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Sammendrag
I denne rapporten benytter vi Lånekassens registerdata til å studere mottakere av flyktningstipendet og deres bruk av Lånekassens ordninger.
Flyktningstipendet er et eget stipend til hovedsakelig livsopphold til flyktninger under grunnskoleeller videregående opplæring. Det innebærer at lån (og stipend) flyktningene ellers kunne fått fra
Lånekassen, blir gitt som flyktningstipend.
Siden studieåret 1986–1987 og frem til og med studieåret 2020–2021 har 38 840 flyktninger til
sammen mottatt 6 milliarder 2020-kroner i flyktningstipend. I snitt har de mottatt stipendet i litt
over fire semestre, og flesteparten mottar stipendet til videregående opplæring, rundt 70 prosent
de siste ti årene. Hovedandelen av de som mottar stipendet til videregående går yrkesfag. Denne
andelen har økt de siste 20 årene, fra rundt 20–30 prosent til nesten 74 prosent i 2020–2021.
Rekker de å fullføre i løpet av perioden de kan motta flyktningstipendet? Vi finner at mellom
50 og 60 prosent mottar ytterligere utdanningsstøtte til grunnskole- og videregående etter
flyktningstipendet. Dette tyder på at mange ikke rekker å fullføre denne opplæringen i løpet av
flyktningstipendperioden. I snitt mottar de støtte til grunnskole og videregående i tre til fire
semester etter flyktningstipendet. Mange av dem som mottar ytterligere støtte, mottar studielån
eller stipend som blir omgjort til lån. Med andre ord er det mange av flyktningstipendmottakerne
som ender opp med å lånefinansiere deler av grunnskolen og/eller videregående opplæring.
Har de like støttemuligheter til høyere utdanning? Vi finner at mange mottakere av flyktningstipendet bruker mye av retten til utdanningsstøtte på grunnskole og videregående opplæring.
Om lag 15 prosent bruker så mye av utdanningsstøtteretten på denne opplæringen, at de har
færre enn fem år med støtte igjen når de begynner på høyere utdanning. De kan dermed ikke ta
en full mastergrad, på normert tid, med støtte fra Lånekassen.
Hvor mange går høyere utdanning? Om lag 30 prosent av flyktningstipendmottakerne har
mottatt utdanningsstøtte til høyere utdanning. Vi vet imidlertid ikke hvor mange som fullfører eller
som går høyere utdanning uten støtte fra Lånekassen.
Hvordan går det med dem i tilbakebetalingsfasen? Tidligere mottakere av flyktningstipendet
er klart overrepresentert i misligholdstatistikken. De har over dobbelt så høy misligholdsrate som
alle tilbakebetalere. Dessuten er det mange av de som blir misligholdere, som kun har mottatt
utdanningsstøtte til videregående nivå eller lavere – utdanning som generelt gir lav uttelling på
arbeidsmarkedet.
Samlet tegner funnene i rapporten et bilde av en sårbar gruppe som møter flere hinder på veien
mot formell kompetanse. I 2021 kom det imidlertid en ny integreringslov, som legger større vekt
på at flyktninger skal fullføre videregående opplæring innenfor rammene av introduksjonsprogrammet. Dette kan bidra til å gjøre veien mot formell kompetanse enklere for flyktningene.
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1 Innledning
I denne rapporten benytter vi Lånekassens registerdata til å studere mottakerne av flyktningstipendet og deres bruk av Lånekassens ordninger. Flyktningstipendet er et eget stipend til
hovedsakelig livsopphold under grunnskole- eller videregående opplæring for flyktninger.
Flyktningstipendet innebærer at lån (og stipend) flyktningene ellers kunne fått fra Lånekassen, blir
gitt som et eget stipend.
Flyktninger som ankommer Norge uten grunnskole- eller videregående opplæring, kan først få
mulighet til å gjennomføre deler av eller hele denne opplæringen gjennom introduksjonsprogrammet.1 Dersom flyktningene ikke får påbegynt eller ikke rekker å fullføre opplæringen i
løpet av introduksjonsprogrammet, kan de ta eller fullføre opplæringen med utdanningsstøtte fra
Lånekassen.
Fra Lånekassen kan flyktninger få flyktningstipend til grunnskole- og/eller videregående
opplæring i inntil tre år, innenfor en periode på seks år etter datoen de fikk innvilget beskyttelse.
Dersom de ikke rekker å fullføre grunnskole- og/eller videregående opplæring i løpet av tiden de
har rett til flyktningstipendet, kan de fortsette skolegangen med annen utdanningsstøtte fra
Lånekassen.2
Tidligere studier har undersøkt ulike aspekter og utfordringer knyttet til introduksjonsprogrammet,
og overgangen fra introduksjonsprogrammet til flyktningstipendet. Det er pekt på at mange
kommuner ikke er i stand til å sikre at deltakerne avslutter programmet med gode nok
kvalifikasjoner til å gå over i utdanning eller varig arbeid (se Riksrevisjonen, 2019; Mølland et al.,
2018; Djuve et al., 2017; Lillevik & Tyldum, 2018). At både støtten til livsopphold går ned og
individuell oppfølging i stor grad opphører når flyktningene går fra introduksjonsprogrammet til
flyktningstipendet (Leirvik & Staver, 2019; Riksrevisjonen, 2019; Lerfaldet et al.,2021). I tillegg
er det flere som har foreslått å vurdere endringer i flyktningstipendet. Blant annet er det foreslått å
vurdere å endre på hvem som kan motta stipendet og å endre på stipendets tidsbegrensning
(Leirvik & Staver, 2019, NOU 2018: 13).
Det finnes imidlertid ingen grundige studier som ser på mottakerne av flyktningstipendet og
hvordan de bruker Lånekassens ordninger. Vi vil derfor med denne rapporten forsøke å fylle dette
kunnskapshullet.
Oppbyggingen av rapporten er som følger: Først presentere vi reglene for hvem som kan ha rett
til flyktningstipendet, hvor mye de kan få og hvor lenge stipendet kan gis. I tillegg gir vi en kort
historikk over hvordan disse reglene har endret seg over tid (kapittel 2). Deretter går vi igjennom
tidligere studier som er relevant for flyktningstipendet (kapittel 3) og redegjør for datagrunnlaget

1

Flyktninger har både rett og plikt til å gjennomføre introduksjonsprogrammet, som blant annet inneholder
opplæring i norsk og utdannelsesrettede elementer. Under introduksjonsprogrammet får deltaktenere
introduksjonsstønaden. På årsbasis er introduksjonsstønaden 2G. Deltagere under 25 år som ikke bor med
foreldre mottar 2/3 stønad (Introduksjonsloven, 2003; Integreringsloven, 2020). Deltagere under 25 år som bor
med en eller begge foreldre mottar 1/3 stønad (Integreringsloven, 2020).
2 I utgangspunktet er det ikke mulig å ta utdanning samtidig som en mottar sosialhjelp eller andre ytelser fra NAV
(NOU 2017: 2, s. 67).
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som ligger til grunn for beregningene i rapporten (kapittel 4). Så viser vi utvikling i antall
mottakere og tildelt beløp (kapittel 5), samt demografiske kjennetegn ved mottakerne (kapittel 6).
Dernest ser vi på bruken av flyktningstipendet (kapittel 7), og undersøker hvor mange som mottar
ytterligere utdanningsstøtte, før og etter flyktningstipendet, til grunnskole- og videregående
opplæring (kapittel 8). Så ser vi på hvor stor andel av mottakerne som mottar støtte til høyere
utdanning (i kapittel 9). Til slutt undersøker vi hvordan det går med mottakerne i tilbakebetalingsfasen (kapittel 10) og oppsummerer rapporten (kapittel 11).
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2 Flyktningstipendet
I dette kapittelet presenterer vi reglene for hvem som kan ha rett til flyktningstipendet (2.1), hvor
lenge stipendet kan gis (2.2) og hvor mye mottakerne kan få (2.3). Vi gir også en kort beskrivelse
av hvordan regelverket for flyktningstipendet har utviklet seg over tid (2.4), som et bakteppe til
statistikken vi presenterer i senere kapitler.

2.1 Hvem har rett?
Flyktningstipendet er et eget stipend hovedsakelig til livsopphold under grunnskole- eller
videregående opplæring for flyktninger. Det gis kun til personer med flyktningstatus. Denne
statusen tilfaller utlendinger som søker om det og oppfyller kravene til beskyttelse (asyl), det vil si
utlendinger som har fått oppholdstillatelse i Norge etter § 28 i Utlendingsloven (2008).3 Det er
ikke mulig å motta flyktningstipendet samtidig som en mottar stønad gjennom introduksjonsprogrammet. Dersom mottakeren får norsk statsborgerskap, faller retten til flyktningstipendet bort
fra og med den dagen statsborgerskapet innvilges.
Flyktningstipendet kan tildeles etter del 2 (§ 61 og § 62) eller del 3 (§ 84 og § 85) i forskrift om
utdanningsstøtte.
Flyktningstipendet tildeles etter del 2 til søkere som har ungdomsrett, det vil si rett til videregående opplæring etter § 3-1 i opplæringslova. Denne paragrafen stiller blant annet krav til at
ungdommen skal ha fullført grunnskole eller tilsvarende opplæring. Flyktningstipendet tildeles
også etter del 2 til søkere som har rett til grunnskoleopplæring etter opplæringslova § 4A-1 første
ledd, det vil si søkere som har ungdomsrett til videregående opplæring, men som trenger mer
grunnskoleopplæring for å fullføre videregående opplæring. Ungdomsretten er rett til tre års
heltids videregående utdanning og varer ut det skoleåret som starter i det året man fyller 24 år.
Flyktningstipendet tildeles etter del 3 til de som har rett til grunnskoleopplæring etter
opplæringslova § 4A-1 første ledd. Det vil si til de som er over opplæringspliktig alder, vanligvis
over 16 år (Prop. 68 L (2013—2014)), og som ikke har tilfredsstillende grunnskoleopplæring til å
ha ungdomsrett. Flyktningstipendet tildeles også etter del 3 til de som har rett til videregående
opplæring for voksne etter opplæringslova § 4A-3. Det vil si de som har fullført grunnskoleopplæring, men ikke videregående opplæring, og som fyller 25 år eller mer i løpet av året. I tillegg
kan de som tar videregående opplæring og som ikke har rett til slik opplæring, verken etter
opplæringslova § 3-1 (ungdomsrett) eller § 4A-3 (voksenrett) få flyktningstipendet etter del 3.
Dette kan for eksempel være en som har fullført videregående opplæring og vil forbedre
karakterer, eller en som ikke har fullført videregående opplæring, men som har brukt opp de tre
årene med ungdomsrett.

3

Kravene er at hen enten er forfulgt (på grunn av etnisitet, avstamming, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlem
av spesiell sosial gruppe eller politiske meninger) eller ved hjemreise står i reel fare for å bli utsatt for dødsstraff,
tortur, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

11

2.2 Hvor lenge kan stipendet gis?
Som hovedregel kan flyktningstipendet gis i inntil tre år, og utdanningen må normalt tas innen
seks år etter dato for innvilget beskyttelse. Hvis utdanningen starter innen tre år etter vedtak om
beskyttelse, kan flyktningstipendet gis i tre år. Starter den innen fire år, gis stipendet i to år, og
starter den innen fem år gis stipendet i ett år. Rammen på seks år kan utvides til åtte år for
søkere som får barn eller har barn under ti år, og for dem som har rett til grunnskoleopplæring
etter opplæringslova § 4A-1, før de tar videregående opplæring.

2.3 Hvor mye kan man få?
Størrelsen på flyktningstipendet er avhengig av hvilken forskriftsdel støtten tildeles etter, om
opplæringen er på fulltid eller deltid, hvilke ytelser som kan inngå i flyktningstipendet og hvilke av
disse ytelsene søkeren har rett på. Over tid har det vært flere endringer med hensyn til hvilke
ytelser som inngår i flyktningstipendet. I det følgende viser vi hvilke støtteordninger som inngår i
flyktningstipend etter forskriftsdel 2 og forskriftsdel 3 i studieåret 2021–2022.

2.3.1 Etter del 2 i forskrift om utdanningsstøtte
Følgende ytelser kan inngå i flyktningstipendet etter forskriftsdel 2:
•

Inntektsavhengig stipend (1 140, 2 279 eller 3 421 kroner per måned)

•

Borteboerstipend (4 709 kroner per måned)

•

Barnestipend (1 790 kroner per måned for barn en og to, og 1 165 kroner per måned for barn
tre etc.)

•

Lån til søkere som er 18 år eller eldre og ikke bor sammen med foreldrene, som er gift og bor
sammen med foreldrene eller som forsørger barn og bor sammen med både barnet og
foreldrene (3 399 kroner per måned)

•

Stipend til skolepenger til videregående opplæring ved utenlandske eller internasjonale skoler
(inntil 98 841 kroner per studieår)

•

Stipend til reise (avhengig av avstand mellom skole og foreldrehjem)

Hvilke av ytelsene som inngår for den enkelte søkeren avhenger av hvilke ytelser han eller hun
har rett på. Ytelsene som er mest aktuelle for disse flyktningene, er inntektsavhengig stipend,
borteboerstipend og lån til søkere over 18 år. En flyktning over 18 år som tar opplæring i Norge
på fulltid, ikke har barn og ikke bor sammen med foreldrene, kan få 57 645 kr i flyktningstipend i
semesteret etter del 2 i studieåret 2021–2022. Det tilsvarer da fem måneder med
borteboerstipend, lån til søkere som er 18 år eller eldre og maksimalt inntektsavhengig stipend.
En tilsvarende flyktning som er under 18 år, kan få 40 650 kr i flyktningstipend, her er forskjellen
at denne ikke har rett til lån til borteboere over 18 år.

2.3.2 Etter del 3 i forskrift om utdanningsstøtte
Følgende ytelser inngår i flyktningstipend etter forskriftsdel 3:
•
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Basislånet (11 487 kroner per måned)

En flyktning kan dermed få 57 435 kroner per semester i flyktningstipend etter forskriftsdel 3, som
tilsvarer fem måneder med basislånet.
Flyktningstipendet som gis etter del 3 i forskriften, har blitt behovsprøvd fra og med studieåret
2017–2018. Det vil si at stipendet kan bli omgjort til lån dersom søkeren har person- og kapitalinntekt, trygde- eller pensjonsytelser eller formue over gitte grenser. Hvis søkeren er gift eller har
samboer med felles barn, blir stipendet også behovsprøvd mot ektefellens/samboerens formue.

