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Retningslinjer for forvaltning og kontroll av tilleggslån etter forskrift om
midlertidige regler for utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid19
Kunnskapsdepartementet fastsatte 25. februar 2021 forskrift om midlertidige regler for
utdanningsstøtte som følge av utbruddet av covid-19. Forskriften regulerer blant annet rett til
tilleggslån med delvis omgjøring til stipend som en ekstra inntektssikring for søkere som i
perioden 16. juni 2020 til 15. juni 2021 har nedgang i eller bortfall av arbeidsinntekt.
Kunnskapsdepartementet har utarbeidet retningslinjer til Lånekassen for forvaltning og
kontroll av tilleggslånet.
Retningslinjene for tilleggslånet gjelder fra og med 25. februar 2021, og følger nedenfor:
•

Søkeren skal bekrefte vilkårene i en egenerklæring, blant annet nedgang i eller
bortfall av arbeidsinntekt på grunn av utbruddet av covid-19 i perioden fra og med 16.
juni 2020 til og med 15. juni 2021.

•

Søkeren skal kunne dokumentere nedgang i arbeidsinntekt sammenlignet med
månedene før nedgangen eller tilsvarende periode året før, og at nedgangen i
arbeidsinntekt skyldes utbruddet av covid-19.

•

Søkere som har hatt bortfall av arbeidsinntekt skal dokumentere det og at bortfallet
skyldes utbruddet av covid-19. Med bortfall menes her en forventet arbeidsinntekt
som ikke ble noe av, men der jobbtilbud kan dokumenteres.

•

Det er tilstrekkelig at søkeren kan dokumentere nedgang i eller bortfall av
arbeidsinntekt i en del av perioden fra og med 16. juni 2020 til og med 15. juni 2021.
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•

Søkeren skal ha vært elev eller student og fått lån og stipend etter forskrift om
utdanningsstøtte § 67 eller del 3 da søkeren hadde nedgang i eller bortfall av
arbeidsinntekt. Gjelder inntektsnedgangen eller -bortfallet for sommeren 2020 (i
perioden mellom semestrene, fra og med 16. juni til og med 15. august 2020), skal
søkeren ha fått lån og stipend etter § 67 eller del 3 både vårsemesteret 2020 og
høstsemesteret 2020.

•

Søkere som oppfyller vilkårene, vil ha rett til omgjøring av 10 400 kroner til stipend i
ettertid. Lånekassen vil kontrollere om vilkårene for lånet og omgjøring til stipend er
oppfylt.

•

Eksempler på dokumentasjon som kan sendes inn:

•

Side 2

-

Dokumentasjon fra arbeidsgiver på permittering, oppsigelse av deltidsjobb,
nedgang i arbeidsinntekt og reduksjon i antall vakter/arbeidstimer.
Dokumentasjonen skal også bekrefte at nedgangen i eller bortfallet av
arbeidsinntekt skyldes utbruddet av covid-19.

-

Dokumentasjon på et jobbtilbud eller traineetilbud som falt bort på grunn av
utbruddet av covid-19.

-

For selvstendig næringsdrivende: dokumentasjon fra oppdragsgiver med
bekreftelse på færre eller ingen oppdrag på grunn av utbruddet av covid-19.

Uriktige opplysninger fra søkeren om nedgang i eller bortfall av arbeidsinntekt,
innebærer brudd på opplysningsplikten, og gir Lånekassen grunnlag for reaksjoner
etter forskrift om utdanningsstøtte §§ 103 og 104.

