Forskrift om endring i forskrift om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet
av covid-19
Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25. februar 2021 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte
(utdanningsstøtteloven) § 4 og § 5

I
I forskrift 1. juli 2020 nr. 1459 om midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av
covid-19 gjøres følgende endringer:
§ 4 skal lyde:
§ 4 Midlertidig flytting til foreldrehjemmet
En søker som bor midlertidig i foreldrehjemmet studieåret 2020–2021 på grunn av utbrudd
av covid-19 regnes ikke som å bo sammen med foreldrene etter forskrift 15. april 2020 nr. 798 om
utdanningsstøtte dersom søkeren tar en utdanning som oppfyller vilkårene i § 25.
En søker som bor midlertidig i foreldrehjemmet i vårsemesteret 2021 på grunn av utbrudd
av covid-19, regnes ikke som å bo sammen med foreldrene etter forskrift 15. april 2020 nr. 798 om
utdanningsstøtte dersom søkeren tar en utdanning som oppfyller vilkårene i § 24.
§ 5 skal lyde:
§ 5 Inntektsgrenser ved behovsprøving av stipend
Ved behovsprøving etter kapittel 12 i forskrift om utdanningsstøtte ses det bort fra inntekt
som er opptjent i perioden 16. august 2020 til og med 31. desember 2021, dersom inntekten er
vederlag for arbeid relatert til covid-19-pandemien
a. i helse- og omsorgssektoren
b. i forbindelse med beordring til tjeneste i Heimevernet eller Sivilforsvaret
c. utført av politistudenter som melder seg til tjeneste i politiet eller til beredskapsarbeid
Ny § 6 skal lyde:
§ 6 Tilleggslån ved nedgang i inntekt på grunn av utbrudd av covid-19
En søker som har hatt nedgang i inntekt i perioden fra og med 16. juni 2020 til og med 15.
juni 2021 på grunn av utbruddet av covid-19, har våren 2021 rett til et tilleggslån på 26 000 kroner
dersom søkeren er 18 år eller eldre, får lån og stipend vårsemesteret 2021 etter del 3 i forskrift om
utdanningsstøtte, og fikk lån og stipend etter § 67 eller del 3 i forskrift om utdanningsstøtte i
perioden med nedgang i inntekt.
En søker som har hatt nedgang i inntekt i perioden fra og med 16. juni 2020 til og med 15.
juni 2021 på grunn av utbruddet av covid-19, har våren 2021 rett til et tilleggslån på 26 000 kroner
dersom søkeren er 18 år eller eldre, får lån vårsemesteret 2021 etter § 67 i forskrift om
utdanningsstøtte, og fikk lån etter § 67 i forskrift om utdanningsstøtte i perioden med nedgang i
inntekt.
10 400 kroner av tilleggslånet blir gjort om til stipend i ettertid.
Gjeldende § 6 blir § 7, og andre ledd skal lyde:
Forskriften gjelder til 31. desember 2021.
II
Forskriften trer i kraft straks.