2.4 Regelverkets utvikling
Flyktningstipendet ble overført fra Sosialdepartementet i 1984, og siden da har lovverk og
forskrifter knyttet til integrerings-, utdannings, og utdanningsstøttepolitikken vært i endring. Vi vil
her kort oppsummere de viktigste endringene med hensyn til flyktningstipendet.
Fra starten til og med studieåret 1992–1993 ble flyktningstipendet kun gitt til politiske flyktninger.
Dette ble endret i 1993–1994 til at alle som ble gitt asyl i Norge kunne få stipendet. Det å få asyl
var det samme som å få innvilget status som flyktning, og fra 1988 til 2010 var det § 16 i
utlendingsloven som definerte hvem som kunne regnes som flyktninger. I 2008 kom en ny
utlendingslov som trådte i kraft fra 1. januar 2010, der § 28 regulerte hvem som fikk
flyktningstatus.
Opprinnelig ble flyktningstipendet kun gitt til videregående opplæring, men fra studieåret 2004–
2005 ble dette endret og har siden også blitt gitt til grunnskoleopplæring.
Det har også blitt gjort endringer i hvor lenge en flyktning kan motta stipendet. I starten kunne
flyktningstipendet gis i to år innenfor en ramme på tre år etter ankomst. Fra studieåret 1987–1988
ble perioden utvidet til tre år og rammen til seks år etter ankomst. Rammen ble ytterligere utvidet i
studieåret 2001–2002 da startdatoen for måling av tidsrammen ble endret fra ankomstdato, til
den datoen asyl ble gitt, altså fra vedtaksdato.
To andre viktige endringer i reglene for flyktningstipendet er at en fra studieåret 2011–2012 ikke
lenger kunne motta stipendet samtidig med introduksjonsstønaden, og at flyktningstipendet gitt
etter del 3 har blitt behovsprøvd fra 2017–2018.
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3 Tidligere studier knyttet til flyktningstipendet
Det finnes per i dag få studier som utelukkende undersøker flyktningstipendet. Det er imidlertid
gjennomført flere studier og evalueringer av utdanning og integrering, der flyktningstipendet
omtales som en del av et større virkemiddelapparat. Spesielt finnes det mye litteratur om
introduksjonsprogrammet. Hvordan en lykkes med opplæring under introduksjonsprogrammet er
av stor betydning for bruken og nytten av flyktningstipendet. Vi vil derfor oppsummere noen av de
viktigste funnene fra disse studiene her. Det er viktig å merke seg at de refererte studiene er gjort
før ny integreringslov ble innført 1. januar 2021. Noen av utfordringene som avdekkes i
litteraturen er forsøkt rettet opp med den nye loven.
Undersøkelser av introduksjonsprogrammet har pekt på en rekke utfordringer som har sin
bakgrunn i både strukturelle og individuelle forhold. Når det gjelder førstnevnte, er det stor
variasjon i kommunenes tiltakstilbud og organisering av programmet, og ikke minst samordningen
og samarbeidet mellom ulike offentlige aktører (Djuve & Kavli, 2015; Djuve, Kavli & Hagelund,
2011; Skutlaberg et al., 2014; Tronstad, 2015). Flere studier viser at mange kommuner ikke er i
stand til å sikre at deltakerne avslutter programmet med gode nok kvalifikasjoner til å gå over i
utdanning eller varig arbeid (se Riksrevisjonen, 2019; Mølland, Guribye & Salomonsen, 2018;
Djuve et al., 2017; Lillevik & Tyldum, 2018).
Målgruppen for introduksjonsprogrammet er svært heterogen. Blant annet er det store forskjeller i
utdanningsnivået til flyktninger (se Statistisk sentralbyrå, 2016). Det er derfor fremhevet som
spesielt viktig å få til individuelt tilpasset kvalifisering, noe som også omtales som en betydelig
utfordring (Lerfaldet et al., 2021; Riksrevisjonen, 2019; Djuve et al., 2017). Studiene finner at det
er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder etterfølgelse av plikten til å utarbeide og
følge opp tilpassede planer. Særlig fremheves norskopplæring som ikke er tilpasset den enkeltes
forutsetninger som en sentral utfordring for kvaliteten og læringsutbyttet i programmet (Djuve et
al., 2017; Tronstad, 2019; Lillevik & Tyldum, 2018; Lerfaldet et al., 2020; Rambøll, 2011).
De siste årene har det blitt rettet oppmerksomhet mot behovet for mer bruk av formell opplæring
for å møte det kompetanseintensive norske arbeidslivet (NOU 2019: 7; NOU 2018: 15).
Regjeringens integreringsstrategi fra 2018 og den nye integreringsloven fra 2021 er et uttrykk for
dreiningen i integreringspolitikken bort fra vektleggingen av å komme raskt i arbeid, mot formell
kvalifisering til varig yrkesaktivitet (Meld. St. 16 (2015–2016); Kunnskapsdepartementet, 2018).
Den økte vektleggingen av formell kompetanse kommer også til uttrykk gjennom den nylig
foreslåtte fullføringsreformen, der ungdomsretten er foreslått erstattet av en fullføringsrett. Målet
er å få flere til å fullføre videregående opplæring slik at flere stiller med like muligheter for videre
utdanning og arbeid (Meld. St. 21 (2020–2021)). Dette er relevant for flyktninger fordi
fullføringsgraden blant minoritetsbefolkningen er betydelig lavere enn for majoritetsbefolkningen,
62,6 prosent kontra 81,6 prosent (Statistisk sentralbyrå, 2021).
Analyser viser at flyktninger som har fullført videregående opplæring har høyere sysselsettingssannsynlighet enn en tilsvarende flyktning med kun grunnskoleutdanning, og at sysselsettingen
er høyere for dem som har tatt opplæring i Norge (Bratsberg et al., 2016; Mølland et. al., 2018).
Likevel har andelen i videregående og grunnskoleopplæring i introduksjonsprogrammet lenge
vært lav, selv om den har økt noe de seneste årene (Djuve et al., 2014; Djuve et al., 2017;
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Riksrevisjonen, 2019). Riksrevisjonen (2019) har rapportert at av deltakerne i 2018 tok omtrent
20 prosent grunnskole og 9 prosent videregående opplæring. Undersøkelser finner at de mest
sentrale barrierene for deltakelse i formell utdanning er knyttet til manglende tilbud og rettigheter,
og at det tradisjonelle tilbudet for voksne i grunnopplæring (voksenretten) ikke er tilpasset
innvandrernes behov og forutsetninger (se Leirvik & Staver, 2019; Djuve et al., 2011; 2014; 2017;
Dæhlen et al., 2013).
Det er mange som trenger ekstra tid og oppfølging for å gjennomføre opplæringen, og svake
norskferdigheter er som nevnt et sentralt hinder for fullføring (se Leirvik & Staver, 2019; Djuve et
al., 2011; 2014; 2017; Dæhlen et al., 2013). I de senere årene har det derfor blitt rettet
oppmerksomhet mot utviklingen av tilpassede utdanningsløp og tilrettelagte fag- og yrkesopplæringsløp for voksne innvandrere (se NOU 2017: 2; Leirvik og Staver 2019; NOU 2021: 2).
Bakgrunnen for dette har vært senere års forskning som viser at formell kompetanse opparbeidet
i Norge er viktig både for å komme inn i arbeidslivet, og for å oppnå varig arbeidslivstilknytning
(Bratsberg et al., 2016). I flere studier trekkes for eksempel kombinasjonsløp frem som et viktig
tiltak i introduksjonsprogrammet. Disse løpene kombinerer språkopplæring med arbeid, praksis,
eller formell opplæring (se Djuve et al., 2017). Erfaringen med tiltaket er positivt, men bruken
varierer mellom kommunene (Djuve & Kavli, 2015; Djuve et al., 2017; 2014). Kombinasjonsløp
medfører en lengre opplæringsperiode enn normalt, og det er vanlig at et løp på to år, forlenges
til tre år fordi personen trenger ekstra tid til norskopplæring. Kombinasjonsløp er også relevant for
dem som har avsluttet introduksjonsprogrammet (ibid).
Forskningen viser imidlertid at motivasjonen for lange opplæringsløp er lav. Dette er blant annet
fordi mange flyktninger har behov for rask overgang til arbeidslivet for å forsørge familien, og på
grunn av inntektskravet for å innvilges permanent oppholdstillatelse og familiegjenforening (Djuve
et al., 2011; Djuve et al., 2017, Lillevik & Tyldum, 2018; Leirvik & Staver, 2019). Det å sikre
tilstrekkelig livsopphold for gjennomføring av formell opplæring har derfor vært en fremtredende
problemstilling de senere årene (se for eksempel NOU 2017: 2; NOU 2018: 13). Det fremholdes
at en viktig barriere under videre opplæring etter endt introduksjonsstønad handler om at nivået
på støtte til livsopphold ikke oppleves som tilstrekkelig. (Leirvik & Staver, 2019; Riksrevisjonen,
2019; Lerfaldet et al.,2021). I tillegg finner Leirvik og Staver (2019) at det er viktig at flyktninger
kommer i gang med et utdanningsløp mens de fremdeles er i introduksjonsprogrammet. Dette er
fordi de får tett oppfølging av en flyktningrådgiver i programmet. Bortfallet av oppfølgingen pekes
på som en barriere for gjennomføringen av opplæring ved fullført introduksjonsprogram. Lånekassen gir ingen tett oppfølging av sine kunder.
Lånekassen gir livsoppholdsgrunnlag som tilsvarer omkring halvparten av introduksjonsstønaden
på 2G. Denne nedgangen i livsoppholdsytelse, for de som går fra introduksjonsprogrammet til å
motta støtte fra Lånekassen, omtales i flere sammenhenger som en mulig barriere (NOU 2018:
13; Leirvik & Staver, 2019; Riksrevisjonen, 2019; Lerfaldet et al.,2021). For de som deltar i
kombinasjonsløp kan nedgangen i livsopphold bli enda større, og regelverket for støtte til
deltidsstudier fremheves i den sammenhengen som spesielt krevende (Leirvik & Staver, 2019).
Kombinasjonsløp inneholder ofte opplæring som ikke gir formell uttelling i timer, noe som
medfører at Lånekassen ikke kan tildele støtte til fulltidsstudier.
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Når det gjelder Lånekassens rolle i finansieringen av livsopphold er Livsoppholdsutvalgets
utredning spesielt interessant (NOU 2018: 13). Rapportens mandat var å foreslå endringer i
finansieringsordningene til voksne i grunnskole- og videregående opplæring, med mål om at flere
skal kunne ta slik opplæring. Hovedbegrunnelsen for de foreslåtte endringene i Lånekassens
regelverk er den store samfunnsøkonomiske gevinsten av utdanning. Ifølge utvalget dekker
Lånekassens ordninger bare i begrenset grad behovene til voksne i grunnopplæring. De pekte
blant annet på at støttenivået oppleves som lavt for voksne som gjerne har omsorgsforpliktelser,
og at låneopptak til grunnutdanning oppleves som en investering med høy risiko fordi slik
utdanning gir svak uttelling på arbeidsmarkedet. I tillegg viser de til Probas rapport fra 2013 om
utdanningsstøtteordningene, som finner at de med kun videregående utdanning er klart
overrepresentert blant dem som får studielånet permanent overført til Statens innkrevingssentral
(NOU 2018: 13; Proba, 2013; von Simson 2022b). For å redusere usikkerhet tilknyttet
utdanningsavkastning og gjeldsbelastning foreslo utvalget derfor en ordning med inntektsavhengig tilbakebetaling.
Videre foreslo utvalget endringer spesifikt knyttet til flyktningstipendet. Dette gjaldt endringer i
regelverket for målgruppe og tidsbegrensning. Målgruppen for flyktningstipendet er i dag smalere
enn for introduksjonsprogrammet, der sistnevnte også er for familiegjenforente og de med
opphold på humanitært grunnlag (Leirvik & Staver, 2019). Siden 2012 har fordelingen i
introduksjonsprogrammet vært omtrent 84 prosent flyktninger, 15 prosent familiegjenforente med
flyktninger, og 1 prosent med annen status (iMDI referert i NOU 2018: 13, s.210). Utvalget peker
på at alle disse gruppene har samme forutsetninger og behov for å ta utdanning, og foreslår
derfor å samordne målgruppen for flyktningstipendet med målgruppen for introduksjonsprogrammet. Når det gjelder tidsrammen regnes antall år man kan få flyktningstipend i dag fra
dato for vedtak om beskyttelse. Det er noe variasjon i tiden det tar fra en person får innvilget
beskyttelse til hen kan starte i utdanning. Årsakene til dette er utenfor flyktningens kontroll, og
gjelder blant annet bosettingstid og lokale utdanningstilbud. Dette gir uforutsigbarhet og skaper
forskjeller. Utvalget foreslår derfor å gi rett til grunnopplæring i en viss periode uavhengig av
vedtakstidspunktet for beskyttelse.
Utfordringene pekt på i litteraturen, og som er relevant for bruken av flyktningstipendet kan
oppsummeres i følgende punkter:
•

Introduksjonsprogrammet har i begrenset grad sikret at deltakerne avslutter programmet med
gode nok kvalifikasjoner til å gå over i utdanning eller varig arbeid, og få har deltatt i formell
opplæring.

•

Overgangsbarrierer med tanke på økonomi og oppfølging kan øke risikoen for frafall etter
avsluttet introduksjonsprogram.

•

Det er noe variasjon i tiden det tar fra vedtak om beskyttelse til bosetting og oppstart i et
kvalifiseringsløp, og dette kan gå ut over antall år med rett til flyktningstipendet.

•

Opplæringsloven og regelverket for flyktningstipendet har i for liten grad vært tilpasset
flyktningenes særskilte opplæringsbehov og voksne flyktningers livssituasjon.

•

Lånebelastning av grunnutdanning kan medføre økt risiko for mislighold.
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4 Datagrunnlag
Analysene i denne rapporten bygger i all hovedsak på Lånekassens registerdata. Vi har gjort
ulike uttrekk til forskjellige formål, og de er beskrevet i delkapittel 4.1.–4.3. I tillegg har vi
hentet informasjon om antall nye flyktninger med flyktningstatus fra Utlendingsdirektoratet
(UDI) sine nettsider, som beskrevet i delkapittel 4.4. Alle beløp i rapporten er inflasjonsjustert
til 2020-kroner.

4.1 Tildeling: Mottakere av flyktningstipendet
Fra Lånekassens registerdata har vi trukket ut demografiske variabler og tildelingshistorikken til
de som har mottatt flyktningstipend i ett eller flere semestre i løpet av studieårene 1986–1987 til
2020–2021. I løpet av denne perioden har det vært 38 840 unike mottakere. Vi har trukket ut
følgende variabler:
•

Ytelser — hvilke typer utdanningsstøtte flyktningene har mottatt/endt opp med

•

Studieår og semester — når de har mottatt ulike typer utdanningsstøtte

•

Utdanningskode og beskrivelse av utdanning — til hvilken utdanning de har mottatt støtten

•

Forskriftsdel — etter hvilken forskriftsdel de har mottatt støtten

•

Kjønn

•

Fødselsår

•

Statsborgerskap på tildelingstidspunktet4

Utdanningskodene i uttrekket er NUS-koder – Norsk standard for utdanningsgruppering.5 I
uttrekket er det oppgitt NUS-koder i henhold til gjeldene koder ved behandling av søknaden for
det aktuelle undervisningsåret. NUS-kodene ble revidert i 2000, og vi har oppdatert dataen slik at
alle NUS-kodene er etter NUS 2000-standarden.
Noen ganger bruker vi hele populasjonen (hele uttrekket) og andre ganger bruker vi mindre
utvalg av populasjonen, avhengig av hva vi ønsker å undersøke. Når vi bruker utvalg av
populasjonen, er dette forklart underveis i rapporten.
I vedlegg A og B er vår kategorisering av ytelsesvariabelen og variabelen som beskriver
utdanningen forklart.

4.2 Tildeling: Øvrige mottakere av utdanningsstøtte
Fra Lånekassens registerdata har vi også trukket ut tildelingshistorikken til alle nye
støttemottakere i løpet av studieårene 2010–2011 til 2014–2015, unntatt de som en eller annen
gang har mottatt flyktningstipendet. Dette uttrekket er brukt som sammenligningsgrunnlag i
delkapittel 8.4. Vi har valgt nye mottakere litt tilbake i tid for at alle i utvalget minst skal ha hatt syv
år med (mulig) tildelingshistorikk, fra 2014–2015 til 2020–2021.

4
5

Statsborgerskapet registrert som saksgrunnlag ved behandling av søknaden for det aktuelle undervisningsåret.
Standard for utdanningsgruppering (NUS) (ssb.no)
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4.3 Tilbakebetaling: Tidligere mottakere av flyktningstipendet
og alle tilbakebetalere
Fra Lånekassens registerdata har vi trukket ut alle unike tilbakebetalere per år i perioden 1996—
2020 og alle unike tilbakebetalere per år som har fått lånet sitt oppsagt minst én gang. Det
tilsvarende uttrekket har vi også gjort for tilbakebetalere som har mottatt flyktningstipendet.
Videre har vi trukket ut alle unike tilbakebetalere per år som har fått lånet sitt permanent oppsagt.
Det tilsvarende uttrekket har vi også gjort for tilbakebetalere som har mottatt flyktningstipendet.
Denne dataen har vi brukt for å beregne raten for midlertidige oppsagte og permanent oppsagte
per år i henholdsvis delkapittel 10.1. og 10.2. Vi har også koblet på tildelingshistorikken til tilbakebetalerne som har mottatt flyktningstipend, slik at vi kan se det høyeste utdanningsnivået de har
mottatt støtte til og kjønn.

