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 Søknad om tilleggsstipend ved nedsatt 
funksjonsevne for 2022–2023 

Gjelder ikke for søkere som tar videregående opplæring med ungdomsrett Bokmål 
 

 

Hvem kan få tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne? 
Tilleggsstipend kan bli gitt i tillegg til vanlig utdanningsstøtte og er på inntil 4 000 kroner per måned. Stipendet er ment for søkere som 
er i stand til å studere, men som på grunn av nedsatt funksjonsevne bruker så mye tid og krefter på å studere, at de ikke kan ha lønnet 
arbeid ved siden av studiet uten at det vil gå ut over normal studieprogresjon. Med lønnet arbeid menes alt arbeid hvor lønna er 
skattepliktig. Dette gjelder også for søkere som tjener under grensen for frikort. Unntak: Søkere som har verv ved siden 
av utdanningen har rett til tilleggsstipend uavhengig av om de mottar skattepliktig honorar eller lønn fra vervet. 

Det er lege, spesialist eller annen fagperson med særlig kjennskap til den nedsatte funksjonsevnen som må bekrefte 
søknadsopplysningene. Det må foretas en vurdering av søkerens funksjonsevne og hvordan den vil innvirke på studiesituasjonen i 
studieåret 2022–2023. Lege/fagperson må gjøre en egen vurdering av hvordan den nedsatte funksjonsevnen påvirker 
studiesituasjonen i dette studieåret.  

Husk å søke om lån og stipend 
For å få tilleggsstipend må du ha sendt inn søknad om lån og stipend på www.lanekassen.no for samme periode som du skal søke om 
tilleggsstipend for. Du finner fristene for søknad om lån og stipend på www.lanekassen.no/frister. 

Søknadsfrist for tilleggsstipend 
Søknaden må ha kommet inn til Lånekassen før perioden du har søkt om lån og stipend for, er avsluttet. Hvis du logger inn med 
BankID, Commfides eller Buypass, kan du laste opp søknaden på Dine sider på www.lanekassen.no. Du kan også sende den i posten. 

Ekstra lån og stipend for sommeren og stipend ved forsinkelse 
Du kan i tillegg søke om lån og stipend for sommeren, eller om stipend til forsinkelse utover ett studieår / 60 studiepoeng. Les mer om 
støtte for sommeren og stipend ved forsinkelse, og om hvordan du søker, på www.lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne. 
 

1 Personlige opplysninger 
Kundenummer i Lånekassen Fødselsnummer (11 siffer) 

Etternavn Fornavn og mellomnavn 

2 Bekreftelse fra lege (skal fylles ut av lege, spesialist eller fagperson) 
Pass på at personlige opplysninger i punkt 1 er utfylt før du krysser av i punkt 2. 
Lånekassen kan også godta bekreftelse fra spesialist/fagperson med særlig kjennskap til den nedsatte funksjonsevnen. 
Merk: Personer som kan anses som inhabile på samme måte som persongrupper omtalt i forvaltningsloven § 6, kan ikke  
bekrefte søknadsopplysningene. 
Må søkeren på grunn av nedsatt funksjonsevne, bruke betydelig mer tid og krefter på utdanningen 
enn det som er vanlig, og fører dette til at søkeren ikke kan ha lønnet arbeid ved siden av 
utdanningen uten at det går ut over normal studieprogresjon? 

Ved å svare Ja bekrefter du at den nedsatte funksjonsevnen fører til at det er nødvendig for søkeren å 
bruke vesentlig mer tid og krefter på å studere for å opprettholde normal studieprogresjon. Du bekrefter 
også at konsekvensen av ekstra tidsbruk er at søkeren ikke har kapasitet til å ha noen form for lønnet 
arbeid ved siden av studiene i den perioden bekreftelsen gjelder for. Begge forhold må være oppfylt for å 
svare Ja på spørsmålet. Hvis bare ett av forholdene er oppfylt, må du svare Nei på spørsmålet. 
 
Merk: Søkeren kan ikke ha lønnet arbeid i det hele tatt så lenge han/hun får dette stipendet. Det gjelder 
for alle dager i uka og i ferier i perioden fra og med 16.08.2022 til og med 15.01.2023 for høsten, og fra og 
med 16.01.2023 til og med 15.06.2023 for våren. 
 

 

 

 

 □ Ja □ Nei 
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Er søkeren i stand til å studere i perioden bekreftelsen gjelder for? 

