
INFORMASJON Vedrørende søknad på et andre år på tilrettelagt linje, folkehøgskole.  

Våren 2018 strammet NAV for alvor inn muligheten for å ta et andre år på tilrettelagt linje. Ei pårørendegruppe 

har arbeidet med denne utfordringen. (Det er ikke gjort noen endring i selve folketrygdloven, men det har skjedd 

en innstramming i forskriftene).   

Frem til oktober 2017 het det i forskriftene til Folketrygdlovens §10.7: «Det kan vanligvis bare gis stønad til 

opphold ved folkehøgskole i ett skoleår. I spesielle tilfeller kan det gis stønad til et andre år. Det må da vurderes 

om dette er nødvendig og hensiktsmessig etter å ha innhentet uttalelse/vurdering fra kompetent fagperson.» Dette 

ble endret til «Tilskott gis for 1 år. I helt spesielle tilfeller kan bruker få tilskott til et andre år. Det er ikke nok at 

bruker med trening over lengre tid kan bli enda mer selvstendig. Etter 1 år på folkehøgskole, kan normalt 

nødvendig trening, og videreutvikling av ferdigheter ivaretas av brukerens hjemkommune, som har et ansvar 

etter helse- og omsorgstjenesteloven. Manglende oppfølging og tilbud fra kommunen gir i seg selv ikke rett til et 

andre år.»  

Pårørendegruppas innsats medførte at Stortinget 12.juni 2018 fattet et samlet anmodningsvedtak (nr 898): 

«Stortinget ber regjeringen oppheve den innstrammingen som har skjedd i utviklingshemmedes muligheter til å 

ta et andre år på folkehøgskole.». Lang behandlingstid i Arbeids- og sosialdepartementet og i Arbeids- og 

velferdsdirektoratet, har dessverre medført at saksbehandlingen ennå ikke er ferdig. Vi har purret saken flere 

ganger og holder et våkent øye med det som skjer.  Info legges ut på vår FB-gruppe Pårørendegruppa – 

Folkehøgskole, der kan dere holde dere oppdatert! 

Betydning for søkere til skoleår 2019 – 2020:  

Det kan skje at søkere får vansker med å få et år nummer to dekket av NAV, dersom ikke saksbehandlingen nå 

avsluttes slik at anmodningsvedtaket effektueres i «vår favør». Vårt råd til dere er etter å ha søkt om skoleplass:  

1) Send den obligatoriske søknaden om økonomisk støtte til NAV (NAV.10-07.18). Bruk fullt ut de 

 åpninger som gis i forskriftene og legg ved uttalelser fra faginstanser som bekrefter det spesielle 

 behovet  for et år nummer to, f.eks. lege, voksenhabilitering, BUP  

2) Send også en søknad til egen kommune om dekning av disse utgiftene under forutsetning av 

 manglende dekning fra NAV. Husk vedlegg fra skolen med kostnadsoverslag. I denne søknaden bør 

 dere skissere opp det tilbudet kommunen må gi dersom den unge skal bo i hjemkommunen; f.eks. bolig, 

 jobb, støttekontakt, avlastning, fritidstilbud, voksenopplæring, hjemmesykepleie, omsorgsstønad.  

 Tenk både kvantitet og kvalitet på de tjenestene kommunen må tilby og bruk lovverk med henvisninger 

 til rettigheter. Aktuelle lover: Lov om folketrygd og Lov om helse- og omsorgstjenester i kommunene 

NB: Kommunene får et årlig rammetilskudd pr innbygger med utviklingshemming. (Kr 655 000 i 2018) 

 

- Vi gjør oppmerksom på at Pårørendegruppa ble opprettet på et privat initiativ og at våre råd gis på den bakgrunn at vi selv er 

pårørende Vi kan slik ikke stilles til ansvar dersom bruk av våre råd ikke fører frem til ønsket resultat.  

- Dersom dere trenger bistand oppfordrer vi til å ta kontakt med ulike organisasjoner, f.eks. NFU. Det kan være at de kan gi tips 

om lover og paragrafer som er verdt å ta med i søknaden og ikke minst i en anke.  

Vi ønsker dere lykke til med søknadene!  

3.januar 2019, Pårørendegruppa To år på folkehøgskole, ved   

Grete Reitan        Hilde Kari Burud     Kirsti Merdem Gaustad 

gretejr@marihona.com      hkburud@gmail.com    kmg@cowi.no  