4.4 Data fra UDI: Nye flyktninger
Data på antall nye flyktninger med flyktningstatus har vi hentet fra UDI sine nettsider, fra tabellen
ved navn «Vedtak om beskyttelse (asyl) 2010—2021».6 Vi har summert variablene «konvensjonsflyktninger (asyl)» og «annen flyktningstatus». I tabellen er det også oppgitt antall flyktninger som
har fått opphold på humanitært grunnlag, men opphold på humanitært grunnlag gir ikke
flyktningstatus og dermed heller ikke rett til flyktningstipendet. 7

6

Vedtak om beskyttelse (asyl) 2010–2021 - UDI
Personer med flyktningstatus er personer som er innvilget oppholdstillatelse i Norge etter § 28 i Utlendingsloven
(2008). De som får opphold på humanitært grunnlag, er personer som har fått oppholdstillatelse etter § 38 i
Utlendingsloven (flyktning.net, 2022b; Utlendingsdirektoratet, 2022).
7
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5 Utvikling i antall mottakere og beløp tildelt
Siden studieåret 1986–1987 og frem til og med studieåret 2020–2021 har 38 840 unike personer
mottatt flyktningstipendet, og de har samlet fått tildelt litt over 6 milliarder 2020-kroner i flyktningstipend.8 Frem til 2011–2012 var det årlig et sted mellom 200 og 1200 personer som mottok
flyktningstipend, siden har det vært en kraftig økning i antall mottakere med toppunkt i studieåret
2019–2020, da over 12 000 mottok flyktningstipendet. Utbetaling per studieår har endret seg i
takt med antall mottakere, og hadde også et toppunkt studieåret 2019–2020, med 1 milliard
kroner. I figur 1 er utviklingen i antall mottakere og beløp tildelt per år vist.
Figur 1: Antall mottakere og utbetalt i flyktningstipend per studieår.

En person kan motta flyktningstipendet over flere år, og vil da være representert i flere av søylene
i figur 1. Vi kan derfor ikke summere søylene i denne figuren for å finne antall unike personer over
flere studieår. En annen måte å fremstille antall mottakere på er å vise nye mottakere av
flyktningstipendet per studieår. Dette har vi gjort i figur 2. En person kan bare være ny mottaker
av flyktningstipendet én gang, og søylene i denne figuren summerer seg derfor til antall unike
flyktningstipendmottakere over alle studieårene. Figur 2 har nesten samme fasong som figur 1,
men det er færre nye mottakere per år enn mottakere per år. Vi ser at det var flest nye mottakere
i 2018–2019, ca. 6 000.

8

Inkluderer stipendutbetalinger som siden er omgjort til lån som følge av behovsprøving.
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Figur 2: Antall nye mottakere av flyktningstipendet per studieår.

5.1.1 Andel av flyktningene som mottar flyktningstipendet
Vi kan regne ut et grovt anslag hvor stor andel av de nye flyktningene som senere blir flyktningstipendmottakere. Typisk tar det noen år fra en flyktning får oppholdstillatelse til flyktningene kan
motta flyktningstipendet. Dette skyldes at flyktningene først plikter å gjennomføre introduksjonsprogrammet, som inntil 2021 vanligvis varte opp til to år (IMDi, 2019). Det kan også av ulike
årsaker ta noe tid fra en flyktning får oppholdstillatelse til flyktningen starter introduksjonsprogrammet, og fra flyktningen avslutter introduksjonsprogrammet til han eller hun kan motta
flyktningstipendet. For å beregne anslaget legger vi derfor til grunn at det tar tre år fra oppholdstillatelse er innvilget til flyktningene er aktuelle mottakere av flyktningstipendet.
Med dette utgangspunktet kan vi se hvor mange nye mottakere det var i perioden 2013–2020
(27 442 stk.) i forhold til nye flyktninger det var i perioden 2010–2017 (63 133 stk.). Dette
forholdstallet indikerer at om lag 40 prosent av de nye flyktningene i perioden 2010–2017 har
mottatt flyktningstipendet.9 Vi vet imidlertid ikke hvor mange av de nye flyktningene som faktisk
har hatt rett til å motta stipendet. For eksempel kan det være en del som ikke har hatt rett på
stipendet fordi de allerede har fullført videregående skole, enten før de kom til Norge eller under
introduksjonsprogrammet. Anslaget sier derfor ikke noe om utnyttelsesgraden, det vil si andelen
med rett til stipendet og som benytter seg av retten.
I figur 3 ser vi antall nye flyktninger og antall nye mottakere av flyktningstipendet i perioden 2010–
2020 (kalenderår). I tillegg har vi også med en variabel som viser antall nye flyktninger forskjøvet
3 år fremover i tid, basert på antagelsen om at det tar noen år fra oppholdstillatelse er innvilget til
flyktningene kan motta flyktningstipendet.

9

Det gir ikke mening å se på hvor mange nye flyktningstipendmottakere det er i et gitt år i forhold til hvor mange
nye flyktninger det er i det samme året, siden vi vet at nyankomne flyktninger typisk går introduksjonsprogrammet
før de kan motta flyktningstipendet.
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Figur 3: Antall nye flyktninger, nye flyktninger forskjøvet tre år fremover i tid og nye mottakere av flyktningstipendet per kalenderår.

Gitt alt annet likt, er det rimelig å anta at andelen av flyktningene som har rett til flyktningstipendet
etter introduksjonsprogrammet kan minke noe i tiden fremover. Dette på grunn av at det med den
nye integreringsloven legges enda større vekt på at flere av flyktningene skal fullføre grunnskoleog videregående opplæring i løpet av introduksjonsprogrammet.
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6 Demografiske kjennetegn ved mottakerne
Hvordan mottakerne av flyktningstipendet bruker Lånekassen kan blant annet henge sammen
med demografiske kjennetegn, som alder, kjønn og opprinnelsesland. Vi skal derfor nå se på
hvordan alderssammensetning (6.1.), kjønnsfordeling (6.2.) og opprinnelsesland (6.3) blant
mottakerne har variert over tid.

6.1 Alder
I figur 4 kan vi se alderssammensetningen blant mottakere av flyktningstipendet fra studieåret
1986–1987 til og med studieåret 2020–2021. Vi ser at alderssammensetningen har variert en del
over tid. Andelen under 25 år har gått betydelig ned de siste 20 årene, fra å ligge på nesten 80
prosent i studieåret 2002–2003 til å ligge på 40 prosent i 2020–2021. Vi kan også se at andelen
mottakere over 40 år generelt har væt lav.
Figur 4: Utvikling i aldersfordeling (venstre akse) og antall mottakere av flyktningstipendet per studieår (hvit linje,
høyre akse).

Med den nye integreringsloven, som trådte i kraft 1. januar 2021, er det bestemt at deltakerne av
introduksjonsprogrammet skal ha et sluttmål. Deltakere under 25 år, som ikke har utdanning på
videregående nivå fra før, skal som hovedregel ha det å fullføre videregående opplæring som sitt
sluttmål. Varigheten av programmet er også utvidet og skal tilpasses sluttmålet. For dem med
sluttmål å fullføre videregående opplæring kan programmet vare opp til 4 år. Hensikten er blant
annet at flere flyktninger skal fullføre videregående skole i løpet av introduksjonsprogrammet.
Dersom dette lykkes kan vi, alt annet likt, forvente at andelen under 25 år som mottar flyktningstipendet minker ytterligere i tiden fremover.10 Ikke umiddelbart, men kanskje fra studieåret 2024–
2025 eller 2025–2026. Det vil si fra det tidspunktet personer som er omfattet av den nye

10

Vi skriver «alt annet likt» fordi det er flere faktorer som kan påvirke hvor stor andel som er under 25 år. En
åpenbar faktor er aldersfordelingen blant de som får flyktningstatus i tiden fremover.
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integreringsloven begynner å bli ferdige med introduksjonsprogrammet og kan gå over til å motta
flyktningstipend.

6.2 Kjønn
I figur 5 kan vi se kjønnsfordelingen blant mottakere av flyktningstipendet fra studieåret 1986–
1987 til og med studieåret 2020-2021. Kjønnsfordelingen blant mottakerne har også variert noe i
løpet av tiden ordningen har eksistert i Lånekassen. Typisk har det vært en litt større andel menn
enn kvinner blant mottakerne. Over hele perioden har i gjennomsnitt ca. 60 prosent av
mottakerne vært menn og 40 prosent kvinner.
Figur 5: Utvikling i kjønnsfordeling (venstre akse) og antall mottakere av flyktningstipendet per studieår (hvit linje,
høyre akse).

6.3 Opprinnelsesland
Figur 6 viser hvilke land mottakerne av flyktningstipendet har kommet fra.11 Fra 1986 og utover
nittitallet var Vietnam og Iran de vanligste opprinnelseslandene. Fra midten av nittitallet frem til litt
ut på totusentallet var om lag 20 prosent av mottakerne fra Irak. Fra rundt 2000–2001 ble
flyktninger fra Afghanistan en (økende) andel av mottakerne. Fra omkring 2006–2007 til 2011–
2012 var en forholdvis stor andel av mottakerne fra Myanmar, Kongo DR eller Liberia. De siste ti
årene har flyktninger fra Eritrea, Afghanistan og Somalia utgjort en stor andel av mottakerne, og i
de siste fem årene har også flyktninger fra Syria utgjort en voksende andel av mottakerne. Over
hele perioden er de vanligste opprinnelseslandene Eritrea, Syria, Somalia og Afghanistan, i den
rekkefølgen. At disse opprinnelseslandene er vanligst kommer av at antall mottakere har økt
kraftig siden 2012–2013, jamfør figur 1, da disse landene har vært sterkt representert.

11

Figuren viser det første statsborgerskap flyktningstipendmottakerne er registrert med i Lånekassens
registerdata. De aller fleste vil være registrert med det landet de opprinnelig kommer fra, men noen kan ha fått
annet statsborgerskap før de ble kunde i Lånekassen. Eksempelvis er det noen mottakere av flyktningstipendet
som har norsk statsborgerskap som første statsborgerskap de er registrert med i Lånekassen.
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Figur 6: Opprinnelsesland – utvikling i fordeling (venstre akse) og antall mottakere av flyktningstipendet per
studieår (hvit linje, høyre akse).

24

7 Bruken av flyktningstipendet
I dette kapitlet skal vi se på hvordan mottakerne bruker flyktningstipendet. Vi skal se hvilken
forskriftsdel de får stipendet etter (7.1), hvor mye de får i flyktningstipend (7.1), hvor lenge (7.2),
til hvilket utdanningsnivå (7.3) og utdanningsretning (7.4). Vi ser også på hvor stor andel av
mottakerne som får hele eller deler av flyktningstipendet omgjort til lån på grunn av for høy inntekt
eller formue (7.5). Til slutt gir vi en kort oppsummering av kapitlet (7.6).

7.1 Forskriftsdel og beløp
Hvor mye den enkelte kan få i flyktningstipend per semester avhenger av flere faktorer. En viktig
faktor er om stipendet tildeles etter del 2 (§ 62) eller del 3 (§ 84) i forskriftene om utdanningsstøtte. Se delkapittel 2.1. for informasjon om hvem som har rett til flyktningstipendet etter del 2 og
del 3, og delkapittel 2.3 for informasjon om hvor mye en kan få i flyktningstipend etter de to
forskriftsdelene.
I figur 7 kan vi se fordelingen mellom de som har fått stipendet etter del 2 og del 3 fra og med
studieåret 2002–2003. Vi ser at andelen som har fått flyktningstipend etter del 2 har gått litt ned
siden studieåret 2002–2003. Fra å ligge litt over 40 prosent til å ligge på litt under 40 prosent de
siste seks studieårene. De som får stipendet tildelt etter del 2 i forskriftene kan ikke fylle mer enn
25 år i løpet av skoleåret, mens de som får stipendet etter del 3 kan være mellom 16 og 65
år.12,13 I figur 9 kan vi også se aldersfordelingen blant de som mottar utdanningsstøtte etter del 3.
Vi ser at mellom 20 og 40 prosent som har mottatt flyktningstipendet etter del 3 er yngre enn 25
år. Andelen har vært nedadgående, og i studieåret 2020–2021 var andelen under 10 prosent.

12

Det er de med ungdomsrett som kan få flyktningstipend etter del 2. Ungdomsretten varer ut det skoleåret som
starter året man fyller 24 år.
13 De må være over opplæringspliktig alder, som typisk er 16 år, og yngre enn aldersgrensen for å motta
utdanningsstøtte, som kan gis frem til og med det året en fyller 65 år.

25

Figur 7: Prosentandel som har fått flyktningstipend etter forskriftsdel 2 og del 3 per studieår.

Figur 8: Aldersfordeling per studieår blant de som har mottatt flyktningstipendet etter forskriftsdel 3.

I snitt fra studieåret 2002–2003 til 2020–2021 har flyktningstipendet per semester etter del 2 og
del 3 vært henholdsvis ca. 30 000 og 50 000 kroner per semester og 60 000 og 100 000 per
studieår.
I figur 9 ser vi frekvensen av ulike beløp gitt i flyktningstipend etter del 2 og 3 i fra studieåret
2002–2003 til 2020–2021. I denne perioden var det 34 357 unike mottakere av flyktningstipendet,
14 945 mottok stipendet etter del 2 og 22 960 mottok stipendet etter del 3. Vi ser at det vanligste
er å få mellom 15–20 000 kroner i semestret etter del 2, og mellom 50–60 000 kroner i semestret
etter del 3.
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Figur 9: Histogram som viser frekvensen av ulike beløp gitt i flyktningstipend etter forskriftsdel 2 og 3 fra
studieåret 2002–2003 til 2020–2021. Søylenes bredde er 20 000 (lyselilla) og 5000 kroner (mørkelilla).

Fra dataen finner vi at nesten 15 prosent (2 720 av 18 371) av mottakerne i studieårene fra
2002–2003 til 2020–2021 har fått flyktningstipend etter både del 2 og del 314 Det vil si at de enten
først har fått det etter del 2 og senere etter del 3, eller motsatt, først etter del 3 og deretter del 2.
Det er ca. 10 prosent av mottakerne som først har fått stipendet tildelt etter del 3 for så senere å
få det etter del 2 (1 811 mottakere).
Hovedgrunnen til at mottakere går fra å få stipendet tildelt etter del 3 til å få stipend tildelt etter del
2 er at de går fra å få støtte til grunnskoleopplæring uten ungdomserett til å få støtte til
videregående skole med ungdomsrett.
Støtte til grunnskoleopplæring for de over opplæringspliktig alder, vanligvis over 16 år, som ikke
har ungdomsrett, gis etter del 3 i forskriftene. Mens støtte til videregående opplæring for de som
har ungdomrett gis etter del 2. Dette betyr at en person som er mellom 16 og 25 år, 15 og som
ikke har tilfredsstillende grunnskoleopplæring til å ha ungdomsrett, vil få støtte til grunnskoleopplæring etter del 3. Men når vedkommende har fullført grunnskoleopplæringen, vil han oppnå
ungdomsrett, gitt at han fremdeles er under 25 år, og dermed få støtte etter del 2 til videregående
opplæring. Med andre ord vil han gå fra å få støtte etter del 3 til grunnskoleopplæring til å få
støtte etter del 2 til videregående opplæring.
Det gjelder 90 prosent av de som går fra del 3 til del 2. Disse mottakerne vil typisk oppleve at
stipendet blir betydelig mindre når de går fra grunnskoleopplæring over til videregående. Det kan

14

Vi ser her på de som har mottatt flyktningstipendet i studieårene 2002–2003 til 2020–2021, men filtrer vekk nye
mottakere etter 2017–2018, n = 18 371. Det vil si at mottakerne i utvalget senest kan ha mottatt flyktningstipend
for første gang 2017–2018. Det gir alle i utvalget mulighet til å ha mottatt flyktningstipendet over minst 4 år.
15 Grensen går ikke nøyaktig på dagen du fyller år, men er knyttet til hva du fyller i løpet av skoleåret. Ugdomsretten varer ut det skoleåret som starter året du fyller 24 år.
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tenkes at dette kommer overraskende på en del mottakere og at det oppleves urimelig – de får
«plutselig» lavere stipend fordi du har nådd milepælen å begynne på videregående.
I snitt har de som har gått fra å få flyktningstipendet tildelt etter del 3 til å få det tildelt etter del 2
fått ca. 15 000 kroner mindre i stipend i semesteret.16 Av figur 10 ser vi at de aller fleste som har
gått fra del 3 til del 2 har fått et lavere flyktningstipend. Nesten 25 prosent har fått mellom 10 000
og 30 000 kroner mindre i stipend, og nesten 30 prosent har fått mellom 30 000 og 50 000 kroner
mindre. Det er også en del som har beholdt omtrent det samme stipendet, om lag 30 prosent har
hatt en endring på mindre enn pluss/minus 2 500 kroner. Et fåtall, rundt 5 prosent, har fått mer i
stipend (2 500 kroner eller mer).
Figur 10: Histogram som viser endring i mottatt beløp når mottakere går fra å få flyktningstipendet etter del 3 til
del 2. Søylenes bredde er 20 000 og 5000 kroner.17

Det kan umiddelbart virke bedre å få støtte etter del 3 enn etter del 2, siden en da typisk får mer i
støtte, men det er også nedsider ved å få støtte etter del 3 til utdanning på lavere nivå. En
ulempe er at man bruker av kvoten med rett til utdanningsstøtte etter forskriftsdel 3, og støtte til
høyere utdanning gis kun etter denne forskriftsdelen. Det betyr at mottakere av flyktningstipendet
vil sitte igjen med færre år med rett til støtte til høyere utdanning. Denne ulempen går vi nærmere
inn på i delkapittel 8.4.. En annen ulempe er at flykltingstipend tildelt etter fordkrifsdel 3
behovprøves mott inntekt/formue, og kan følgelig bli omgjort til lån.
Å gå fra folkehøyskole til videregående skole kan også medføre at en mottaker går fra å få støtte
etter del 3 til å få støtte etter del 2, dersom mottakeren har ungdomsrett. Dette gjelder om lag 2
prosent av utvalget.

