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Rundskriv F-01-19 om lærestedenes medvirkning ved gjennomføring av statens
støtteordninger for elever og studenter
Lærestedene har en viktig rolle i forvaltningen av støtteordningene gjennom Statens lånekasse
for utdanning (Lånekassen). For at disse støtteordningene skal fungere tilfredsstillende, er det
helt nødvendig at lærestedene medvirker aktivt i denne forvaltningen.
Følgende bestemmelse om lærestedenes medvirkning er tatt inn i § 21 i lov 3. juni 2005 nr. 37
om utdanningsstøtte til elever og studenter:
"Norske undervisningsinstitusjoner med personer som er berettiget til
utdanningsstøtte, plikter å medvirke til gjennomføringen av ordningene i samsvar
med nærmere bestemmelser som blir gitt av departementet og Lånekassen.”
Et godt samarbeid mellom lærestedene og Lånekassen har stor betydning for elever og
studenter. Departementet ønsker derfor å informere lærestedene om at de er pliktige til å
utføre de oppgavene som Lånekassen til enhver tid anser for nødvendige i forbindelse med
tildeling av støtte til elever og studenter. Informasjon, rapporteringer og meldinger skal bli gitt
etter Lånekassens anvisninger.
Administrasjonen ved lærestedene, som også inkluderer fagopplæringskontoret,
opplæringsavdelingen og yrkesopplæringsnemnda må utføre følgende oppgaver (listen er ikke
uttømmende):

Postboks 8119 Dep, 0032 Oslo
Telefon: 22 24 90 90* E-post: postmottak@kd.dep.no

•

Bidra til å informere elever og studenter om regelverket for utdanningsstøtte,
søknadsfrister og liknende, og bistå elever og studenter som trenger hjelp i
søknadsprosessen

•

Utnevne en administrator som får ansvaret for å forvalte lærestedets brukerrettigheter
til Lånekassens portal for lærestedene

•

Fylle ut eller bekrefte opplysninger i elever og studenters søknader til Lånekassen

•

Rapportere gyldig elevstatus og studentstatus etter forskrift om tildeling av
utdanningsstøtte via portalen for lærestedene eller via et studieadministrativt system

•

Fortløpende, og innen fastsatte frister, rapportere eksamensdata, avlagte grader og om
utdanningen er fullført

•

Fortløpende rapportere avbrudd og årsaken til dette, fravær, endring i
elevers/studenters studiebelastning og endring i elevstatus eller studentstatus

•

Foreta årlig gjennomgang og innrapportering av samtlige utdanninger som er godkjent
for støtte ved lærestedet, og som lærestedet ønsker å videreføre til nytt undervisningsår

•

Foreta fortløpende innrapportering av eventuelle endringer i utdanningene

•

Sende inn søknader om godkjenning for støtte av nye utdanninger

Vi viser for øvrig til forskrift om innhenting av opplysninger nr. 1001 av 8. juli 2005, jf.
punkt 10 og 11.
Kunnskapsdepartementet håper at lærestedene og Lånekassen kan fortsette det gode
samarbeidet som er nødvendig for forvaltningen av støtteordningene til elever og studenter.
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