Ved å svare Ja bekrefter du at søkeren er i stand til å studere og er studieaktiv i hele søknadsperioden. 
Tilleggsstipendet kan ikke gis til en søker som er helt studieufør på søknadstidspunktet for tilleggsstipend. 
Søker som er studieufør i kortere perioder fordi den nedsatte funksjonsevnen blir forverret, eller er 
studieufør av andre medisinske årsaker, kan ha rett til sykestipend. Les mer om sykestipend på 
www.lanekassen.no/syk. 

 □ Ja □ Nei 

Hvilken periode gjelder bekreftelsen for? 

Her forsikrer du at bekreftelsen du har gitt, gjelder for hele perioden du krysser 
av for. Husk at søkeren må levere søknad med ny bekreftelse fra  
lege / annen fagperson for hvert studieår, fordi det er situasjonen i det aktuelle 
året som avgjør om søkeren har rett til tilleggsstipendet eller ikke. 

Høst 2022 □ 
(16.08.2022–15.01.2023) 

Vår 2023 □ 
(16.01.2023–15.06.2023)  

Dato Lege/fagpersons navn med blokkbokstaver  
(Hvis annen profesjon enn lege, oppgi profesjonstittel) 
 
 
 
 
 

Lege/fagpersons stempel og underskrift 

3 Søkerens underskrift 

Dette skriver jeg som søker under på: 

• Jeg forsikrer at jeg på grunn av nedsatt funksjonsevne ikke er i stand til å ha noen form for skattepliktig lønnet arbeid ved 
siden av studiene i perioden jeg søker om tilleggsstipend, både hverdager, helger og ferier. Unntak fra vilkåret gjelder hvis 
 jeg har et verv, og ikke et ordinært arbeid. 

• Jeg forsikrer at jeg er i stand til å studere og er studieaktiv i hele perioden jeg søker om tilleggsstipend for. 

• Jeg er kjent med vilkårene for tilleggsstipend til søkere med nedsatt funksjonsevne, som jeg finner i §§ 73 og 83 i forskriften 
om utdanningsstøtte på www.lanekassen.no/forskrifter. 

• Jeg forsikrer at opplysningene jeg har gitt i denne søknaden, er riktige og så fullstendige som mulig. Dersom det oppstår 
endringer etter at søknaden er sendt inn, for eksempel forbedring av min arbeidsevne slik at jeg kan ta lønnet arbeid ved 
siden av utdanningen, forplikter jeg meg til å gi Lånekassen beskjed. Se kapittel 13 i forskriften om utdanningsstøtte.  

• Jeg er kjent med at Lånekassen kan kontrollere de oppgitte opplysningene med andre offentlige institusjoner, kontorer og 
registre. Se forskriften om behandling av personopplysninger i Lånekassen (lovdata.no) og forskriften om utdanningsstøtte 
(lanekassen.no). 

• Jeg er kjent med at tilleggsstipend for søkere med nedsatt funksjonsevne blir behovsprøvd mot inntekten, trygden og formuen 
min og mot formuen til en eventuell ektefelle / samboer jeg har barn sammen med. Tilleggsstipend kan bli gjort om til lån 
dersom inntekten og/eller formuen har vært høyere enn de fastsatte grensene, jf. kapittel 12 i forskriften om utdanningsstøtte. 
Person- og kapitalinntekten og formuen på skatteoppgjøret for de kalenderårene jeg har fått støtte, blir lagt til grunn. 

• Jeg er klar over at uriktige eller ufullstendige opplysninger kan føre til at stipendet blir gjort om til lån, at jeg må betale tilbake 
støtte jeg ikke hadde rett til, og at lånet kan bli rentebelastet og eventuelt sagt opp. Jeg er klar over at jeg også kan miste 
retten til utdanningsstøtte, betalingslettelser og sletting av gjeld i framtiden, og at grove tilfeller kan bli meldt til politiet, jf. 
kapittel 13 i forskriften om utdanningsstøtte. 

Dato Søkerens underskrift 
 
 
 
 

 
 

Last opp søknaden på Dine sider eller send den i posten til Lånekassen, postboks 450 Alnabru, 0614 Oslo. 
Les mer om tilleggsstipend for nedsatt funksjonsevne på www.lanekassen.no/nedsattfunksjonsevne. 

 
Behandling av personopplysninger: Lånekassen behandler personopplysninger i samsvar med regelverket for 

personvern. Les personvernerklæringen vår på www.lanekassen.no/personvern. 
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