16

Ser på flyktningstipendet mottakerne sitter igjen med etter behovsprøving mot inntekt.

17

De smaleste søylene inneholder observasjoner som er fra 2500 kroner under til 2500 kroner over beløpet
oppgitt under søylen på x-aksen. For eksempel er det ca. 30 prosent som har fått en beløpsendring på
flyktningstipendet sitt i intervallet [-2500 kroner, +2500 kroner].
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7.2 Tid.
I snitt har mottakerne av flyktningstipendet mottatt stipendet i litt over fire semestre.18 En kan
maksimalt motta flyktningstipendet i seks semestre, likevel er det noen få som har mottatt
stipendet i syv og åtte semestre. Dette kan muligens skyldes ulike unntak fra regelen. I sum har
nesten 35 prosent mottatt stipendet i seks eller flere semestre. Det mest vanlige er å motta
stipendet i seks semestre, deretter følger fire og to semestre. Dette er vist i figur 11, hvor vi ser
prosent av alle mottakerne i løpet av perioden 1987–1988 til 2017–2018, fordelt på antall
semester de har mottatt flyktningstipendet. Andelen som mottar stipendet i ett, tre og fem
semester er mye lavere enn andelen som mottar det i to, fire og seks semestre. Dette virker
naturlig med tanke på at et utdanningsår består av to semestre.
Figur 11: Fordeling på antall semester mottatt flyktningstipendet

7.3 Utdanningsnivå
Av figur 12 kan vi se hvilket utdanningsnivå mottakerne av flyktningstipendet har mottatt stipendet
til. Som fortalt i delkapittel 2.4 ble flyktningstipendet i starten kun gitt til videregående opplæring.
Fra studieåret 2004–2005 ble retten utvidet til å gjelde både videregående og grunnskoleopplæring. Av figur 12 ser vi at en del likevel mottok flyktningstipendet til grunnskolenivå (nivå 2)
før 2004–2005, nesten alle disse mottok stipendet til innføringskurs for fremmedspråklige. Fra og
med 2004–2005 har de fleste som mottok flyktningstipendet til grunnskolenivå gått på
grunnskole, men noen har også mottatt stipendet til innføringskurs for fremmedspråklige.
Vi ser at andelen som har mottatt flyktningstipendet til grunnskolenivå har økt vesentlig siden
bunnpunktet i 2002–2003, fra å ligge på et par prosent til å ligge på ca. 30 prosent. Dette
sammenfaller med at det ble mulig å motta flyktningstipendet til grunnskoleopplæring fra
18

Snitt blant nye flyktningstipendmottakere i perioden fra 1987–1988 til 2017–2018, n = 22 507. Det har vært
mulig å motta stipendet i 3 år innen 6 år fra oppholdstillatelse siden 1987–1988, vi ser derfor fra og med dette
studieåret. Vi har filtrert vekk nye mottakere i studieårene 2018–2019, 2019–2020 og 2020–2021, siden disse
ikke har hatt mulighet til å motta stipendet i mer enn henholdsvis 3, 2 og 1 år på analysetidspunktet. Vi har også
filtrert vekk de som har fått alt de har mottatt i flyktningstipend omgjort til lån. Dette gjelder kun 13 personer over
hele perioden.
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studieåret 2004–2005. Flesteparten av de som mottar flyktningstipendet mottar dette til
videregående opplæring, rundt 70 prosent de siste ti årene.
En flyktningstipendmottaker kan motta flyktningstipendet til både grunnskole- og videregående
opplæring, suksessivt. Det er derfor også interessant å se på det høyeste utdanningsnivået de
har mottatt stipendet til. Blant de som mottok flyktningstipendet fra og med studieåret 1986–1987
til senest i 2018–2019 (n = 21 837), var det henholdsvis 14 og 86 prosent som hadde
grunnskolen og videregående opplæring som høyeste nivå de mottok stipendet til.
Figur 12: Fordeling på utdanningsnivå mottakerne av flyktningstipendet går. Prosent av totalt antall per studieår.19

7.4 Utdanningsretning
Av figur 13 ser vi fordeling på utdanningsretning blant de som har mottatt flyktningstipendet til
videregående opplæring. Vi ser at det har vært en økning i andel som går yrkesfag/lærling. Fra
20—30 prosent i studieåret 1999–2000, året med lavest andel yrkesfag, til nesten 75 prosent i
2020–2021. Vi har ikke funnet ut hvorfor vi ser denne økningen. Det ble laget en rapport av
OsloMet i 2019 på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, som undersøker hvordan kommunene
kan stimulere til at flere voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet begynner med fag- og
yrkesopplæring (Leirvik og Staver 2019). Men den kom som sagt i 2019, og vi ser at det har vært
en økning i yrkesfagandelen lenge før det.
Det har vært to omfattende reformer i videregående opplæring i perioden vi ser på – Reform 94
og Kunnskapsløftet i 2006. I forbindelse med disse reformene har det vært noen endringer i antall
studieretninger og hva de heter (utdanning.no, 2022b). Dette ser imidlertid ut til å ha begrenset

Figuren er basert på registrerte NUS-koder – Norsk standard for utdanningsgruppering, i henhold til NUS 2000.
Vi ser på utviklingen fra og med studieåret 1988/89, siden datakvaliteten før dette virker å være lav.
19
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betydning for vår kategorisering mellom yrkesfag og studieforberedende, annet enn at andelen vi
ikke har klart å kategorisere er litt større før reform 94.
I kategorien «annet» ligger, innføringskurs for fremmedspråklige, forkurs, folkehøgskole og
videregående studieretning beskrevet som husholdning/husflid. Vi har vært usikre på om
sistnevnte har vært å regne som studieforberedende eller yrkesfag, og derav er den kategorisert
under «annet».
I perioden, fra 1986–1987 til 2020–2021, er det om lag 35 prosent som har gått studieforberedende og nesten 60 prosent som har gått yrkesfag. I og med at det er betydelig flere
mottakere de siste studieårene, hvor yrkesfag har blitt mer populært, har disse årene fått større
vekt. Ca. 20 prosent av dem som har tatt yrkesfag har også fått støtte til studieforberedende.
Figur 13: Fordeling på utdanningsretning blant de som har mottatt flyktningstipendet til videregående opplæring.
Prosent av mottakerne per studieår, som mottar stipendet til videregående opplæring (utdanningsnivå 3 og 4).

7.5 Behovsprøving
Flyktningstipendet, som gis etter del 3 i forskriftene, har blitt behovsprøvd fra og med studieåret
2017–2018. Det vil si at stipendet kan bli omgjort til lån dersom mottakeren har person- og
kapitalinntekt, trygde- eller pensjonsytelser eller formue over gitte grenser. Hvis mottakeren er
gift, har registrert partner eller har samboer med felles barn, blir stipendene behovsprøvd mot
ektefellens/samboerens samlede formue.
Reduksjon av stipendene begynner når en passerer de fastsatte beløpsgrensene. For person- og
kapitalinntekt er beløpsgrensen på ca. 200 000 kroner per år, gitt at en mottar støtte i mer enn
syv måneder per kalenderår. Mens grensen på trygd- og pensjonsytelser er litt over 100 000
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kroner per år. Stipendene blir redusert med fem prosent per måned av den delen av
inntekten/ytelsen som overstiger grensen (Lånekassen, 2022a).20
I perioden 2017–2018 til 2019–2020 var det i snitt 5 535 som mottok flyktningstipendet etter del 3
per semester. I gjennomsnitt var flyktningstipendet 47 605 kroner per semester. Hvert semester
var det i snitt 16 prosent av mottakerne som fikk hele eller deler av flyktningstipendet sitt omgjort
til lån. Blant de som fikk flyktningstipendet sitt omgjort ble i snitt 36 prosent av stipendet deres
omgjort. I forhold til totalt utbetalt flyktningstipend til alle mottakerne i perioden, ble ca. syv
prosent omgjort. Figur 14 viser omgjøringsandelene blant flyktningstipend-mottakerne per
semester og figur 15 viser omgjøringsandelen av totalt utbetalt flyktningstipend per semester.
Figur 14: Prosent av mottakerne som har fått hele eller deler av flyktningstipendet omgjort til lån, per semester.

20

Se forskrift om utdanningsstøtte kapittel 12 for flere og mer detaljert informasjon om beløpsgrenser.
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Figur 15: Prosent av totalt utbetalt flyktningstipend per semester som har blitt omgjort til lån.

7.6 Annen utdanningsstøtte i samme semester som
flyktningstipendet
Vi kan også se på hva slags andre utdanningsstøtteytelser flyktningstipendmottakerne har mottatt
i samme semester som de har mottatt flyktningstipendet. Noen ytelser kan flyktningen motta
samtidig med flyktningstipendet, for eksempel utstyrsstipend. Andre ytelser kan flyktningstipendmottakeren motta i samme semester som flyktningstipendet, men ikke samtidig. For eksempel så
inngår inntektsavhengig stipend som en del av flyktningstipend etter forskriftsdel 2. En flyktning
kan derfor ikke motta flyktningstipend og inntektsavhengig stipend samtidig, men hen kan motta
det i samme semester. For eksempel dersom retten til flyktningstipendet opphører i løpet av
semesteret.
Både hvilke utdanningsstøtter som inngår i flyktningstipendet og hvilke utdanningsstøtter en kan
få ved siden av flyktningstipendet avhenger av om mottakeren får støtte etter forskriftsdel 2 eller
3. I delkapittel 2.3., har vi listet opp utdanningsstøttene som inngår i flyktningstipendet etter
henholdsvis del 2 og del 3. Når vi skal se hvilke ytelser mottakerne får i samme semester som
flyktningstipendet er det derfor hensiktsmessig å skille på om flyktningene har mottatt støtten
etter del 2 eller del 3. I tillegg kan det ha vært en del endringer over tid når det gjelder hvilke
utdanningsstøtter som inngår i flyktningstipendet. Vi velger derfor her kun å se på mottakere av
flyktningstipendet i perioden fra 2019–20 til 2020–2021.
I perioden 2019–2020 til 2020–2021 var det 16 967 unike mottakere, hvorav 6 650 mottok
flyktningstipendet etter del 2. Av dem var det 95 prosent som også mottok utstyrsstipend
samtidig, som vi ser av tabell 1. Videre ser vi at 30 prosent mottok ekstraordinært lån i forbindelse
med koronapandemien samtidig. Ordinært lån del 2, 21 inntektsavhengig stipend og
21

Lån til søkere som er 18 år eller eldre.
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borteboerstipend har flyktningen mottatt i samme semester, men ikke samtidig med
flyktningstipendet.
Tabell 1: Utdanningsstøtte nye flyktningstipendmottakere i perioden 2019–2020 til 2020–2021 har mottatt i
samme semester som de mottok flyktningstipendet etter forskriftsdel 2 (n = 6 650).

I den samme perioden var det 10 956 flyktninger som mottok flyktningstipendet etter del 3. Av
dem var det 50 prosent som mottok koronalån samtidig. Koronalån inngår ikke som en del av
flyktningstipendet etter del 3, men mottakerne kan få det samtidig. Videre ser vi at 47 prosent
mottok barnestipend samtidig med flyktningstipendet. Det var også 18 prosent som mottok
omgjøringslån, det vil si den delen av basislånet som kan omgjøres til stipend, og 11 posent som
mottok den delen av basislånet som ikke kan bli til stipend. Basislånet inngår som en del av
flyktningstipendet, så dette er lån de har mottatt i samme semester som flyktningstipendet, men
likevel ikke samtidig. Det er kun basislånet som inngår i flyktningstipendet etter del 3 i
forskriftene, alle de øvrige utdanningsstøttene i tabell 2 kan mottakerne følgelig få samtidig med
flyktningstipendet, med unntak av foreldrestipendet som erstatter andre ytelser i aktuell periode.
Tabell 2: Utdanningsstøtte nye flyktningstipendmottakere i perioden 2019–20 til 2020–2021 har mottatt i samme
semester som de mottok flyktningstipendet etter forskriftsdel 3 (n = 10 956)

7.7 Oppsummering
Hvor mye den enkelte mottakeren kan få i flyktningstipend per semester avhenger blant annet av
om stipendet tildeles etter forskriftsdel 2 eller 3. Andelen som har fått flyktningstipendet etter del 2
har ligget på mellom 30 og 40 prosent de siste ti årene. I perioden 2002–2003 til 2020–2021 har
flyktningstipendet etter del 2 og del 3 i snitt vært henholdsvis ca. 30 000 og 50 000 kroner per
semester og 60 000 og 100 000 per studieår.
Videre har flyktningstipendmottakerne i perioden 1987–1988 til 2020–2021 mottatt flyktningstipendet i litt over fire semestre i snitt. I hele denne perioden har det vært mulig å motta
stipendet i maksimalt seks semestre.
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Fra dataen finner vi at ca. ti prosent av mottakerne har opplevd å gå fra å få stipendet tildelt etter
forskriftsdel 3 til å få det tildelt etter forskriftsdel 2. Hovedgrunnen til dette er at de går fra å få
støtte til grunnskoleopplæring uten ungdomsrett, etter del 3, til å få støtte til videregående
opplæring med ungdomsrett etter del 2. I snitt har de som har gått fra å få flyktningstipendet tildelt
etter del 3 til å få det tildelt etter del 2 mottatt ca. 15 000 kroner mindre i flyktningstipend i
semesteret. Det kan tenkes at dette kommer overraskende på mottakerne og at det oppleves
urimelig – de får «plutselig» lavere stipend fordi de har nådd milepælen å begynne på
videregående.
I starten ble flyktningstipendet kun gitt til videregående opplæring. Fra studieåret 2004–2005 ble
retten utvidet til å gjelde både videregående og grunnskoleopplæring. Flesteparten av de som
mottar flyktningstipendet mottar dette til videregående opplæring, rundt 70 prosent de siste ti
årene.
I perioden 1986–1987 til 2020–2021 er det om lag 35 prosent som har gått studieforberedende
og nesten 60 prosent som har gått yrkesfag. Det har vært en økning i andel som går
yrkesfag/lærling, fra 20—30 prosent i studieåret 1999–2000, året med lavest andel yrkesfag, til
nesten 75 prosent i 2020–2021.
Flyktningstipendet har blitt behovsprøvd fra og med studieåret 2017–2018. I perioden 2017–2018
til 2019–2020 var det i snitt 5 535 flyktningstipendmottakere per semester og de mottok i snitt
47 605 kroner per semester. Hvert semester var det i snitt 16 prosent av flyktningstipendmottakerne som fikk hele eller deler av flyktningstipendet sitt omgjort til lån. Blant de som fikk
flyktningstipendet sitt omgjort ble i snitt ble 36 prosent av stipendet deres omgjort. I forhold til
totalt utbetalt flyktningstipend til alle mottakerne i perioden, ble mellom 5 og 7 prosent omgjort
årlig.
Nesten alle som har mottatt flyktningstipendet etter forskriftsdel 2 de siste årene, har mottatt
utstyrsstipend samtidig, 95 prosent. Blant de som har mottatt flyktningstipendet etter forskriftsdel
3 er det 47 prosent som har mottatt barnestipend samtidig. I senere tid er det også en god del av
flyktningene som har mottatt koronalån samtidig med flyktningstipendet, henholdsvis 30 og 50
prosent etter forskriftsdel 2 og 3.
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8 Utdanningsstøtte før og etter flyktningstipendet til
grunnskole- og videregående opplæring
I dette kapitlet skal vi se på utdanningsstøtte flyktningstipendmottakerne har mottatt før og etter
flyktningstipendet til grunnskole- og videregående opplæring. Vi begynner med å se på hvor stor
andel av flyktningstipendmottakerne som har mottatt annen utdanningsstøtte før flyktningstipendet (8.1.). Deretter skal vi se hvor stor andel som har mottatt utdanningsstøtte til
grunnskole- og/eller videregående opplæring etter flyktningstipendet (8.2.) og hvor lenge (8.2.1.).
Videre undersøker vi hvor stor andel av mottakerne som ender opp med lån til grunnskoleog/eller videregående opplæring (8.3.). Vi skal også se på hvor mange mottakerne som mottar
utdanningsstøtte etter forskrifts del 3 til grunnskole- og videregående opplæring, og hvor lenge
(8.4.). Dette er interessant fordi utdanningsstøtte til høyere utdanning gis etter forskriftsdel 3, og
tidligere har en maksimalt kunne motta støtte etter del 3 i åtte år. Til slutt kommer en
oppsummering av kapitlet (8.5.).

