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ref:
Vår
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ref:
Deres

Dato:
Dato:
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18.03.2022

Refusjonsordning for
for økonomisk
støtte til
til studenter
studenter rammet
rammet av
av
Refusjonsordning
økonomisk støtte
krigen
Ukraina
krigen ii Ukraina
Som
følge av
økonomiske sanksjoner
iverksatt mot/av
Russland og
Som følge
av krigen
krigen ii Ukraina
Ukraina og
og økonomiske
sanksjoner iverksatt
mot/av Russland
og
Hviterussland
Direktoratet for
for høyere
utdanning og
Hviterussland har
har Direktoratet
høyere utdanning
og kompetanse
kompetanse (HK-dir)
(HK-dir) ii samråd
samråd med
med
Kunnskapsdepartementet etablert
etablert en
særskilt refusjonsordning
refusjonsordning for
norske høyere
Kunnskapsdepartementet
en særskilt
for norske
høyere
utdanningsinstitusjoner og
og fagskoler
betalingsproblemer for
ukrainske,
utdanningsinstitusjoner
fagskoler for
for å
å møte
møte akutte
akutte betalingsproblemer
for ukrainske,
russiske
vårsemesteret 2022.
russiske og
og hviterussiske
hviterussiske studenter
studenter ii vårsemesteret
2022.

-

Refusjonsordningen gjelder
de institusjonene
institusjonene som
som er
er mottakere
dette brevet.
brevet.
Refusjonsordningen
gjelder for
for de
mottakere av
av dette
Kunnskapsdepartementet og HK-dir forutsetter at institusjonene bistår studenter fra disse
landene
å kunne
norske
landene med
med nødvendig
nødvendig økonomisk
økonomisk støtte
støtte for
for å
kunne fullføre
fullføre påbegynte
påbegynte studier
studier ved
ved norske
institusjoner. Refusjonsordningen forutsetter at hver institusjon
institusjon organiserer lokale
lokale
støtteordninger
for aktuelle
studenter ved
nedenfor.
støtteordninger for
aktuelle studenter
ved egen
egen institusjon,
institusjon, jf.
jf. nedenfor.
Grunnet usikkerhet
usikkerhet knyttet
knyttet til
som vil
foreligge for
slik bistand
Grunnet
til hvilke
hvilke behov
behov som
vil foreligge
for slik
bistand fremover,
fremover, gjelder
gjelder
refusjonsordningen ii første
omgang økonomisk
økonomisk bistand
bistand for
dekke behov
til
refusjonsordningen
første omgang
for å
å dekke
behov fra
fra mars
mars frem
frem til
og
med 31.
31. august
og med
august 2022.
2022.

Økonomiske og administrative rammer for utbetaling av økonomisk støtte til
studenter (lokale støtteordninger)
For
å sikre
studenter ved
ulike institusjoner
institusjoner behandles
likt, har
har HK-dir
fastsatt følgende
For å
sikre at
at studenter
ved ulike
behandles likt,
HK-dir fastsatt
følgende
rammer for
for etablering og gjennomføring av støtteordninger hos
hos de
de enkelte institusjonene.
Refusjon av utbetalte støttebeløp fra HK-dir forutsetter at disse rammene er fulgt.
Kunngjøring av støtteordningen
Muligheten for
for ukrainske,
russiske og
og hviterussiske
studenter til
til å
økonomisk støtte
støtte skal
skal
Muligheten
ukrainske, russiske
hviterussiske studenter
å få
få økonomisk
kunngjøres via e-post til de studentene det gjelder ved bruk av malen for kunngjøring angitt

