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Svar  på henvendelse om økonomisk stønad til studenter og elever

Det vises til deres henvendelse datert 01.02.17, der dere ber om en avklaring av studenters rett

til økonomisk stønad i sommermånedene og spørsmål om elever i videregående opplæring sin

rett til økonomisk stønad.

Utgangspunktet er at økonomisk stønad ikke skal bidra til å finansiere høyere utdanning.

Inntektsgrunnlaget for studenter skal sikres gjennom lån og stipend, altemativt egne midler.
Studenter kan imidlertid ha krav på hj elp inntil lån/stipend utbetales eller i en nødssituasj on.

Dette gjelder også søknader om økonomisk stønad i sommerferien. Hvis personen er i en
nødssituasj on, for eksempel ikke har midler til å betale nødvendige boutgifter, står i fare for å
bli kastet ut osv., så kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å gi stønad. Se for øvrig omtalen i
rundskriv 35, punkt 4.18.2.10.

Da enkelte ungdommer bruker lengre tid enn det som er normert for å fullføre videregående

opplæring, reiser dere spørsmål om hvor lenge det vil være rimelig å innvilge økonomisk

stønad etter  §  18 for at en vanskeligstilt ungdom skal kunne fullføre videregående opplæring

uten å vises til muligheten for lån i Statens lånekasse. Dette også sett i sammenheng med

foreldrenes plikt til å forsørge ungdom over 18 år som er under ordinær skolegang.

Arbeids- og velferdsdirektoratet legger til grunn at det som utgangspunkt ikke vil være
rimelig å vise en utsatt ungdom å oppta gjeld for å fullføre videregående opplæring. Dette

fordi at man ikke skal starte voksenlivet med å oppta gjeld. Stipend legger man selvsagt til
grunn at vedkommende kan søke. En elev som har retten til videregående opplæring i behold,

vil dersom foreldrene ikke evner å forsørge vedkommende, kunne ha krav på stønad etter  §
18.
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