8.1 Utdanningsstøtte før flyktningstipendet
I figur 16 ser vi andelen av nye flyktningstipendmottakere per studieår, som har mottatt (annen)
utdanningsstøtte før de mottok flyktningstipend for første gang. Vi ser at andelen har gått fra å
ligge på rundt null til nærmere 30 prosent de siste årene. Økningen sammenfaller med at
flyktningene fra og med undervisningsåret 2011–2012 ikke lenger kunne motta flyktningstipendet
samtidig som de mottok introduksjonsstønaden (NOU 2017: 2). De har likevel kunnet motta
ordinært lån og stipend ved siden av introduksjonsstønaden.
Av de som har mottatt utdanningsstøtte før flyktningstipendet, har om lag 90 prosent mottatt
stipend og nesten 60 prosent har mottatt lån eller stipend som har blitt omgjort til lån. Merk at en
person kan motta både lån og stipend.
Figur 16: Prosent av nye flyktningstipendmottakere per studieår som (på et tidligere tidspunkt) har mottatt annen
utdanningsstøtte før de mottok flyktningstipendet.
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8.2 Utdanningsstøtte etter flyktningstipendet
Introduksjonsprogrammet er for en del flyktninger det første skrittet for å oppnå videregående
kompetanse. Om lag 30 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet tar grunnskoleopplæring eller fag i videregående skole (Riksrevisjonen, 2019). De som ikke får begynt eller ikke
rekker å bli ferdig med grunnskole- og videregående opplæring innenfor rammene av
introduksjonsprogrammet, kan starte/fortsette på opplæringen ved hjelp av flyktningstipendet.22
Flyktningstipendet kan gis i inntil tre år innen seks år etter dato for innvilget beskyttelse.
Videregående opplæring varer normalt i tre til fem skoleår, avhengig av om eleven går yrkesfag
eller studieforberedende. Studieforberedende består som regel av tre års skolegang, mens på
yrkesfag er det gjerne to år opplæring på skolen og ett eller to år som lærling (utdanning.no,
2022b). Under lærlingtiden får elevene lærlinglønn, som øker for hvert halvår (utdanning.no,
2022c). Dermed skal tre år med utdanningsstøtte i utgangspunktet være tilstrekkelig til å kunne
fullføre videregående opplæring. Det kan likevel være flere grunner til at ikke alle rekker å fullføre
videregående i løpet av perioden de kan motta flyktningstipendet.
En grunn er at ikke alle vil ha rett til tre år med flyktningstipend, fordi de benytter seg av
ordningen for sent, ref. at stipendet gis innen seks år etter dato for innvilget beskyttelse. En
annen grunn er at en del flyktninger har behov for både grunnskole- og videregående opplæring,
selv etter introduksjonsprogrammet, og da kan tre år med flyktningstipend bli for knapt. I tillegg
kan det tenkes at opplæringsprogresjonen til flyktninger generelt går litt saktere enn for den
norskfødte normaleleven blant annet på grunn av språkbarriere. Jamfør utfordringer pekt på i
tidligere studier (se kapittel 3).
I figur 17 ser vi hvor stor andel av nye flyktningstipendmottakere per studieår som, på et senere
tidspunkt, har mottatt ytterligere støtte til grunnskole- og/eller videregående opplæring etter
flyktningstipendet. 23 Blant nye flyktningstipendmottakere i perioden 1986–1987 til 2016–2017 er
det 51 prosent (9708 av 19 105 mottakere) som har mottatt ytterligere utdanningsstøtte til
grunnskole- og/eller videregående opplæring etter flyktningstipendet. I senere tid er andelen noe
høyere, Over tiårsperioden 2007–2008 til 2016–2017, er det 57 prosent (6 700 av 11 748) som
har mottatt ytterligere utdanningsstøtte til grunnskole- og/eller videregående opplæring.

22

Gitt at de har flyktningstatus.
Vi utelater nye flyktningstipendmottakere etter studieåret 2016/17 fra utvalgene vi ser på i denne sammenheng.
Dette fordi mange av de nyeste flyktningstipendmottakerne (i datauttrekket) ikke er ferdige med å motta
flyktningstipendet, og har dermed da heller ikke hatt mulighet til å motta ytterligere støtte etter flyktningstipendet.
23
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Figur 17: Prosent av nye flyktningstipendmottakere per studieår som (på et senere tidspunkt) har mottatt
utdanningsstøtte til grunnskole- og/eller videregående opplæring (VGO) etter flyktningstipendet.

Disse resultatene indikerer at varigheten på flyktningstipendet for mange ikke har vært tilstrekkelig til å fullføre videregående opplæring innen stipendperioden. Riktig nok kan det være
flere grunner til at en flyktning har mottatt ytterligere støtte etter flyktningstipendet, enn at
vedkommende ikke rakk å fullføre videregående. For eksempel kan noen ha mottatt ytterligere
støtte for å forbedre karakter eller ta en annen studieretning enn den de først tok. Samtidig kan
det også være en del mottakere som ikke har rukket å fullføre videregående innenfor flyktningstipendperioden, og heller ikke har mottatt ytterligere støtte for å fullføre.24 I sum er trolig andelen
som har mottatt ytterligere støtte til grunnskole- og/eller videregående opplæring en ganske god
indikasjon på andelen som ikke rekker å fullføre videregående innen flyktningstipendperioden.

8.2.1 Hvor lenge mottar de ytterligere støtte?
I figur 18 ser vi gjennomsnittlig antall semestre søkere har mottatt utdanningsstøtte til grunnskoleog/eller videregående opplæring, etter flyktningstipendet. Det er snittet blant nye flyktningstipendmottakere per studieår som har mottatt ytterligere støtte.25 Vi ser at snittet er lavere i senere
studieår, som hovedsakelig skyldes at de nyeste mottakerne ikke har hatt like mange år til å ta
opp ytterligere støtte.26 Vi har valgt å ha med de siste årene i figuren for å illustrere at
24

Disse kan enten ha fullført videregående skole, etter flyktningstipendperioden, uten utdanningsstøtte eller ikke
fullført.
25 Vi har kun telt høst- og vårsemestre.
26

For eksempel er det kun noen ytterst få, 21 av de 4 220 nye flyktningstipendmottakerne i studieåret 2020/21
som har rukket å ta opp ytterligere støtte. Disse 21 nye flyktningstipendmottakerne var ble nye mottakere det
første semestret i 2020/21 og fikk annen støtte enn flyktningstipendet i det andre semestret. Alle i denne gruppen
har dermed kun mottatt ytterligere støtte i ett semester, og følgelig er snittet ett semester. De aller fleste nye
mottakerne i studieåret 2020/21 er fremdeles mottakere av flyktningstipendet, og har derfor ennå ikke hatt behov
for å ta opp ytterligere støtte. Men etter hvert vil flere av dem ta opp ytterligere støtte, og en del vi ta opp støtte i
mer enn ett semester. Når det skjer, vil snittet blant nye flyktningstipendmottakere i 2020/21, som har mottatt
ytterligere støtte, også øke.
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gjennomsnittet er svært sensitivt for hvor lenge flyktningstipendmottakerne har kunne mottatt
ytterligere støtte.
Figur 18: Gjennomsnittlig antall semestre mottatt ytterligere støtte til grunnskole- og/eller videregående opplæring
etter flyktningstipendet. Snitt blant nye flyktningstipendmottakere per studieår som har mottatt ytterligere støtte.

Når vi gir mottakerne nok tid, ser det ut til at gjennomsnittlig antall semester de mottar ytterligere
støtte ligger mellom tre og fire semester. Lenger tilbake i tid har snittet vært litt lavere, mellom to
og tre semester. Hva endelig snitt blir for de nyeste mottakerne er for tidlig å si.
Vi kan også se nærmere på variasjonen i antall semester de trenger ytterligere støtte. Til dette
formålet ser vi på fordelingen blant nye flyktningstipendmottakere i tiårsperioden 2003–2004 til
2012–2013, som har mottatt utdanningsstøtte til grunnskole- og/eller videregående opplæring
etter flyktningstipendet. I denne perioden er det 5 869 nye mottakere, hvorav 3 316 har mottatt
ytterligere støtte, det vil si 56 prosent. I dette utvalget vil de fleste ha hatt god tid til å fullføre
videregående opplæring, slik at fordelingen også får med seg de som bruker lang tid. Fordelingen
er vist i figur 19. Vi ser at 45 prosent av flyktningene har mottatt ytterligere støtte i ett eller to
semester, 30 prosent har mottatt ytterligere støtte i tre eller fire semester og om lag 25 prosent
har fått ytterligere støtte i fem eller flere semestre.
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Figur 19: Antall semester flyktningstipendmottakere mottar utdanningsstøtte til grunnskole- og/eller videregående
opplæring (VGO) etter flyktningstipendet. Prosent av nye flyktningstipendmottakere i perioden 2003–2004 til
2012–2013, som har mottatt ytterligere støtte, n = 3 316.

I ny integreringslov er det lagt større vekt på at flyktninger skal fullføre videregående opplæring
innenfor rammene av introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet, etter ny integreringslov, varer imidlertid maksimalt i fire år. Ut fra tallene vi har sett her kan det virke som fire år for en
del ikke vil være nok til å fullføre videregående opplæring. Endringene i introduksjonsprogrammet
kan følgelig føre til at behovet for flyktningstipendet og for ytterligere utdanningsstøtte etter
flyktningstipendet reduseres noe, men det vil antagelig ikke forsvinne helt.

8.3 Hvor stor andel ender opp med lån til grunnskole- og/eller
videregående opplæring?
I dette delkapitlet skal vi se nærmere på hvor stor andel av flyktningstipendmottakerne som ender
opp med lån til grunnskole- og/eller videregående opplæring, som følge av at de har mottatt
ytterligere støtte utover flyktningstipendet. Her inkluderer vi både utdanningsstøtte som de har
mottatt i semestre før og etter flyktningstipendet, men ikke i samme semester som flyktningstipendet. Dette med hensikt å kun se på lån som stammer fra andre utdanningsstøtteordninger
enn flyktningstipendet.
Vi finner at mellom 40 og 50 prosent av de nye flyktningstipendmottakerne de siste 20 årene har
endt opp med lån, fra andre utdanningsstøtteordninger enn flyktningstipendet, til grunnskoleog/eller videregående opplæring. I figur 20 kan vi se utviklingen over tid. Figuren viser prosentandelen av nye flyktningstipendmottakere per studieår som har endt opp med lån til grunnskoleog/eller videregående opplæring. Av figuren kan vi se at andelen er noe lavere blant de som ble
nye flyktningstipendmottakere på åttitallet og første del av nittitallet. Fra slutten av nittitallet har
imidlertid andelen i stort ligget litt over 40 prosent og tidvis opp mot 50 prosent.
Av figur 20 ser vi også at andelen er synkende blant nye flyktningstipendmottakere de siste
årene, særlig blant nye mottakere de siste tre studieårene. Dette er imidlertid en naturlig følge av
at en stor andel av disse flyktningene fremdeles mottar flyktningstipendet og/eller ikke har rukket
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å motta ytterligere utdanningsstøtte. De nye flyktningstipendmottakerne i 2020–2021 som
allerede har endt opp med lån fra andre utdanningsstøtteordninger, må enten ha fått annen
utdanningsstøtte før de mottok flyktningstipendet eller i det andre semestret i 2020–2021.
Figur 20: Prosent av nye flyktningstipendmottakere per studieår som ender opp med lån, fra andre
utdanningsstøtteordninger enn flyktningstipendet, til grunnskole- og/eller videregående opplæring.

De som mottar lån, mottar dette i snitt mellom 2,5 og 3,5 semester. Med mottar lån mener vi her
både de som i utgangspunktet får tildelt studielån og de som ender opp med lån etter behovsprøving av stipend.27 Lånet de ender opp med er i snitt per semester om lag 35 000 kroner.
Samlet ender de i snitt opp med mellom 90 000 til 120 000 kroner i studielån til grunnskoleog/eller videregående opplæring, som stammer fra utdanningsstøtteordninger utover
flyktningstipendet.
Videre kan vi også se på hvilke utdanningsstøtteordninger lånet de ender opp med kommer fra.
For dette formålet velger vi å se på nye flyktningstipendmottakere over treårs-perioden 2012–
2013 til 2014–2015, som har endt opp med lån til grunnskole- og/eller videregående opplæring. I
dette utvalget vil alle minst ha hatt syv studieår fra første gang de mottok flyktningstipendet til
siste studieår i datasettet. Dermed vil de fleste, men antagelig ikke alle, være ferdig med
grunnskole- og/eller videregående opplæring.28
I perioden 2012–2013 til 2014–2015 var det 4 513 nye flyktningstipendmottakere og av dem er
1 932, 43 prosent, som har endt opp med lån til grunnskole- og/eller videregående opplæring, fra

27

Ved for høy inntekt eller formue blir enkelte stipend omgjort til lån. Omgjøringslånet, som kan bli til stipend, blir
værende et lån dersom inntekt eller formue er for høy.
28 Skulle vi sørget for at alle i utvalget var ferdig med å få støtte til grunnskole og/eller videregående opplæring,
måtte vi valgt et utvalg fra lengre tilbake i tid. Men går vi lengre tilbake i tid vil en større andel av lånene komme
fra gamle utdanningsstøtteordninger og resultatene blir mindre aktuelle. Følgelig velger vi dette utvalget.
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andre utdanningsstøtteordninger enn flyktningstipendet.29 I figur 21 kan vi se hva slags type lån
disse mottakerne tar opp/ender opp med. Vær oppmerksom på at en mottaker kan ende opp med
lån fra flere av disse ordningene.
Vi ser at det vanligste er å ende opp med basislån, nesten 85 prosent av mottakerne med lån
ender opp med basislån. Basislånet er hovedlånet som gis etter del 3 i forskriftene, og består av
ordinært lån del 3 (60%) og omgjøringslån (40%). Til sammen ca. 11 500 kroner i måneden i
studieåret 2021–2022. Hele omgjøringslånet kan bli til stipend, gitt at eleven består
eksamen/kurset og ikke har for høy inntekt.30 I figur 21 teller vi ikke med de som kun har tatt opp
omgjøringslånet og har fått hele dette lånet omgjort til stipend.
Figur 21: Hvilke utdanningsstøtteordninger lånene stammer fra — prosent av nye flyktningstipendmottakere i
perioden 2012–2013 til 2014–2015, som har endt opp med lån til grunnskole- og/eller videregående opplæring fra
andre utdanningsstøtteordninger enn flyktningstipendet.31

Blant de flyktningstipendmottakerne i utvalget som har tatt opp basislån, er det 36 prosent (675/1
883) som kun har tatt opp omgjøringsdelen av basislånet. Videre er det 4 prosent (72/1 883) som
kun har tatt opp den ordinære delen og 60 prosent (1 136/1 883) som har tatt opp begge deler av
lånet. Nesten 60 prosent av de som kun har tatt opp omgjøringslån har ikke fått lånet omgjort til
stipend (404/675). De fleste på grunn av for høy inntekt/formue (323 av 404), men også en stor

29

Vi har ikke med foreldrestipend som er omgjort til lån etter behovsprøving mot inntekt. Dette siden foreldrestipendet kan være basert på perioden de mottok flyktningstipendet, og vi ønsker her å kun se på lån som
kommer av utdanningsstøtte utover flyktningstipendet.
30 I høyere utdanning blir også deler av omgjøringslånet gjort om til stipend ved fullført grad. I dette kapitlet ser vi
kun på lån til utdanning på lavere nivå.
31

På grunn av svært få observasjoner, mindre enn én prosent av utvalget, har vi ikke med reiselån, lån fra gamle
ordninger og lån som følge av behovsprøving av stipend til de med nedsatt funksjonsevne i figuren.
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andel på grunn av ikke bestått opplæring ennå (128 av 404). Vi skriver ennå fordi mange av disse
128 mottakerne fremdeles kan få omgjort gjenstående del av dette lånet til stipend.32
Vi ser at en del også har tatt opp skolepengelån, koronalån33 og skolepengelån yrkessjåfør,
henholdsvis 19, 9 og 5 prosent av utvalget. En kan kanskje si at disse lånene ikke er like
nødvendige med hensyn til å kunne oppnå videregående kompetanse. Vi har likevel tatt de med
for å få et helhetsbilde, og det påvirker ikke gjennomsnittsbetraktningene vesentlig dersom vi
filtrerer de ut.