r
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788 985

SAKSBEHANDLER
Vegard
Furustøl Vibe
Vegard Furustøl
Vibe

ii Vedlegg
få slik
Vedlegg 1.
1. Kunngjøring
Kunngjøring skal
skal skje
skje samtidig
samtidig til
til alle
alle studentene
studentene som
som kan
kan få
slik støtte,
støtte, og
og skal
skal
skje
skje så
så snart
snart som
som mulig.
mulig.
Vurdering av støttebehov
II tråd
gitt gjennom
gjennom kunngjøringen,
institusjonene å
å gjennomføre
gjennomføre
tråd med
med informasjon
informasjon gitt
kunngjøringen, forutsettes
forutsettes institusjonene
et personlig
personlig intervju med
med hver student
student første
første gang
gang de melder fra om at de har
har behov for
for
økonomisk bistand.
bistand.
økonomisk
II forbindelse
innkalling til
må studentene
forbindelse med
med innkalling
til slike
slike intervju,
intervju, må
studentene informeres
informeres om
om at
at de
de må
må legge
legge
frem all tilgjengelig
tilgjengelig dokumentasjon som kan bidra
bidra til å
å avklare hvilket behov
behov som foreligger
og
årsaken til
gjennomføres digitalt.
og årsaken
til at
at det
det har
har oppstått.
oppstått. Intervjuer
Intervjuer kan
kan gjennomføres
digitalt. En
En sjekkliste
sjekkliste til
til bruk
bruk
ved
jf. nedenfor,
fremgår av
2.
ved vurdering
vurdering av
av krav/støttebehov,
krav/støttebehov, jf.
nedenfor, fremgår
av Vedlegg
Vedlegg 2.
For studenter
studenter som
som har
utbetalt støtte
støtte fra
institusjonene før
av dette
dette brevet
brevet
For
har fått
fått utbetalt
fra institusjonene
før mottak
mottak av
forutsettes
følger her
her for
påfølgende utbetalinger.
ellers
forutsettes rammene
rammene som
som følger
for eventuelle
eventuelle påfølgende
utbetalinger. Se
Se ellers
nedenfor under omtalen av refusjonsordningen.

Krav for å kunne få støtte
For
å kunne
kunne få
få innvilget
For å
innvilget støtte
støtte må
må studenten:
studenten:
▪
▪
▪
▪

ha ukrainsk, russisk eller hviterussisk statsborgerskap
ha studietillatelse og være meldt opp til eksamen i emner i vårsemesteret 2022
godtgjøre/dokumentere overfor institusjonen at de ikke har eller vil få tilgjengelig
tilstrekkelige midler til dekning av sine leve- og studieutgifter for den kommende
måneden
måneden
godtgjøre/dokumentere overfor institusjonen at årsaken til den manglende
betalingsevnen er
er direkte
direkte forbundet
med krigen
krigen i Ukraina
og/eller
betalingsevnen
forbundet med
Ukraina og/eller
sanksjoner/motsanksjoner
sanksjoner/motsanksjoner knyttet
knyttet til
til Russland/Hviterussland
Russland/Hviterussland

Både manglende
manglende tilgang
tilgang til
til egne
egne midler
på utenlandske
konti og
og vesentlig
vesentlig svekket
svekket
Både
midler på
utenlandske konti
betalingsevne som
vesentlig kursfall
kursfall på
på hjemlig
valuta, kan
kan gi
støtte.
betalingsevne
som følge
følge av
av vesentlig
hjemlig valuta,
gi grunnlag
grunnlag for
for støtte.
Det samme
gjelder nødvendige
nødvendige reiseutgifter
reiseutgifter for
for å
å gjennomføre
gjennomføre hjemreise
hjemreise ii forbindelse
Det
samme gjelder
forbindelse med
med
avslutning av studier ii Norge.

