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Forespørsel om regelverk i forbindelse med samordning introduksjonsstønad og
overgangsstønad
Departementet viser til din e-post av 21. august 2015 med spørsmål om redusert
introduksjonsstønad må etterbetales når grunnlaget for stønadsreduksjonen har bortfalt. Vi
beklager sent svar på din henvendelse, hvilket skyldes ferieavvikling.
Ditt spørsmål gjelder en introduksjonsdeltaker som har fått redusert introduksjonsstønaden,
fordi vedkommende mottok overgangsstønad fra NAV. Du opplyser at overgangsstønaden ble
utbetalt på feil vilkår, og at den nå kreves tilbakebetalt av NAV. I din henvendelse ber du om
å få avklart om vedkommende har krav på å få korrigert reduksjonen og få beløpet etterbetalt.
Videre om det kan stilles som vilkår for en etterbetaling at beløpet skal gå til å dekke
tilbakebetalingskravet fra NAV.
Introduksjonsloven kapittel 3 fastsetter reglene om introduksjonsstønad. Hovedregelen følger
av § 8, som fastslår at en person som deltar i introduksjonsprogram har krav på
introduksjonsstønad. Deltakelse i introduksjonsprogram gir altså deltakeren et rettskrav på å
motta introduksjonsstønad, uavhengig av behovs- eller skjønnsmessige vurderinger.
Introduksjonsstønaden skal samordnes med eventuelle andre offentlige ytelser deltakeren
mottar. Dette følger av introduksjonsloven § 12, som i tredje ledd fastslår at for deltakere som
mottar overgangsstønad skal introduksjonsstønaden på årsbasis reduseres "med 40 prosent av
den overgangsstønad som overstiger halvparten av folketrygdens grunnbeløp".
Så fremt det ikke foreligger grunnlag for å redusere introduksjonsstønaden har en deltaker rett
til full introduksjonsstønad. I dette tilfellet har grunnlaget for en reduksjon av stønaden
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bortfalt, hvilket innebærer at deltaker vil ha krav på å få etterbetalt det beløp stønaden ble
redusert med.
Introduksjonsstønaden er et rettskrav den enkelte har i kraft av å være deltaker i
introduksjonsprogrammet. Det er følgelig ikke adgang til å stille ytterligere vilkår knyttet til
hvordan deltaker skal disponere introduksjonsstønaden.
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