8.4 Hvor mange bruker av forskriftsdel 3 til grunnskole- og/eller
videregående opplæring?
I dette delkapitlet skal vi undersøke hvor stor andel av flyktningstipendmottakerne som mottar
utdanningsstøtte etter forskriftsdel 3 til grunnskole- og videregående opplæring. Dette spørsmålet
er relevant fordi støtte til høyere utdanning gis etter del 3, og en har maksimalt kunne motta støtte
etter del 3 i åtte år, ofte omtalt som «blokka».34 Dette innebærer at de som har hatt behov for
støtte etter del 3 til grunnskole- og/eller videregående opplæring, har brukt av denne kvoten, og
dermed sittet igjen med færre mulige år med utdanningsstøtte til høyere utdanning.
Fra og med studieåret 2021–2022 har dette endret seg litt, nå er kvoten på 480 studiepoeng eller
tilsvarende, fremfor åtte år.35 Det gjør at en elev ikke bruker opp et helt år med utdanningsstøtte
dersom hen for eksempel trenger støtte til kun ett fag for å kunne fullføre videregående. Eleven
vil likevel fortsatt bruke opp litt av «blokka», og dermed sitte igjen med mindre mulig støtte til
høyere utdanning.
Vi finner at mellom 70 og 80 prosent av flyktningstipendmottakerne mottar støtte, enten
flyktningstipend og/eller annen utdanningsstøtte, etter forskriftsdel 3 til grunnskole- og/eller
videregående opplæring, som illustrert i figur 22. Andelen blant de nyeste flyktningstipendmottakere, fra 2017–2018 til 2020–2021, er litt lavere, men mange av disse kan komme til å
motta støtte etter del 3 til grunnskole- og/eller videregående opplæring på et senere tidspunkt.
Med andre ord er det for tidlig å si hva andelen blant de nyeste flyktningstipendmottakerne vil
ende på.

32

For regler knyttet til omgjøring av basislån til utdanningsstipend for tidligere perioder se § 80 i forskrift om
utdanningsstøtte (Lånekassen, 2022a).
33 Ekstraordinært lån i forbindelse med koronapandemien.
34 Utdanningsstøtte etter forskriftsdel 3 gis til universitets- og høyskoleutdanning, fagskoleutdanning,
folkehøgskoleutdanning, grunnskole- og videregående opplæring for voksne og andre utdanninger.
35 Kvoten, eller blokka som den også kalles, består av 480 utdanningspoeng, som er Lånekassen samlebetegnelse for studiepoeng og tilsvarende resultater. Årstimer fra grunnskolen og videregående opplæring gir
utdanningspoeng. Ett utdanningspoeng tilsvarer ett studiepoeng.
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Figur 22: Prosent av nye flyktningstipendmottakere per studieår som har mottatt utdanningsstøtte etter
forskriftsdel 3 til grunnskole- og/eller videregående opplæring.

I snitt, blant de som mottar støtte etter forskriftsdel 3 til grunnskole- og/eller videregående
opplæring, mottar de denne støtten i om lag fem til seks semestre. Til sammenligning er det om
lag 30 prosent av øvrige støttemottakere i Lånekassen som har mottatt støtte til utdanning på
lavere nivå etter del 3, og de har i snitt mottatt slik støtte i tre til fire semester. I disse tallene har vi
imidlertid ikke filtrert vekk de som mottar støtte etter del 3 til folkehøyskole, slik som vi har gjort
for flyktningstipendmottaker-gruppen. Hadde vi filtrert vekk dem som får støtte til folkehøyskole
etter del 3, ville nok andel og gjennomsnittlig antall semester mottatt støtte etter del 3 til
utdanning på lavere nivå, blitt lavere blant øvrige støttemottakere i Lånekassen. Uansett er det en
vesentlig forskjell i hvilken grad flyktningstipendmottakere bruker av «blokka» i forhold til øvrige
støttemottakere i Lånekassen.
Vi kan også se nærmere på fordeling i antall semester flyktningstipendmottakerne mottar
utdanningsstøtte etter forskriftsdel 3 til grunnskole- og/eller videregående opplæring. Til dette
formålet ser vi på nye flyktningstipendmottakere i perioden 2002–2003 til 2014–2015. I denne
perioden var det 9 598 nye flyktningstipendmottakere. Av dem var det 26 prosent som ikke
mottok og 74 prosent som mottok utdanningsstøtte etter forskriftsdel 3 til grunnskole- og/eller
videregående opplæring (innen utgangen studieåret 2020–2021). Dette kan vi se av figur 23.
Videre ser vi at 15 prosent mottok slik støtte i syv semestre eller mer. Med andre ord har 15
prosent av disse flyktningstipendmottakerne mindre enn fem år igjen med utdanningsstøtte fra
Lånekassen til høyere utdanning. De har dermed ikke mulighet til å ta en mastergrad, innen
normert tid, med støtte fra Lånekassen.
Dersom vi bare ser på de 2 733 nye flyktningstipendmottakere i perioden 2002–2003 til 2014–
2015 som har mottatt utdanningsstøtte til høyere utdanning, er det seks prosent av dem som har
mottatt utdanningsstøtte etter forskriftsdel 3 til grunnskole- og/eller videregående opplæring i syv
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semester eller mer. Dette indikerer at det å ha for få år igjen med utdanningsstøtte til høyere
utdanning kan for enkelte være en reel utfordring.
Figur 23: Fordelingen på antall semester nye flyktningstipendmottakere i perioden 2002–2003 til 2014–2015 (n =
9 598) har mottatt utdanningsstøtte etter del 3 til grunnskole- og/eller videregående opplæring.

8.5 Oppsummering
I dette kapitlet begynte vi med å se på hvor stor andel av flyktningstipendmottakerne som har
mottatt annen utdanningsstøtte før de mottok flyktningstipendet. Vi finner at denne andelen har
gått fra å ligge på rundt null til nærmere 30 prosent de siste årene. Økningen sammenfaller i stor
grad med at flyktningene fra og med undervisningsåret 2011–2012 ikke lenger kunne motta
flyktningstipendet samtidig som de mottok introduksjonsstønaden.
Deretter så vi på hvor stor andel av flyktningstipendmottakerne som har mottatt ytterligere
utdanningsstøtte etter flyktningstipendet til grunnskole- og/eller videregående opplæring. Vi fant
at 57 prosent har mottatt ytterligere støtte i senere tid. Blant de som har mottatt ytterligere støtte,
er gjennomsnittlig antall semester de mottar støtte mellom tre og fire semester. Disse resultatene
indikerer at varigheten på flyktningstipendet for mange ikke har vært tilstrekkelig til å fullføre
videregående opplæring innen stipendperioden.
I ny integreringslov er det lagt større vekt på at flyktninger skal fullføre videregående opplæring
innenfor rammene av introduksjonsprogrammet. Introduksjonsprogrammet, etter ny integreringslov, varer imidlertid maksimalt i fire år. Ut fra tallene vi har sett her kan det virke som fire år for
mange ikke vil være nok til å fullføre videregående opplæring. Endringene i introduksjonsprogrammet kan følgelig føre til at behovet for flyktningstipendet og for ytterligere støtte
reduseres noe, men det vil antagelig ikke forsvinne helt.
Videre har vi funnet at mellom 40 og 50 prosent av de nye flyktningstipendmottakerne de siste 20
årene har endt opp med lån, fra andre utdanningsstøtteordninger enn flyktningstipendet, til
grunnskole- og/eller videregående opplæring. De som mottar lån, mottar i snitt lån mellom 2,5 og
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3,5 semester og lånet per semester er i snitt om lag 35 000. Samlet ender de i snitt opp med
mellom 90 000 til 120 000 kroner i studielån til grunnskole- og/eller videregående opplæring.
Til slutt har vi sett på hvor stor andel av flyktningstipendmottakerne som mottar utdanningsstøtte
etter forskriftsdel 3 til grunnskole- og/eller videregående opplæring. Dette spørsmålet er relevant
fordi en maksimalt kan motta støtte etter del 3 i åtte år, og støtte til høyere utdanning gis etter del
3.36 Vi finner at mellom 70 og 80 prosent av flyktningstipendmottakerne har mottatt støtte etter del
3 til grunnskole- og/eller videregående opplæring. Om lag 15 prosent av flyktningstipendmottakerne har mottatt støtte etter del 3 til grunnskole- og/eller videregående opplæring i syv
semester eller mer. Disse har med andre ord mindre enn fem år igjen med støtte fra Lånekassen
til høyere utdanning. De har dermed ikke mulighet til å ta en mastergrad, på normert tid, med
støtte fra Lånekassen.

36

Fra og med studieåret 2021–2022 har dette endret seg litt, nå er kvoten på 480 studiepoeng eller tilsvarende,
fremfor åtte år.
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9 Utdanningsstøtte til høyere utdanning
For de av flyktningstipendmottakerne som fullfører videregående opplæring med generell studiekompetanse, er høyere utdanning en mulig vei videre. I dette kapitlet skal vi se på hvor stor andel
av mottakerne som har gått denne veien med støtte fra Lånekassen.
Vi gjør oppmerksom på at hvor stor andel av mottakerne som har fått støtte til høyere utdanning
ikke nødvendigvis er lik andelen som faktisk har gått og fullført høyere utdanning. Av våre data
kan vi ikke se det faktiske utdanningsnivået flyktningstipendmottakerne oppnår, vi kan bare se det
høyeste utdanningsnivået de har mottatt støtte til.
For å få et mest mulig riktig bilde av det høyeste utdanningsnivået tidligere mottakere av
flyktningstipendet mottar støtte til, må vi se på et utvalg der de fleste antagelig er ferdig med å ta
utdanning. Ved å se på kun de som senest har mottatt utdanningsstøtte i studieåret 2014–2015,
kan vi med rimelighet anta at de fleste i utvalget er ferdige med å studere. Da har det gått 6 år
siden de sist mottok utdanningsstøtte.37 Men det vil selvfølgelig finnes unntak, der personer har
lange opphold fra å studere, for så å begynne å studere igjen. For eksempel kan en mottaker
motta flyktningstipendet i 1986 til videregående opplæring og deretter ha et langt opphold fra
Lånekassen, for så å begynne og motta utdanningsstøtte til høyskole-/universitetsutdanning i
studieåret 2015–2016.
I figur 24 kan vi se de 38 840 flyktningene som har mottatt flyktningstipendet i løpet av perioden
1986–1987 til 2020–2021 sortert etter siste studieår de har mottatt utdanningsstøtte. Vi ser at en
stor andel av populasjonen ikke blir med dersom vi velger 2014–2015 som siste studieår.
Samtidig kan det å velge et senere siste studieår føre til at flere i utvalget ikke er ferdig med å
studere. Vi har valgt to utvalg for å undersøke høyeste utdanningsnivå flyktningstipendmottakerne mottar utdanningsstøtte til: 2018–2019-utvalget og 2014–2015-utvalget, som
henholdsvis består av de som senest har mottatt utdanningsstøtte i studieåret 2018–2019 og
2014–2015.
I tabell 3 ser vi at en større andel av 2018–2019-utvalget har grunnskole- og videregående
opplæring som høyeste utdanningsnivå de har mottatt støtte til enn 2014–2015-utvalget. Blant
2018–2019-utvalget er andelen som har mottatt støtte til høyere utdanning 22 prosent, mens
andelen er 28 prosent blant 2014–2015-utvalget. At 2018–2019-utvalget, samlet sett, har et
lavere utdanningsnivå enn 2014–2015-utvalget kan bety at mottakere i senere tid har endt opp
med lavere utdanning, men hele forskjellen kan også skyldes at 2018–2019-utvalget ikke har hatt
like lang tid på seg til å ta utdanning. Tatt i betraktning at andelen som har mottatt flyktningstipendet til yrkesfag har økt i senere tid, jamfør figur 13, er det ikke usannsynlig at andelen som
tar høyere utdanning er og har vært i nedgang. Det er imidlertid for tidlig å konkludere med dette.

37

Regnet frem til siste studieår i datasettet, 2020–2021.
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Figur 24: Alle mottakerne av flyktningstipendet i perioden 1986–1987 til 2020–2021 fordelt på siste studieåret de
har mottatt utdanningsstøtte.

2014/15 -utvalget

2018/19 -utvalget

Tabell 3: Høyeste utdanningsnivå mottatt utdanningsstøtte til — fordeling blant flyktningstipendmottakerne som har
mottatt utdanningsstøtte senest i henholdsvis studieårene 2014–2015 og 2018–2019.
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10 Tilbakebetaling
I dette delkapitlet skal vi se på hvordan det går med mottakerne av flyktningstipendet i
tilbakebetalingsfasen. Vi skal se på hvor stor andel som får studielånet sitt oppsagt midlertidig
(10.1) og permanent (10.2), begge deler en form for mislighold. Vi skal sammenligne resultatene
med alle tilbakebetalere for å undersøke om tidligere flyktningstipendmottakere er over- eller
underrepresentert når det gjelder å få lånet sitt oppsagt. Vi skiller ikke på hvilke utdanningsstøtteordninger lånet stammer fra. Med andre ord trenger ikke lånet som skal betales tilbake å stamme
fra flyktningstipendet, det kan like gjerne komme fra én eller flere andre utdanningsstøtteordninger låntaker har mottatt.
Et lån blir midlertidig oppsagt i Lånekassen dersom en låntaker har mottatt fire betalingsvarslinger
(regning, purring, varsel om oppsigelse og oppsigelsesvedtak) og ikke respondert på disse. Lånet
overføres da til Skatteetaten ved Statens innkrevingssentral, som får ansvaret for å kreve inn
lånet på vegne av Lånekassen. Dersom låntaker betaler tilbake forfalte terminbeløp med påløpte
renter, blir lånet tilbakeført til Lånekassen og ordinær betalingsplan. Innfrir låntaker derimot ikke
kravene, og heller ikke søker om betalingsutsettelse, sletting av renter eller sletting av gjeld, kan
lånet bli permanent oppsagt. For at dette skal skje må lånet blant annet ha vært midlertidig
oppsagt i tre år sammenhengende. Når et lån blir permanent oppsagt, vil låntaker som
hovedregel miste alle rettigheter i Lånekassen.

10.1 Midlertidig oppsagt
I figur 25 ser vi andelen av tilbakebetalere som har fått lånet sitt midlertidig oppsagt minst én
gang i løpet av kalenderåret. Mørkelilla linje viser andelen blant tilbakebetalere som tidligere har
mottatt flyktningstipendet, mens lyselilla linje viser andelen blant alle tilbakebetalere.38
Vi ser at raten for midlertidig oppsagte er betydelig høyere blant tidligere mottakere av
flyktningstipendet enn blant alle tilbakebetalere. Over perioden 2010—2020 er raten for midlertidig
oppsagte mer enn dobbelt så høy blant tidligere flyktningstipendmottakere, 6,2 prosent, som blant
alle tilbakebetalere, 2,7 prosent. Tidligere flyktningstipendmottakere er med andre ord klart overrepresentert blant de som får lånet sitt midlertidig oppsagt. Dette er i overenstemmelse med
resultatene von Simson (2022b) finner i sin rapport om mislighold av studiegjeld.

