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FO-Studentenes høringssvar - Forskrift om regler for utdanningsstøtte 
for 2019-2020 som følge av utbrudd av Koronavirus (Covid-19) 

FO-Studentene er studentorganisasjonen til Fellesorganisasjonen (FO). Vi 
representerer 2700 barnevernspedagog-, sosionom-, vernepleier-, og 
velferdsviterstudenter i Norge.   
 

Vi svarer herved på høring om Forskrift om regler for utdanningsstøtte for 2019-2020 
som følge av utbrudd av Koronavirus (Covid-19). Vi er positive til at det settes inn tiltak 
for å bedre situasjonen for landets studenter, men mener at flere av tiltakene som 
settes inn er for dårlige for å ivareta studentene i denne vanskelige perioden.  
  
Mange faller utenfor ordningen  
I forslaget fra Kunnskapsdepartementet retter endringene seg mot studenter som har 
nedgang i inntekt mellom 1. mars og 15. Juni 2020 på grunn av utbruddet av Covid-19. 
De som fyller kravene til tap av inntekt, kan få et tilleggslån på opp til 26.000 kr, og 
8.000 omgjøres til stipend i etterkant. Lånet utbetales på bakgrunn av et 
egenerklæringsskjema, og studentene må i ettertid kunne dokumentere inntektstap på 
forespørsel. Eksempler på dokumentasjon av inntektstap er å kunne vise til nedgang i 
inntekt for samme periode i 2019, eller en arbeidsavtale med oppsatte vakter i perioden 
mars-juni.  
 

Mange studenter går på 0-prosent-kontrakter. Dersom virksomheten de jobber i ikke 
har satt opp vaktlister, vil ikke studenten kunne vise til tapte vakter. Å vise til tapt 
inntekt sammenlignet med året før vil fungere for mange, men det er ikke alle som 
hadde samme inntektsbehov i 2019 som de har i 2020. Dette tar ikke høyde for 
livsendringer hos studentene, og mange vil dermed falle utenfor ordningen.  
 

Ordningen gjelder også kun for dem med rett til lån og stipend gjennom Lånekassen, 
men ikke alle har denne retten. Nå har regjeringen åpnet opp for at de under opplæring 
som ikke får lån eller stipend av lånekassen, kan søke dagpenger. Det ivaretar mange 
norske studenter, blant annet de som har brukt opp sine åtte år med rett til studiestøtte, 
og de som tar utdanninger i utlandet som ikke kvalifiserer til støtte fra Lånekassen. 
Men ikke alle har en jobb å bli permittert fra, og ikke alle har rett på andre 
støtteordninger fra NAV. Utenlandske studenter er særlig sårbare og bør ivaretas 
bedre. Mange utenlandske studenter har ikke rett på studiestøtte eller andre statlige og 
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kommunale ytelser, og mange av dem får seg ikke sommerjobb når bedriftene stenger 
virksomheten i forbindelse med utbruddet.  
 

FO-Studentene etterlyser tiltak for studenter som ikke får seg sommerjobb. Vi etterlyser 
tydeligere retningslinjer som ivaretar studenter som ikke kan vise til endret inntekt eller 
oppsatte vakter. I tillegg mener vi det mangler tiltak som ivaretar utenlandske studenter 
i Norge.  
  
Forskjellsbehandling av arbeidstakere  
I endringene som foreslås blir studenter som jobber skilt ut som en egen gruppe blant 
arbeidstakerne, der statusen som student overgår statusen som arbeidstaker. Men du 
er like mye arbeidstaker uansett hva du bruker tid på utenom jobb, og inntektsbehovet 
er ikke noe mindre når du studerer enn om du bare hadde jobbet.   
 

FO-Studentene mener at et lite tilleggslån til arbeidende studenter, versus dagpenger 
for alle andre arbeidstakere, er en stor og grov forskjellsbehandling av en allerede 
økonomisk sårbar samfunnsgruppe.   
 

FO-Studentene mener at studenter bør få rett til å søke dagpenger. Dette kan enten 
organiseres enten gjennom NAV slik alle andre arbeidstakere får, eller gjennom 
Lånekassen med overføring til 100 prosent stipend for å avlaste NAV for 
dagpengesøknader.  
  
Bra at det gis mulighet til å trekke søknad om lån og stipend  
I forslaget fra Kunnskapsdepartementet kan studenter som i perioden 16. mars - 15. 
april 2020 benyttet den utvidede fristen til å søke lån og stipend, trekke sin søknad. 
Regjeringen har åpnet opp for at de under opplæring som ikke mottar lån eller stipend 
fra Lånekassen, kan søke dagpenger.   
 

FO-Studentene mener det er positivt at søknadene kan trekkes, slik at de det gjelder 
kan få søke dagpenger dersom det er mest gunstig for dem.  
  
Positive til unntak fra inntektsgrensen  
Kunnskapsdepartementet foreslår at studenter som bidrar særlig under koronakrisen 
skal få fritak fra inntektsgrensen for å få omgjort lån til stipend. Dette vil gjelde 
studenter som arbeider i helse- og omsorgssektoren, politistudenter som melder seg til 
tjeneste i forbindelse med krisen, og studenter som blir beordrer til beredskapsarbeid 
relatert til Covid-19-utbruddet gjennom Heimevernet eller Sivilforsvaret.   
 

FO-Studentene støtter dette tiltaket og mener det er et godt tiltak for å få mobilisert nok 
personell til å håndtere koronautbruddet.   
  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Iris Jansdottir Nordberg 
Leder 
   
Mari Lilleng 
Rådgiver   

 
 
 
 


