
 

Samleforskrift kapittel 15 

Forskrift om stønader til enslig mor eller far 

Fastsatt av Arbeidsdepartementet **** med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 

§§ 15-2, 15-4, 15-8, 15-10, 15-11  

 

Kapittel 1 - Forutgående medlemskap  

§ 1-1. Søkere som tidligere har vært medlemmer 

Bestemmelsen i folketrygdloven § 15-2 første ledd om forutgående medlemskap gjelder 

ikke for søkere som tidligere har vært medlemmer i en langvarig periode, og som blir medlem 

igjen etter et avbrudd på mindre enn 10 år.  

 

§ 1-2. Unntak fra kravet til forutgående medlemskap  

Selv om en person ikke fyller vilkåret i § 1-1, kan det gjøres unntak fra bestemmelsene 

om forutgående medlemskap når særlige grunner gjør det rimelig. Det skal legges vekt på  

a) om stønadstilfellet oppstod mens søkeren var medlem av trygden,  

b) om søkeren tidligere har vært medlem, og  

c) om søkeren hadde spesielle grunner for å komme til Norge utover å ta arbeid eller 

utdanning.  

       Dersom søkeren ikke var medlem da stønadstilfellet oppstod, kan det bare gjøres unntak 

hvis vedkommende tidligere har vært langvarig medlem.  
 

Kapittel 3 - Varighet 

§ 3-1. Stønadstid for overgangsstønad 

Overgangsstønaden kan gis sammenhengende eller i flere atskilte tidsrom.  

Alle tidsrom som en enslig mor eller far har fått utbetalt overgangsstønad for, skal 

regnes som stønadstid. Selv om det ikke blir utbetalt overgangsstønad, løper stønadstiden etter 

folketrygdloven § 15-8 første og andre ledd dersom det blir utbetalt andre løpende ytelser etter 

folketrygdloven kapittel 15.  

       Overgangsstønad etter folketrygdloven § 15-8 fjerde ledd kan gis i opptil 36 måneder i 

sammenheng eller i flere atskilte tidsrom. 

 

Kapittel 4 – Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far som er i arbeid 

 

§ 4-1. Stønad til tilsyn for barn  

 

§ 4-2. Beregning av stønad til tilsyn for barn 
 

http://www.lovdata.no/pro#reference/lov/1997-02-28-19/§15-12


 

Kapittel 5 – Stønad til skolepenger mv. og tilleggsstønader.  

§ 5-1. Utdanning og opplæring som gir rett til stønad til skolepenger mv. og tilleggsstønader   

       Stønad til dekning av skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr og tilleggsstønader kan gis 

i forbindelse med 

a) yrkesutdanning i opptil tre år, 

b) videregående utdanning som ikke gir yrkeskompetanse, men som er et ledd i en 

utdanningsplan, 

c) påbygging på tidligere utdanning slik at medlemmet samlet får opptil tre års yrkesutdanning. 

      Det gis vanligvis ikke stønad etter at yrkeskompetanse er oppnådd. 

      Stønad gis til utdanning ved offentlige utdanningsinstitusjoner og til lærlinger med godkjent 

lærekontrakt. Utdanning ved private utdanningsinstitusjoner gir bare rett til stønad i særlige 

tilfeller.  

       Utdanning ved militære skoler eller til etatsopplæring gir ikke rett til stønad.  

 
 

§ 5-3. Stønad til dekning av utgifter til skolepenger mv. 

      Stønad til skolepenger, semesteravgift og eksamensgebyr gis på grunnlag av de faktiske 

utgiftene, med utgangspunkt i Statens lånekasse for utdannings satser for skolepenger. For 

utdanning på deltid dekkes skolepenger med opptil 1/4, 1/2, 2/3 eller 3/4 av maksimal stønad 

på full tid. Stønaden reduseres med stipend som gis til samme formål og som ikke er 

behovsprøvd.  

 

 

II. Ikrafttredelse mv. 

 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016. 

 

Fra samme tidspunkt oppheves  

- forskrift 11. mars 1997 nr. 221 om unntak fra vilkåret i folketrygdloven § 15-2 første ledd 

om forutgående medlemskap for rett til stønad som enslig mor eller far 

- forskrift 11. mars 1997 nr. 222 om rett til stønad når barnets far ikke er kjent 

- forskrift 11. mars 1997 nr 223 om utdanningsstønad 

- forskrift 19. desember 1997 nr. 1429 om stønadstid for overgangsstønad til en enslig mor 

eller far 
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