HK-dir og Kunnskapsdepartementet er klar over at det i en del tilfeller kan være utfordrende
for
å dokumentere
tilgang på
midler som
følge av
for studentene
studentene å
dokumentere at
at de
de ikke
ikke har
har tilgang
på egne
egne midler
som følge
av
krigen/sanksjoner, og
og at
at tilgangen
tilgangen kan
vise seg
seg å
være forbigående.
forbigående. Institusjonene
Institusjonene bes
bes om
krigen/sanksjoner,
kan vise
å være
om
å
beste skjønn
å sikre
reelle behov
får støtte,
å utøve
utøve sitt
sitt beste
skjønn for
for å
sikre at
at studenter
studenter med
med reelle
behov får
støtte, slik
slik at
at risikoen
risikoen
for
feilutbetalinger/tilfeldige gevinster
gevinster så
langt som
for feilutbetalinger/tilfeldige
så langt
som mulig
mulig reduseres.
reduseres.
Beregning av støttebeløp
Støttebeløp
fastsettes til
til differansen
midler studentene
å ha
ha til
Støttebeløp skal
skal fastsettes
differansen mellom
mellom de
de midler
studentene oppgir
oppgir å
til
rådighet i kontanter/innestående på norske konti, og Lånekassens
Lånekassens månedlige stipendsats
(NOK 11
11 487
487 for
for bachelor/master,
21 000
for ph.d.).
Gitt at
støtten er
er satsbasert
satsbasert trenger
trenger
(NOK
bachelor/master, NOK
NOK 21
000 for
ph.d.). Gitt
at støtten
studentene ikke å dokumentere konkrete livs- og studieutgifter. For studenter som
dokumenterer
personlige behov
behov
dokumenterer ekstraordinære
ekstraordinære månedlige
månedlige utgifter
utgifter knyttet
knyttet til
til særskilte
særskilte personlige
e.I.), kan
(handicap, medisiner e.l.),
kan det skjønnsmessig innvilges
innvilges en tilleggsstøtte
tilleggsstøtte på inntil
inntil NOK
NOK
3000/måned.
3000/måned.
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For
ha tilgang
midler ii fremmede
fremmede valuta
den aktuelle
For studenter
studenter som
som vil
vil ha
tilgang til
til egne
egne midler
valuta ii den
aktuelle perioden,
perioden,
skal
har tilgjengelig
til norske
norske kroner
basert på
gjeldende vekslingskurs
skal beløpet
beløpet de
de har
tilgjengelig omregnes
omregnes til
kroner basert
på gjeldende
vekslingskurs
hos vekslingskurstjenesten
vekslingskurstjenesten XE.
XE. Støttebeløp
samme måte
måte som
som ovenfor.
ovenfor.
hos
Støttebeløp fastsettes
fastsettes ellers
ellers på
på samme
For reiseutgifter
reiseutgifter dekkes
dekkes faktisk
faktisk kostnad,
kostnad, jf.
jf. nedenfor.
For
nedenfor.
Innvilgelse/avslag og utbetaling av månedlig støtte
Innvilgelse/avslag skal
skal underrettes
studentene ved
ved egne
vedtak som
som oppfyller
oppfyller
Innvilgelse/avslag
underrettes studentene
egne vedtak
forvaltningslovens krav
krav til
til enkeltvedtak,
enkeltvedtak, og
og vilkårene
vilkårene ii Bestemmelser
om økonomistyring
økonomistyring ii
forvaltningslovens
Bestemmelser om
staten,
7.3.3.
staten, pkt.
pkt. 7.3.3.
Vedtak
innvilgelse av
fattes med
fra vedtakets
frem til
31. august
Vedtak om
om innvilgelse
av støtte
støtte fattes
med virkning
virkning fra
vedtakets dato
dato og
og frem
til 31.
august
2022.
Utbetaling av
på månedlig
basis regnet
fra vedtakets
2022. Utbetaling
av støtte
støtte skal
skal skje
skje på
månedlig basis
regnet fra
vedtakets dato.
dato.
forkant av
av utbetalinger
utbetalinger for
påfølgende måneder,
skal institusjonen
avklare med
med studentene
studentene
II forkant
for påfølgende
måneder, skal
institusjonen avklare
om
premissene for
for vedtaket
vedtaket fortsatt
til stede
betalingsevne som
om premissene
fortsatt er
er til
stede (manglende
(manglende betalingsevne
som følge
følge av
av
relevante årsaker),
årsaker), og om det er grunnlag
grunnlag for justering av
av støttebeløpet. Dersom
støttebeløpet justeres,
justeres, skal
skal nye
nye vedtak
vedtak som
som angir
angir korrekt
støttebeløp utstedes.
utstedes.
støttebeløpet
korrekt støttebeløp

