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Utdanning er veien til det norske arbeidslivet
Alle som bor i Norge skal ha mulighet til å ta utdanning. Det er viktig for 
å få arbeid. Derfor gir den norske stat stipend og lån til utdanning 
gjennom Lånekassen. Stipend er penger du får, lån må du betale tilbake. 
Lånevilkårene for studielån er gode sammenliknet med andre lån.

Du kan få stipend og lån til utdanning dersom du har permanent 
oppholdstillatelse i Norge, eller dersom du har opphold på et av disse 
grunnlagene:
•  Beskyttelse (asyl) eller sterke menneskelige hensyn
•  Familieinnvandring
•  EØS-arbeidstaker eller familiemedlem av EØS-arbeidstaker
•  Gift/partner med norsk statsborger
•  Tilknytning til Norge gjennom arbeid eller utdanning

Utdanninger du kan få stipend og lån til
•  Grunnskole for voksne
•  Videregående opplæring
•  Utdanning ved universitet og høgskole
•  Annen utdanning (fagskoler, folkehøgskoler m.m.)

Hvilke stipend og lån kan Lånekassen gi?

Ungdom har rett til videregående opplæring i et visst antall år
(ungdomsrett). Dette kan de få:
•  Alle elever får et stipend til utstyr som de trenger på skolen.
•  Alle elever som må bo borte fra foreldrene sine under utdanningen,  
 kan få borteboerstipend.
•  Elever fra familier med svak økonomi, kan få et inntektsavhengig
 stipend, som er et tilskudd til levekostnader.

Voksne som ikke har fullført grunnskole eller videregående opplæring, kan 
få stipend og lån til dette.

Er du flyktning, og har fått beskyttelse (asyl), kan du få flyktning-
stipend til grunnskole og videregående opplæring. Hele eller det meste av 
beløpet du får, vil være stipend, altså penger du normalt ikke skal betale 
tilbake. For å få flyktningstipend i tre år, som er den maksimale tiden du 
kan få det, må du starte i utdanning innen tre år etter at du fikk beskyttelse 
(asyl). Starter du senere, får du flyktningstipend i kortere tid, med mindre 
du har barn eller må ta grunnskole før videregående. Dersom du mottar 
introduksjonsstønad, kan du ikke samtidig få flyktningstipend fra Låneka-
ssen, men du kan få lån. Asylsøkere kan ikke få stipend og lån, bortsett fra 
utstyrsstipend i visse tilfeller.

Studenter i høyere og annen utdanning kan få lån til levekostnader og 
skolepenger. Når utdanningen er bestått, kan en del av lånet gjøres om til 
stipend. De som forsørger barn, kan ha rett til ekstra stipend og lån.

Lånekassen har spesielle stipend for studenter som:
•  får barn under utdanningen
•  blir syk under utdanningen
•  har funksjonsnedsettelse

På www.lanekassen.no finner du mer informasjon.
Skolen din kan også gi deg informasjon om utdanning, stipend og lån.
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Tilbakebetaling av lån

Du betaler lånet tilbake i månedsbeløp etter at du er ferdig med
utdanningen. Det er mulig å få betalingsutsettelse dersom du ikke

kan betale. Du betaler ikke rente mens du er i fulltidsutdanning
og mottar støtte fra Lånekassen.

Renten kan slettes i visse situasjoner, for eksempel hvis du blir
syk eller arbeidsledig og samtidig har lav inntekt.
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