
undervisningsåret 2007-2008, må bestemmelsene i kapittel 9 i forskrift til friskolelova 
innarbeides i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte. Det er derfor laget en endringsforskrift 
til forskriften for undervisningsåret 2007-2008 og denne endringsforskriften videreføres i 
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forskriften for undervisningsåret 2008-2009 med noen endringer. Begrensningen i forhold til 
statsborgerskap er tatt ut. I Ot.prp. nr 37 uttales ”Departementet meiner at tilskot til delvis 
dekning av skolepengar naturleg hører heime i det regelverket som omhandlar 
utdanningsstøtte, og det er ikkje formålstenleg at denne utdanningsstøtta blir regulert annleis 
enn anna utdanningsstøtte”. Det ble altså slått fast at tilskuddet skulle reguleres likt med 
utdanningsstøtte for øvrig. Slik begrensning er regulert i kap. 2, kap. 6 og kap. 33 i 
forskriftene.  
 
Utdanningsstøtteforskriften er i hovedsak basert på satser som prisjusteres. I gjeldende 
forskrift fremgår det at ”Stipendet blir gitt med 85% av skolepengene, avgrenset oppover til 
85% av en normalsats regnet ut fra gjennomsnittelige driftsutgifter i den offentlige 
videregående skole.” Denne normalsatsen settes av Utdanningsdirektoratet hvert år før 
forskriftene fastsettes. Departementet foreslår at satsen spesifiseres i forskriftene.  
 
På bakgrunn av ovennevnte foreslår departementet et nytt kapittel i femte del og at 
overskriften i femte del endres.  
 
Forslag til ny tittel: 
Femte del. Spesielle ordninger  
 
Forslag til nytt kapittel og forskriftstekst: 
 
Kapittel 45 Delvis dekning av skolepenger til elever i videregående opplæring ved utenlandske 
eller internasjonale skoler 
 
§ 45-1 Delvis dekning av skolepenger til videregående opplæring ved utenlandske eller internasjonale 
skoler  

Til videregående opplæring ved utenlandske eller internasjonale skole i Norge eller i utlandet 
gis det stipend til delvis dekning av skolepenger. Støtten blir gitt med 85 prosent av faktiske 
skolepenger avgrenset oppover til 85% av en normalsats regnet ut fra gjennomsnittelige driftsutgifter i 
den offentlige videregående skole, når skolepengene ikke er dekket av andre. Maksimal støtte for 
2008-2009 er kr xx per undervisningsår. 

Det gis støtte bare til skolepenger som søkeren faktisk betaler. Søkere i utdanningstilbud der 
skolen får statstilskudd fra Norge, kan likevel ikke få støtte til å dekke skolepenger. 
 