Ved
innvilgelse skal
det stilles
for utbetaling
Ved innvilgelse
skal det
stilles som
som vilkår
vilkår for
utbetaling av
av støtten
støtten at
at studentene
studentene signerer
signerer en
en
erklæring som angitt ii Vedlegg 3,
3, og vedtaksbrevene skal inneholde følgende
følgende vilkår:
«The financial aid paid out based on this decision is further strictly conditional upon
«The
If
the information provided by the recipient being in all
all respect correct and complete. If
a
for financial
aid at
at any
any time
found to
or
a claim
claim for
financial aid
time is
is found
to be
be based
based on
on false
false information
information or
otherwise deemed
law
otherwise
deemed to
to be
be fraudulent,
fraudulent, the
the matter
matter will
will be
be referred
referred to
to Norwegian
Norwegian law
enforcement authorities for their prosecution».

Innvilgelse
av reiseutgifter
for studenter
avsluttet
Innvilgelse av
av støtte
støtte til
til dekning
dekning av
reiseutgifter kan
kan kun
kun skje
skje for
studenter som
som har
har avsluttet
sine
utbetales direkte
transportør (flyselskap
sine studier,
studier, og
og skal
skal utbetales
direkte til
til transportør
(flyselskap e.l.)
e.I.) eller
eller ii henhold
henhold til
til
dokumentert kostnad.
kostnad. Ved
Ved slike
slike vedtak
vedtak stilles
stilles det
det ikke
om erklæring
erklæring og
og vilkår
vilkår som
som nevnt
nevnt
dokumentert
ikke krav
krav om
ovenfor.
ovenfor.
Vedtak om avslag skal begrunnes,
begrunnes, og studenter som får avslag skal opplyses om retten
retten til
å påklage vedtaket og at HK-dir er rett klageinstans. All saksdokumentasjon for den enkelte
sak
med institusjonens
institusjonens regler
for dette.
sak skal
skal arkiveres
arkiveres ii tråd
tråd med
regler for
dette. Personopplysninger
Personopplysninger som
som
institusjonen
mottar
i
forbindelse
med
saksbehandlingen
skal
behandles
i
tråd
med
reglene
institusjonen mottar i forbindelse med saksbehandlingen skal behandles i tråd med reglene
personvernforordningen.
ii personopplysningsloven/
personopplysningsloven/ personvernforordningen.
Søknad
refusjon (refusjonsordning)
Søknad om
om refusjon
(refusjonsordning)
Et elektronisk skjema for søknad om refusjon vil bli tilgjengeliggjort av HK-dir i god tid før
31. august
2022, og
og søknader
søknader vil
vil kunne
løpende frem
til og
og med
15. september
september
31.
august 2022,
kunne sendes
sendes inn
inn løpende
frem til
med 15.
2022.
legge opp
til at
inn én
2022. Søknadsskjemaet
Søknadsskjemaet vil
vil legge
opp til
at hver
hver institusjon
institusjon kun
kun sender
sender inn
en søknad
søknad som
som
omfatter samtlige utlegg gjort
gjort overfor
overfor de aktuelle studentgrupper.
Vi tilføyer
tilføyer at
at institusjoner
institusjoner som
som har
utbetalinger til
til ukrainske,
ukrainske, russiske
russiske og/eller
og/eller
Vi
har foretatt
foretatt utbetalinger
hviterussiske
for å
å møte
av dette
hviterussiske studenter
studenter for
møte akutte
akutte behov
behov før
før mottak
mottak av
dette brev,
