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Første del. Hovedregler for tildeling av utdanningsstøtte 

 

Kapittel 4. Hva slags utdanning det gis støtte til 

 

Til § 4-1 Utdanninger det gis støtte til 

 

Det foreslås endringer i regelverket for utdanningsstøtte for å sikre at studenter som 

tar såkalt Y-vei fortsatt får fulltidsstøtte og fullt utdanningsstipend (konvertering). 

 

En del studenter tar Y-vei som grunnlag for en bachelorgrad i ulike fag, dette dreier seg 

i all hovedsak om ingeniørfag. Dette innebærer at studentene blir tatt opp i utdanningen 

uten generell studiekompetanse, og kan få fritak for inntil 30 studiepoeng på grunnlag 

av tidligere utdanning og praksis. Den frigjorte tiden forutsettes benyttet til nødvendige 

grunnlagsemner, for eksempel i norsk og matematikk/fysikk, som de andre studentene 

har med seg fra videregående opplæring (vgo). 

 

Studentene som får fritak for fag tilsvarende inntil ett semesters belastning, har ikke et 

tidsmessig kortere løp enn andre studenter, og løpet skal bygges opp slik at studenter 

som tar Y-vei får det samme læringsutbytte som øvrige kandidater. De oppnår også en 

bachelorgrad som er likeverdig med andre kandidater. De som har tatt Y-vei har 

tidligere fått full utdanningsstøtte og fullt utdanningsstipend ved at grunnlagsemnene 

på videregående opplæringsnivå har blitt rapportert som høyere utdanning. 

Regelverksendringen skal sikre at studenter som tar Y-vei får fulltidsstøtte og 

konvertering på korrekt grunnlag. 

 

Gjeldende § 4-1 for 2011-2012: 

 

§ 4-1 Utdanninger det gis støtte til 

Det gis støtte til 

a) videregående opplæring etter opplæringsloven ved offentlige 

utdanningsinstitusjoner 

b) fag- og yrkesopplæring i bedrift etter opplæringsloven (når lærlingen har godkjent 

lærekontrakt og når lærekandidaten har godkjent opplæringskontrakt) 

c) grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4 A-1 

d) kurs med repetisjon av fag fra grunnskolen, som forberedelse for opptak i 

videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1 

e) utdanning ved folkehøyskoler 

f) utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som følger offentlig godkjente 

læreplaner for videregående opplæring. Utdanningen må avsluttes med eksamen for 

privatister 
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g) utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter 

privatskoleloven  

h) utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter lov om 

voksenopplæring § 17 

i) utdanning ved offentlige og private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter 

lov om fagskoleutdanning 

j) høyere utdanning ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler 

k) utdanning ved nettskoler som følger offentlig godkjente læreplaner for 

videregående opplæring, eller som tilsvarer høyere utdanning ved offentlige 

utdanningsinstitusjoner, eller som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning. 

Utdanning som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring, 

må avsluttes med eksamen for privatister. Nettskolen som tilbyr utdanningen, må 

være godkjent etter lov om voksenopplæring § 13 

l) utdanning ved studieforbund som følger offentlig godkjente læreplaner for 

videregående opplæring, eller som tilsvarer høyere utdanning ved offentlige 

utdanningsinstitusjoner, eller som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning. 

Utdanning som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring, 

må avsluttes med eksamen for privatister. Studieforbund som tilbyr utdanningen, 

må være godkjent etter lov om voksenopplæring § 5 

m) forkurs til ingeniørutdanning 

n) utenlandsk utdanning som tilbys i Norge med særskilt godkjenning for støtterett 

gitt av departementet 

o) utdanning i nordiske land etter § 6-1 og 

p) utdanning i land utenfor Norden etter §§ 5-1, 35-1, 35-6, 35-7, 36-1, 37-1 og 37-2. 

 Utdanningsopplegget må i tillegg oppfylle kravene i kapittel 7. 

 

 

Forslag til ny i § 4-1 for 2011-2012 (ny tekst er understreket): 

 

§ 4-1 Utdanninger det gis støtte til  

Det gis støtte til 

a) videregående opplæring etter opplæringsloven ved offentlige 

utdanningsinstitusjoner  

b) fag- og yrkesopplæring i bedrift etter opplæringsloven (når lærlingen har godkjent 

lærekontrakt og når lærekandidaten har godkjent opplæringskontrakt)  

c)  grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven § 4 A-1  

d)  kurs med repetisjon av fag fra grunnskolen, som forberedelse for opptak i 

videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1  

e) utdanning ved folkehøyskoler  

f) utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som følger offentlig godkjente 

læreplaner for videregående opplæring. Utdanningen må avsluttes med eksamen 

for privatister  

g)  utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter 

privatskoleloven  
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h)  utdanning ved private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter lov om 

voksenopplæring § 17  

i)  utdanning ved offentlige og private utdanningsinstitusjoner som er godkjent etter 

lov om fagskoleutdanning  

j)  høyere utdanning ved institusjoner under lov om universiteter og høyskoler  

k)  utdanning ved nettskoler som følger offentlig godkjente læreplaner for 

videregående opplæring, eller som tilsvarer høyere utdanning ved offentlige 

utdanningsinstitusjoner, eller som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning. 

Utdanning som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring, 

må avsluttes med eksamen for privatister. Nettskolen som tilbyr utdanningen, må 

være godkjent etter lov om voksenopplæring § 13  

l)  utdanning ved studieforbund som følger offentlig godkjente læreplaner for 

videregående opplæring, eller som tilsvarer høyere utdanning ved offentlige 

utdanningsinstitusjoner, eller som er godkjent etter lov om fagskoleutdanning. 

Utdanning som følger offentlig godkjente læreplaner for videregående opplæring, 

må avsluttes med eksamen for privatister. Studieforbund som tilbyr utdanningen, 

må være godkjent etter lov om voksenopplæring § 5  

m) forkurs til ingeniørutdanning  

n) spesielt tilrettelagt utdanning ved universiteter og høyskoler for studenter med 

relevant fag/svennebrev eller relevant fagutdanning (y-vei) 

o) utenlandsk utdanning som tilbys i Norge med særskilt godkjenning for støtterett 

gitt av departementet 

p) utdanning i nordiske land etter § 6-1 og 

q)  utdanning i land utenfor Norden etter §§ 5-1, 35-1, 35-6, 35-7, 36-1, 37-1 og 37-2. 

 Utdanningsopplegget må i tillegg oppfylle kravene i kapittel 7. 

 

 

 