38

Antall tilbakebetalere og antall oppsagte er vist i en tabell i vedlegg C.
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Figur 25: Andelen av tilbakebetalere som har fått lånet sitt midlertidig oppsagt minst én gang i løpet av
kalenderåret.
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von Simson (2022b) finner også at de med lav utdanning og menn er overrepresentert blant de
som får lånet sitt midlertidig oppsagt. Vi har undersøkt om det samme mønsteret gjelder blant
tidligere flyktningstipendmottakere i tilbakebetalingsfasen
I disse undersøkelsene har vi sett på alle mottakere av flyktningstipendet som senest har mottatt
utdanningsstøtte i 2016–2017 (jamfør figur 24), og som har blitt tilbakebetalere.39 I dette utvalget
er det 11 824 flyktningstipendmottakere. Av dem er det 6 693 som har endt opp med lån og
dermed blitt tilbakebetalere. Videre er det 4 519 av tilbakebetalerene som aldri har blitt oppsagt
og 2 174 som har blitt oppsagt minst én gang.
Til venstre i Tabell 4 viser vi resultater for tilbakebetalere som tidligere har mottatt flyktningstipend. Vi ser utdanningsnivå40 og kvinneandel blant (1) midlertidig oppsagte41, (2) de som ikke
har blitt midlertidig oppsagt og (3) alle tilbakebetalere. Til høyre i tabellen ser vi tilsvarende
resultater fra von Simson (2022b), men her med alle tilbakebetalere/alle med studiegjeld, ikke
kun de som har mottatt flyktningstipendet.42
Vi ser at utdanningsnivået er ganske likt mellom de som har blitt oppsagt minst én gang og de
som aldri har blitt oppsagt når det gjelder tidligere mottakere av flyktningstipendet. Blant de som
har blitt oppsagt er det 58 prosent som har videregående skole som høyeste utdanningsnivå,
mens det er 50 prosent blant de som ikke har blitt oppsagt og 54 prosent blant alle
tilbakebetalere. Til sammenligning fant von Simson (2022b) at 49 prosent av de som har blitt
midlertidig oppsagt har videregående skole som høyeste utdanningsnivå, mens kun 26 prosent
av alle tilbakebetalere har videregående skole som høyeste utdanningsnivå. Det er med andre
39

Denne avskjæringen gjør at de seneste mottakerne i utvalget er tilnærmet like ferdige med utdannelsen sin
som de tidligste mottakerne i utvalget. Helt likt vil det imidlertid ikke bli, siden en i prinsippet kan ta utdannelse
hele livet og få utdanningsstøtte frem til og med det året en fyller 65 år.
40 Høyste utdanningsnivå mottatt utdanningsstøtte til.
41 Alle som har blitt midlertidig oppsagt minst én gang.
42 Se von Simson (2022b) for en grundigere gjennomgang av utvalgene brukt i hennes undersøkelser.
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ord en vesentlig større forskjell i utdanningsnivå blant midlertidig oppsagte og alle tilbakebetalere,
enn blant midlertidig oppsagte og alle tilbakebetalere som tidligere har mottatt flyktningstipendet.
Tabell 4: Utdanningsnivå og kvinneandel blant midlertidig oppsagte og alle tilbakebetalere.

Av tabell 4 kan vi også se at andelen som maksimalt har mottatt utdanningsstøtte til
videregående opplæring og likevel har endt opp med lån, er langt større blant tidligere mottakere
av flyktningstipendet enn blant alle tilbakebetalere. Blant tidligere flyktningstipendmottakere i
tilbakebetalingsfasen er det 56 prosent som har grunnskole/videregående som høyeste
utdanningsnivå, mens det blant alle tilbakebetalere er 27 prosent (von Simson, 2022b).
Kvinneandelen blant tilbakebetalere i vårt utvalg, som ikke har blitt oppsagt er 43 prosent, mens
den er 33 prosent blant de som har blitt midlertidig oppsagt. Det betyr at menn er overrepresentert blant de som har fått lånet sitt oppsagt. Kvinneandelen blant alle tilbakebetalerene i
utvalget er 40 prosent, det vil si 7 prosentpoeng høyere enn blant de som har blitt oppsagt. Til
sammenligning finner von Simson (2022b) at kvinneandelen er ca. 10 prosentpoeng høyere blant
all med studiegjeld i 2019 enn blant misligholdere. Menn er overrepresentert både blant
tilbakebetalere som er tidligere flyktningstipendmottakere og blant alle tilbakebetalere.
Å bli oppsagt én gang trenger ikke være så alvorlig. Det kan være en enkelthendelse, som for
eksempel skyldtes at låntaker hadde flyttet og glemt å gi beskjed om ny adresse, slik at faktura
og purringer ikke kom frem. Én midlertidig oppsigelse kan imidlertid også være en indikasjon på
større betalingsutfordringer. I neste delkapittel skal vi se nærmere på mer alvorlige mislighold,
nemlig permanente oppsigelser.

10.2 Permanent oppsagt
I figur 26 ser vi andelen av tilbakebetalere som har fått lånet sitt permanent oppsagt i løpet av
kalenderåret. Mørkelilla graf viser andelen blant tilbakebetalere som tidligere har mottatt
flyktningstipendet, mens lyselilla graf viser andelen blant alle tilbakebetalere.43

43

Antall tilbakebetalere og antall permanent oppsagte er vist i en tabell i vedlegg C.
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Figur 26: Andelen av tilbakebetalere som har fått lånet sitt permanent oppsagt i løpet av kalenderåret.
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Vi ser at andelen permanent oppsagte per kalenderår ligger på mellom 0,2—0,4 prosent blant alle
tilbakebetalere, og mellom 0,4—1 prosent blant tidligere flyktningstipendmottakere. Det er
betydelig større fluktuasjon i raten blant tidligere flyktningstipendmottakere. Dette henger
sammen med at det er få tilfeller — i absolutte tall — av permanent oppsagte tidligere flyktningstipendmottakere (se vedlegg C). Uavhengig av fluktuasjon, er det en klar tendens til at andelen
permanent oppsagte er vesentlig høyere blant tidligere mottakere av flyktningstipendet enn blant
alle tilbakebetalere. I gjennomsnitt over perioden 2010—2020 er raten for permanent oppsagte
mer enn dobbelt så høy blant tidligere flyktningstipendmottakere, 0,62 prosent, enn blant alle
tilbakebetalere, 0,26 prosent.
Vi kan også se på utdanningsnivå og kvinneandel blant permanent oppsagte i forhold til alle
tilbakebetalere. Vi bruker det samme utvalget som vi brukte da vi så på midlertidig oppsagte. Det
vil si alle mottakere av flyktningstipendet som tidligst har mottatt utdanningsstøtte i studieåret
1986–1987 og seneste i 2016–2017, og som har blitt tilbakebetalere. Resultatene er vist i tabell
5. Av de 6 672 tilbakebetalerene fra denne perioden, er det 6 081 som aldri har blitt permanent
oppsagt og 612 som har blitt permanent oppsagt.
Vi ser at det er en noe større andel som har videregående som høyeste utdanningsnivå blant
permanent oppsagte enn blant alle tilbakebetalere. Videre ser vi at kvinneandelen er vesentlig
lavere blant permanent oppsagte enn blant alle tilbakebetalere. Med andre ord er menn klart
overrepresentert blant permanent oppsagte.
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Tabell 5: Utdanningsnivå og kvinneandel blant permanent oppsagte og alle tilbakebetalere.

TIDLIGERE FLYKTNINGSTIPENDMOTTAKERE
Permanent
oppsagte

Ikke oppsagte

Alle tilbakebetalere

utdanningsnivå, %:
-grunnskole

4

4

4

-videregående

60

52

52

-uni./høyskole, lavere grad

26

30

30

-uni./høyskole, høyere grad

8

12

12

24

41

40

Kvinne, %
Antall personer

612

6 081

6 672

10.3 Oppsummering
Tidligere mottakere av flyktningstipendet er klart overrepresentert blant misligholdere, både blant
de som får lånet sitt midlertidig oppsagt og blant de som får lånet sitt permanent oppsagt. Over
perioden 2010—2020 er raten for midlertidig oppsagte mer enn dobbelt så høy blant tidligere
flyktningstipendmottakere, 6,2 prosent, som blant alle tilbakebetalere, 2,7 prosent. Tilsvarende er
raten for permanent oppsagte mer enn dobbel så høy blant flyktningstipendmottakere, som blant
alle tilbakebetalere, henholdsvis 0,62 prosent og 0,26 prosent.
De som maksimalt har mottatt utdanningsstøtte til videregående opplæring er noe overrepresentert blant misligholdere. De er imidlertid betydelig mer overrepresentert blant alle tilbakebetalere enn blant flyktningstipendmottakere. Menn er også overrepresentert blant misligholdere.
Menn er særlig overrepresentert blant flyktningstipendmottakere som får lånet sitt permanent
oppsagt.
Vi finner også at tilbakebetalende flyktningstipendmottakere i snitt har et klart lavere
utdanningsnivå de har mottatt utdanningsstøtte til sammenlignet med alle tilbakebetalere. Blant
tidligere flyktningstipendmottakere i tilbakebetalingsfasen er det 56 prosent som har grunnskole/videregående som høyeste utdanningsnivå, mens det blant alle tilbakebetalere er 27
prosent.
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11 Oppsummering
I denne rapporten ser vi på mottakere av flyktningstipendet og deres bruk av Lånekassens
ordninger. Dette gjør vi ved hjelp av Lånekassens registerdata. Siden studieåret 1986–1987 og
frem til og med studieåret 2020–2021 har 38 840 unike personer mottatt flyktningstipendet og de
har samlet fått tildelt litt over 6 milliarder 2020-kroner i flyktningstipend.
Flyktninger som ankommer Norge uten grunnskole- eller videregående opplæring, kan først få
mulighet til å gjennomføre deler av eller hele denne opplæringen gjennom introduksjonsprogrammet. Dersom flyktningene ikke får begynt eller ikke rekker å fullføre opplæringen i løpet
av introduksjonsprogrammet, kan de ta eller fullføre opplæringen med utdanningsstøtte fra
Lånekassen.
Fra Lånekassen kan flyktninger få flyktningstipend til grunnskole- og/eller videregående
opplæring. Det innebærer at lån (og stipend) de ellers kunne fått fra Lånekassen blir gitt som
flyktningstipend. Flyktningstipendet kan de få i inntil tre år innenfor en periode på seks år etter
datoen de fikk innvilget beskyttelse. Dersom de ikke rekker å fullføre grunnskole- og/eller
videregående opplæring i løpet av tiden de har rett til flyktningstipendet, kan de fortsette denne
opplæringen med annen utdanningsstøtte fra Lånekassen. De som oppnår generell studiekompetanse kan gå videre til høyere utdanning, og til dette kan de også få støtte fra Lånekassen.
Hvordan flyktningstipendmottakerne bruker Lånekassen kan blant annet variere med kjønn, alder
og opprinnelsesland. Når vi skal se på hvordan mottakerne av flyktningstipendet bruker
Lånekassens ordninger, er det derfor nyttig å vite at dette er en sammensatt gruppe med hensyn
til nevnte demografiske kjennetegn. Spesielt har aldersammensetning og hvor mottakerne
kommer fra variert over tid.
For de fleste som mottar flyktningstipendet er dette den første støtten de mottar fra Lånekassen. I
snitt mottar de flyktningstipendet i litt over fire semestre. Hvor mye den enkelte kan motta i
flyktningstipend avhenger blant annet av om flyktningen tar opplæring på deltid eller fulltid, og om
stipendet tildeles etter forskriftsdel 2 eller 3. Stipendet tildeles etter forskriftsdel 2 dersom
flyktningen har ungdomsrett. Det vil si rett til tre år med videregående opplæring. De som ikke har
ungdomsrett, kan få flyktningstipendet etter forskrifts del 3. I senere tid har gjennomsnittlig
flyktningstipend etter forskriftsdel 2 og del 3 henholdsvis vært ca. 30 000 og 50 000 kroner per
semester.
Vi finner at 10 prosent har opplevd å gå fra å få stipendet tildelt etter forskriftsdel 3 til å få det
tildelt etter forskriftsdel 2. Hovedgrunnen til dette er at de går fra å få støtte til grunnskoleopplæring etter del 3, til å få støtte til videregående opplæring med ungdomsrett etter del 2.
Når de har gått fra del 3 til del 2 har de i snitt fått ca. 15 000 kroner mindre i flyktningstipend per
semester. Det kan tenkes at dette kommer overraskende på noen og at det oppleves urimelig –
de får «plutselig» lavere stipend fordi de har nådd milepælen å begynne på videregående.
I starten ble flyktningstipendet kun gitt til videregående opplæring, men fra studieåret 2004–2005
kunne flyktninger også få stipendet til grunnskoleopplæring. Flesteparten av de som får flyktningstipend mottar dette til videregående opplæring, rundt 70 prosent de siste ti årene. Blant de som
har gått videregående opplæring, har om lag 35 prosent mottatt stipendet til studieforberedende
54

og nesten 60 prosent til yrkesfag (noen har gått begge deler). Det har vært en økning i andelen
som går yrkesfag/lærling, fra 20—30 prosent i studieåret 1999–2000 til nesten 75 prosent i 2020–
2021.
For de som mottar flyktningstipendet er dette, som nevnt, den støtten de typisk mottar først. Det
har imidlertid vært en økende andel som har mottatt annen utdanningsstøtte før de mottok
flyktningstipendet. Fra rundt null til nærmere 30 prosent de siste årene. Økningen sammenfaller
med at flyktningene fra og med undervisningsåret 2011–2012 ikke lenger kunne motta
flyktningstipendet samtidig som de mottok introduksjonsstønaden (NOU 2017: 2). De kunne
imidlertid motta annen utdanningsstøtte samtidig med introduksjonsstønaden.
Etter flyktningstipendet er det mange, mellom 50 og 60 prosent i nyere tid, som har mottatt ytterligere utdanningsstøtte til grunnskole- og/eller videregående opplæring. I gjennomsnitt mottar de
denne ytterligere støtten imellom tre og fire semester. Disse resultatene indikerer at varigheten
på flyktningstipendet for mange ikke har vært tilstrekkelig til å fullføre videregående opplæring.
Vi har også undersøkt hvor mange av flyktningstipendmottakerne som har endt opp med
studiegjeld, fra annen utdanningsstøtte enn flyktningstipendet, til grunnskole- og videregående
opplæring. Vi finner at dette gjelder mellom 40 og 50 prosent av de nye flyktningstipendmottakerne de siste 20 årene. Disse mottar i snitt lån mellom 2,5 og 3,5 semester, og lånet per
semester er i snitt om lag 35 000. Samlet ender de i snitt opp med mellom 90 000 til 120 000
kroner i studielån fra utdanningsstøtte til grunnskole- og/eller videregående opplæring.
Vi har også sett på hvor mange som har mottatt utdanningsstøtte etter forskriftsdel 3 til
grunnskole- og videregående opplæring. En kunne tidligere maksimalt motta støtte i åtte år etter
forskriftsdel 3 (nå 480 utdanningspoeng), og støtte til høyere utdanning gis etter del 3. Et
spørsmål som melder seg i denne sammenheng, er hvor mye flyktningstipendmottakerne må
bruke av denne «blokka» til utdanning på lavere nivå. Vi finner at om lag 15 prosent av
flyktningstipendmottakerne har mottatt støtte etter forskriftsdel 3 til grunnskole- og/eller
videregående opplæring i syv eller flere semester. Disse har med andre ord mindre enn fem år
igjen med støtte fra Lånekassen til høyere utdanning. De har dermed ikke lenger mulighet til å ta
en mastergrad, innen normert tid, med støtte fra Lånekassen.
Hvis vi bare ser på dem som har mottatt utdanningsstøtte til høyere utdanning, er det kun 6
prosent som tidligere har mottatt utdanningsstøtte etter forskriftsdel 3 i syv eller flere semester til
utdanning på lavere nivå. Dette indikerer at denne utfordringen, med for lite utdanningsstøtte
igjen til høyere utdanning, kan være reell for noen. Det er imidlertid først og fremst en prinsipiell
problemstilling – er det rimelig at flyktninger skal bruke så mye av «blokka» til utdanning på
lavere nivå, og dermed sitte igjen med færre år med studiestøtte til utdanning på høyere nivå?
Når det gjelder utdanningsstøtte til høyere utdanning, er det om lag 30 prosent av
flyktningstipendmottakerne som har mottatt det.
Til slutt har vi sett på tilbakebetalingsfasen. Det er nesten 60 prosent av flyktningstipendmottakerne som ender opp med studiegjeld. Vi finner at tidligere mottakere av flyktningstipendet
er klart overrepresentert blant de som misligholder lånet sitt. Både blant de som får lånet sitt
midlertidig oppsagt og blant de som får lånet sitt permanent oppsagt, begge deler en form for
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mislighold. I perioden 2010—2020 er gjennomsnittlig årlig rate for midlertidig oppsagte mer enn
dobbelt så høy blant flyktningstipendmottakere, 6,2 prosent, som blant alle tilbakebetalere, 2,7
prosent. Tilsvarende er raten for permanent oppsagte også mer enn dobbelt så høy blant
flyktningstipendmottakerne, som blant alle tilbakebetalere, henholdsvis 0,62 prosent og 0,26
prosent.
I denne rapporten har vi også sett på tidligere studier knyttet til introduksjonsprogrammet og
flyktningstipendet. Flere studier viser at mange kommuner ikke er i stand til å sikre at deltakerne
avslutter programmet med gode nok kvalifikasjoner til å gå over i utdanning eller varig arbeid (se
Riksrevisjonen, 2019; Mølland et al., 2018; Djuve et al., 2017; Lillevik & Tyldum, 2018). Det blir
også pekt på utfordringer knyttet til overgangen fra introduksjonsprogrammet til flyktningstipendet.
Blant annet at støtten til livsopphold går ned og at individuell oppfølging i stor grad opphører
(Leirvik & Staver, 2019; Riksrevisjonen, 2019; Lerfaldet et al.,2021).
Samlet tegner dette og funnene i denne rapporten et bilde av en sårbar gruppe som møter
mange barrierer på veien mot formell kompetanse. I 2021 kom det imidlertid en ny integreringslov, som legger større vekt på at flyktninger skal fullføre videregående opplæring innenfor
rammene av introduksjonsprogrammet. Dette kan bidra til å gjøre veien mot formell kompetanse
enklere for flyktningene.
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Vedlegg A Ytelsene
Tabellen under viser de 88 ytelsene, som minst én av flyktningstipendmottakerne i perioden
1987/87–2020/21 har mottatt. I første kolonne har vi forsøkt å angi den overordnede
utdanningsstøtteordning ytelsen tilhører.44 I andre kolonne kommer ytelsene. Deretter kommer tre
ulike kategoriseringer av ytelsene, og til slutt en videre beskrivelse av ytelsene.
Ordning