brev, vil
vil kunne
kunne søke
søke
refundert også slike utlegg. Refusjon av ytterligere utbetalinger av støtte til disse studenter
vil
forutsette at
at man
man følger
følger rammene
vil imidlertid
imidlertid forutsette
rammene angitt
angitt ovenfor.
ovenfor.
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HK-dir vil komme tilbake med mer konkret informasjon om hvordan man skal sende inn
søknad
god tid
tid før
før 31.
herunder hvilken
søknad om
om refusjon
refusjon ii god
31. august
august 2022,
2022, herunder
hvilken dokumentasjon
dokumentasjon som
som
eventuelt vil
vil være
være påkrevd
vedlagt søknaden.
søknaden.
eventuelt
påkrevd vedlagt
Ved
dere tar
Ved spørsmål
spørsmål knyttet
knyttet til
til støtteutbetaling
støtteutbetaling og
og refusjoner,
refusjoner, ber
ber vi
vi om
om at
at dere
tar kontakt
kontakt med
med
Vegard Furustøl Vibe (vegard.vibe@hkdir.no) eller Hilde Haaland-Kramer (hilde.haalandKramer@hkdir.no).
kramer@hkdir.no).
Anmodning
nærmere informasjon
informasjon
Anmodning om
om nærmere
For å
å vurdere hvilke
hvilke ytterligere tiltak det er behov
behov for
for knyttet til de studentgruppene som her
er
å avklare
finansieringsbehovet fremover,
fremover, har
har HK-dir
HK-dir behov
behov for
for informasjon
informasjon fra
fra
er omtalt,
omtalt, og
og å
avklare finansieringsbehovet
dere
er vertskap
dere som
som er
vertskap for
for disse
disse studentgruppene.
studentgruppene.
Vi vil
vil derfor
derfor om
om kort
kort tid
tid sende
sende dere
dere et
et skjema
skjema som
som vi
vi ber
ber dere
dere om
om å
ut og
og returnere
returnere til
til
Vi
å fylle
fylle ut
oss
Skjemaet vil
be om
knyttet til
til antall
oss innen
innen 8.
8. april
april 2022.
2022. Skjemaet
vil be
om overordnet
overordnet informasjon
informasjon knyttet
antall
studenter, gjennomsnittlig
gjennomsnittlig utbetaling
utbetaling per måned
måned o.l. for
for vårsemesteret, samt noen estimat
estimat
knyttet til
til antall
antall studenter
studenter som
som antas
antas å
sine studier
studier ii høstsemesteret.
knyttet
å fortsette
fortsette sine
høstsemesteret.

HK-dir vil komme
komme tilbake med
med mer
mer informasjon
informasjon om tiltak for
for å
å sikre studenter som vil fortsette
fortsette
sine studieopphold gjennom
gjennom høstsemesteret
høstsemesteret 2022.

Med
hilsen
Med vennlig
vennlig hilsen
Sveinung Skule
Skule
Sveinung
Direktør
Direktør

Hilde Haaland-Kramer
Seksjonsleder
Seksjons/eder

Dokumentet
er elektronisk
og har
derfor ikke
Dokumentet er
elektronisk signert
signert og
har derfor
ikke håndskrevne
håndskrevne signaturer.
signaturer.

Vedlegg:
Vedlegg 1
Mal for
for kunngjøring
e-post
Vedlegg
1 Mal
kunngjøring via
via e-post
Vedlegg
2
Sjekkliste
til
bruk
ved
vurdering
av støttebehov
støttebehov
Vedlegg 2 Sjekkliste til bruk ved vurdering av
Vedlegg 3
3 Declaration
Declaration of
Vedlegg
of honour
honour
Mottaker:
Mottaker:
AIie universitet,
Alle
universitet, høyskoler
høyskoler og fagskoler (se
(se liste)
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