
Hvem har ansvar for å yte tjenester til elever i videregående skole 

Det følger av sosialtjenesteloven (STL) § 3 at det er oppholdskommunen som har ansvaret for å yte 
hjelp og tjenester til den enkelte. Oppholdskommunen er den kommunen hvor vedkommende til 
enhver tid oppholder seg, enten vedkommende bor der eller oppholder seg der rent midlertidig. 
Oppholdskommunens ansvar er begrunnet ut fra ønsket om klare ansvarsregler for å hindre at 
personer som trenger tjenester blir kasteball mellom kommunene. Oppholdskommunen er den 
kommunen som vedkommende fysisk befinner seg i når hjelpebehovet oppstår. 

Hvis en ungdom trenger hjelp og henvender seg til NAV-kontoret i den kommunen vedkommende 
bor på hybel, så er denne kommunen å anse som oppholdskommunen etter STL § 3. NAV-kontoret 
må ta i mot, og vurdere, alle skriftlige og muntlige henvendelser om sosiale tjenester.  

 

Vedrørende § 18- Stønad til livsopphold – lov om sosiale tjenester i NAV til ungdom/elever 

• Ungdom under 18 år 

Foreldre har etter barneloven forsørgelsesplikt for sine barn. Ungdom under 18 år er omfattet av 
foreldrenes forsørgelsesplikt, og økonomisk stønad skal som hovedregel gå gjennom foreldrene. 
Økonomisk stønad til ungdom under 18 år kan gis i helt spesielle tilfeller, for eksempel ved store 
problemer hjemme og i akutte situasjoner. I slike tilfeller må det undersøkes om barnevernet er eller 
skal bli involvert. Stønad skal som hovedregel kun gis i påvente av at barnet blir forsørget av 
foreldrene eller ivaretatt av andre ordninger, som gjennom barnevernet. 

• Ungdom over 18 år 

Ungdom over 18 år har rett til å bli vurdert selvstendig når det gjelder økonomisk stønad. Økonomisk 
stønad er subsidiær, og det må avklares om eleven har rett til å bli forsørget eller om vedkommende 
kan ha rett til lån og stipend fra Statens lånekasse.  

Hvis ungdom over 18 år følger ordinær skolegang, kan foreldrene pålegges forsørgelsesplikt etter 
barneloven under forutsetning av at de har økonomi til det. Dette vil som regel ikke være aktuelt i 
familier hvor foreldrene mottar økonomisk stønad.  

Elever i videregående opplæring kan ha krav på lån og stipend fra Statens lånekasse. Det kan være 
urimelig å kreve at en vanskeligstilt ungdom under ordinær skolegang skal ta opp lån for å kunne 
fullføre opplæringen, og starte voksenlivet med gjeld.    

Hvis en elev ikke blir forsørget eller kan leve av eventuelle stipender, og det er urimelig å kreve at 
personen tar opp studielån, kan NAV innvilge økonomisk stønad. 

 