Ytelse

kat_1

kat_2

kat_3

Videre beskrivelse

Flyktningstipend

SFL51

Flyktningstipend

Flyktningstipend

Stipend

Flyktningstipend (før
2017/18)

Flyktningstipend (del 2) SFL52

Flyktningstipend

Flyktningstipend

Stipend

Flyktningstipend1

Flyktningstipend (del 3) SFL53

Flyktningstipend

Flyktningstipend

Stipend

Flyktningstipend1

Lan_etter_
behovspr_SFL
X_Tildelt_
omgjoringslan
X_Tildelt_
omgjoringslan
X_Tildelt_
omgjoringslan
X_Tildelt_
omgjoringslan
X_Tildelt_
omgjoringslan
X_Tildelt_
omgjoringslan

Lan_etter_
behovspr_SFL
X_Tildelt_
omgjoringslan
X_Tildelt_
omgjoringslan
X_Tildelt_
omgjoringslan
X_Tildelt_
omgjoringslan
X_Tildelt_
omgjoringslan
X_Tildelt_
omgjoringslan

Lan

Lan_etter_behovspr_SFL
(del 3)

X_Lan

Omgjøringslån

X_Lan

Omgjøringslån - 11 mnd

Flyktningstipend (del 3) LUT40
Basislån (del 3)

LOG31

Basislån (del 3)

LOG33

Basislån (del 3)

LOG35

Basislån (del 3)

LOG36

Basislån (del 3)

LOK31

Basislån (del 3)

LOK33

Basislån (del 3)

LUT31

Lan_ord_del3

Basislån (del 3)

LUT33

Basislån (del 3)

LUT39

Basislån (del 3)

LUT41

Basislån (del 3)

X_Lan
X_Lan

Omgjøringslån eksamen
ved grad
Omgjøringslån eksamen
ved grad – 11 md.

X_Lan

Omgjøringslån grad

X_Lan

Omgjøringslån grad – 11
md.

Lan_ord_del3

Lan

Ordinært lån del 3

Lan_ord_del3

Lan_ord_del3

Lan

Lan_etter_
behovspr_inntekt
Lan_etter_
behovspr_inntekt

Lan_etter_
behovspr_inntekt
Lan_etter_
behovspr_inntekt

SUT31

Utdanningsstipend

Utdanningsstipend

Stipend

Utdanningsstipend

Basislån (del 3)

SUT33

Utdanningsstipend

Utdanningsstipend

Stipend

Utdanningsstipend grad

Basislån (del 3)

SUT32

Utdanningsstipend

Utdanningsstipend

Stipend

Utdanningsstipend, fullstip

Basislån (del 3)

SUT34

Utdanningsstipend

Utdanningsstipend

Stipend

Utdanningsstipend, grad

Basislån (del 3)

LOG32

Basislån (del 3)

LOK32

Omgjorlan_etter_
behovspr
Omgjorlan_etter_
behovspr

Omgjorlan_etter_
behovspr
Omgjorlan_etter_
behovspr

Barnestipend (del 3)

SFS31

Barnestipend

Andre_stipend

Stipend

Barnestipend (del 3)

SFS33

Barnestipend

Andre_stipend

Stipend

Barnestipend (del 3)

LUT38

Lan_etter_
behovspr_inntekt

Lan_etter_
behovspr_inntekt

Lan

Lan
Lan

Lan
Lan

Ordinært lån del 3 - 11
md.
Ordinært lån etter
behovsprøving
Ordinært lån etter
behovsprøving grad

Omgjøringslån etter
behovsprøving
Omgjøringslån grad etter
behovsprøving
Barnestipend del 3 1
Barnestipend del 3 - 11
md. 1
Ordinært lån etter
behovsprøving

Tabellen fortsetter på neste side.
44

Det er flere måter å kategorisere ytelser etter overordnet utdanningsstøtteordning, det er ikke gitt at
kategoriseringen vi har gjort her er den mest presise.
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Barnestipend (del 2)

SFS21

Barnestipend

Andre_stipend

Stipend

Barnestipend del 2

Foreldrestipend

SFO51

Foreldrestipend

Andre_stipend

Stipend

Foreldrestipend

Foreldrestipend

SFO53

Foreldrestipend

Andre_stipend

Stipend

Foreldrestipend - 11 md.

Koronalån

LKO91

Koronalan

Andre_lan

Lan

Koronalån

LKO92

Koronalan

Andre_lan

Lan

Koronalån

LKO93

Koronalan

Andre_lan

Lan

Koronalån

LKO94

Koronalan

Andre_lan

Lan

Koronalån

SKO91

Koronastipend

Andre_stipend

Stipend

Koronalån

SKO92

Koronastipend

Andre_stipend

Stipend

Andre_lan

Lan

Andre_lan

Lan

Skolepenger
yrkessjåfør
Skolepenger
yrkessjåfør
Skolepenger
trafikkflyger

LBU31
LEY31

Skolepengelan_
yrkessjåfør
Skolepengelan_
yrkessjåfør

Ekstraordinært lån vår
2020
Ekstraordinært lån del 2
vår 2020
Ekstraordinært lån vår
2021
Ekstraordinært lån del 2
vår 2021
Omgjøringsstipend korona
Del 3
Omgjøringsstipend korona
del 2
Skolepengelån
Yrkessjåfør
Utvidet skolepengelån
yrkessjåfør
Skolepengelån
trafikkflyger

LTF31

Skolepengelån

Andre_lan

Lan

Skolepenger, utland

LSK41

Skolepengelån

Andre_lan

Lan

Skolepengelån utland

Skolepenger, utland

LTL41

Skolepengelån

Andre_lan

Lan

Utvidet lån skolepenger
utland

Skolepenger, utland

SSK41

Skolepengestipend

Andre_stipend

Stipend

Skolepengestipend utland

Skolepenger

LSK21

Skolepengelån

Andre_lan

Lan

Skolepengelån del 2

Skolepenger

LSK31

Skolepengelån

Andre_lan

Lan

Skolepengelån del 3

Skolepenger

LSK32

Skolepengelån

Andre_lan

Lan

Skolepenger

SSI51

Skolepengestipend

Andre_stipend

Stipend

Skolepenger

STS41

Skolepengestipend

Andre_stipend

Stipend

Reisestøtte

SRE31

Reisestipend

Andre_stipend

Stipend

Reisestipend del 3

Reisestøtte

SRE21

Reisestipend

Andre_stipend

Stipend

Stipend til reiser del 2

Reisestøtte

SRE43

Reisestipend

Andre_stipend

Stipend

Reisestipend Norge del 3

Reisestøtte

SRE42

Reisestipend

Andre_stipend

Stipend

Reisestøtte

SRE61

Reisestipend

Andre_stipend

Stipend

Reisestøtte

LRE32

Reiselan

Andre_lan

Lan

Reisestøtte

LRE61

Reiselan

Andre_lan

Lan

Reiselån kvoteordning

Reisestøtte, utland

LRE41

Reiselan

Andre_lan

Lan

Reiselån utland

Reisestøtte, utland

LRE43

Reiselan

Andre_lan

Lan

Reiselån utland del 3 fom
2017-2018
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Skolepengelån del 3 EØS
nettstudium
Skolepengestipend
internasjonale skoler
Utvidet stipend
skolepenger ved utvalgte

Stipend til reiser Norge del
2
Stipend til reiser
kvoteordning
Reiselån norske
studiesentre

Reisestipend utland tom
2016-2017
Stipend til reiser utland del
3
Stipend til reiser Norden
del 2

Reisestøtte, utland

SRE41

Reisestipend

Andre_stipend

Stipend

Reisestøtte, utland

SRE45

Reisestipend

Andre_stipend

Stipend

Reisestøtte, Norden

SRE22

Reisestipend

Andre_stipend

Stipend

Ordinært lån del 2

LUT21

Lan_ord_del2

Lan_ord_del2

Lan

Ordinært lån del 2

LUT23

Lan_ord_del2

Lan_ord_del2

Lan

Utstyrsstipend

SLS21

Utstyrsstipend

Andre_stipend

Stipend

Utstyrsstipend

SUS21

Utstyrsstipend

Andre_stipend

Stipend

Utstyrsstipend

Borteboerstipend

SBO21

Borteboerstipend

Andre_stipend

Stipend

Bostipend tom 2015-2016

Borteboerstipend

SBO22

Borteboerstipend

Andre_stipend

Stipend

Borteboerstipend

Andre_stipend

Stipend

Grunnstipend tom 20142015

Andre_stipend

Stipend

Inntektsavhengig stipend

Inntektsavhenig stipend SGR21
Inntektsavhenig stipend SGR22

Inntektsavhengig_
stipend
Inntektsavhengig_
stipend

Ordinært lån del 2
Ordinært lån del 2 fom
2015-2016
Læremiddelstipend (utgått
ordning, konvertert fra

Sykestipend

SSY51

Sykestipend

Andre_stipend

Stipend

Sykestipend

Sykestipend

SSY53

Sykestipend

Andre_stipend

Stipend

Sykestipend - 11 md.

Sykestipend

SSY54

Sykestipend

Andre_stipend

Stipend

Sykestipend
(valutajustert)

Sykestipend

SSY55

Sykestipend

Andre_stipend

Stipend

Sykestipend for tilleggslån

Tilleggslån forsørger

LTL21

Andre_lan

Lan

Tilleggslån forsørger del2

Tilleggslån forsørger

LTL32

Andre_lan

Lan

Tilleggslån forsørger del 3

Tilleggslån…

LTL31

Tilleggslån

Andre_lan

Lan

Tilleggslån…

LTL33

Tilleggslån

Andre_lan

Lan

Andre_stipend

Stipend

Andre_stipend

Stipend

Stipend nedsatt
funksjonsevne
Stipend nedsatt
funksjonsevne
Stipend nedsatt
funksjonsevne
Stipend nedsatt
funksjonsevne

SFH51
SFH53
LUT42
SFH52

Språkstipend

SSP41

Gam le ordninger

LUT32

Gam le ordninger

LUT37

Gam le ordninger

LUT22

Tabell fortsetter på neste side
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Tilleggslån
forsørger
Tilleggslån
forsørger

Stipend_nedsatt_
funksjonsevne
Stipend_nedsatt_
funksjonsevne
Lan_etter_behovspr
_inntekt
Stipend_nedsatt_
funksjonsevne
Språkstipend
Lån_gammle_ordnin
ger
Lan_etter_behovspr
_ inntekt
Lån_gammle_ordnin
ger

Lan_etter_behovspr
Lan
_ inntekt

Tilleggslån videregående
opplæring del3
Tilleggslån universitet,
høyskole, fagskole
Tilleggsstipend nedsatt
funksjonsevne - 11 md. 1
Tilleggsstipend nedsatt
funksjonsevne - 11 md.1
Lån etter behovsprøving
av stipend nedsatt
Fullstipend nedsatt
funksjonsevne

Andre_stipend

Stipend

Andre_stipend

Stipend

Språkstipend

Andre_lan

Lan

Konvertert lån del 3

Lan_etter_behovspr
Lan
_ inntekt

Ordinært lån etter
behovsprøving (av

Andre_lan

Konvertert lån del 2

Lan

Gam le ordninger

SUD31

Stipend_gammle_or
Andre_stipend
dninger

Stipend

Gam le ordninger

STK31

Tiltaksstipend

Andre_stipend

Stipend

Gam le ordninger

SKF31

Kunstfagstipend

Andre_stipend

Stipend

Gam le ordninger

SGY41

Gebyrstipend

Andre_stipend

Stipend

Gam le ordninger

SVU31

Videreutdanningssti
Andre_stipend
pend

Stipend

Andre ordninger

LES31

Andre_lan

Andre_lan

Lan

Andre ordninger

LKR01

Andre_lan

Andre_lan

Lan

Andre ordninger

LKR02

Andre_lan

Andre_lan

Lan

1. Etter behovsprøving
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Utdanningsstipend (utgått
ordning, konvertert fra
Tiltaksstipend (utgått
ordning, konvertert fra
Kunstfagstipend (utgått
ordning, konvertert fra
Gebyrstipend (utgått
ordning, konvertert fra
Videreutdanningsstipend
(utgått ordning, konvertert
Ekstralån sommertermin
Kravlån – uberettiget
mottatt støtte
Lån - uberettiget mottatt
støtte

Vedlegg B Beskrivelse av utdanning
I variabelen som beskriver utdanningen kunden mottar støtte til, er det 2 217 ulike beskrivelser av
utdanningene på utdanningsnivåene 3 og 4 — videregående utdanning. Vi har kategorisert disse
beskrivelsene med hensikt å få en oversikt over hvor mange som mottar støtte til yrkesfag og til
studieforberedende. Det er variabelen «beskrivelse av utdanning» vi har kategorisert basert på
inndelingen av ulike utdanningsprogram og de ulike retningene under utdanningsprogrammene. I
figur 2 er de gjeldende utdanningsprogrammene vist. En fullstendig oversikt, inkludert
utdanningsområdene under de ulike programmene, er gitt på utdanning.no (2022a).
Det har vært to omfattende reformer i videregående opplæring i perioden vi ser på – Reform 94
og Kunnskapsløftet i 2006. I forbindelse med disse reformene har det vært noen endringer i antall
studieretninger og hva de heter (utdanning.no, 2022b). Dette ser imidlertid ut til å ha lite
betydning for vår kategoriseringen mellom yrkesfag og studieforberedende, annet enn at andelen
vi ikke har klart å kategorisere er litt større før reform 94. I tillegg var medier og kommunikasjon et
yrkesfag frem til høsten 2016, dette har vi tatt høyde for i kategoriseringen. På grunn av endringer
er det likevel knyttet noe mer usikkerhet til kategoriseringene lengre tilbake i tid.
Til eksempel har en utdanninger beskrevet som «bygg- og anlegg» i datauttrekket blitt
kategorisert som yrkesfag.
Utdanningsprogrammer under studieforberedende og yrkesfag.

Kilde: Utdanning.no (2022a)
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Vedlegg C Antall tilbakebetalere og antall oppsagte
År

TILBAKEBETALERE
SFL*
Alle

2010

601 113

2 515

2 284

16

16 887

147

2011

615 058

2 698

2 253

27

16 220

162

2012

635 062

2 929

1 767

21

15 748

181

2013

654 923

3 173

1 797

28

16 832

218

2014

674 089

3 493

1 591

26

25 213

310

2015

699 746

3 996

1 339

15

24 519

313

2016

716 867

4 661

1 604

23

19 831

296

2017

736 529

5 484

1 738

29

20 161

353

2018

758 270

6 722

1 471

25

20 339

391

2019

784 328

8 834

1 703

40

18 322

407

2020

799 100

11 529

2 396

66

14 619

429

*Tidligere flyktningstipendmottakere
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PERMANENT OPPSAGTE MIDLERTIDIG OPPSAGT
SFL*
SFL*
Alle
Alle

