REGLEMENT FOR TILSKUDD VED EKSTRAUTGIFTER I FORBINDELSE MED
OBLIGATORISK PRAKSIS I HELSE- OG SOSIALFAGUTDANNINGENE

Det må påregnes ekstrautgifter i forbindelse med gjennomføring av praksis.
Høgskolen i Lillehammer (HiL)gir, på bakgrunn av dokumentert søknad fra studenter, tilskudd ved
ekstrautgifter i forbindelse med reise og/eller opphold etter følgende regler.
Samlet tilskudd kan ikke overstige kr. 650,- pr uke. (kr. 2600,- pr. mnd.)

1 Tilskudd til reise
Det gis tilskudd for reise til og fra praksisplassen etter antall kilometer i gjennomsnitt pr. uke utover
vanlig reiseavstand i løpet av hele praksisperioden. For reiser fra:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

0 til 125 km pr. uke:
125 - 250 km pr. uke:
250 - 375 km pr. uke:
375 – 500 km pr uke:
500 – 625 km pr. uke:
Over 625 km pr. uke:

kr. 0,kr. 100
kr. 200
kr. 300
kr. 400
kr. 500

Eventuell reise i forbindelse med flytting for å gjennomføre praksis regnes med (èn reise hver veg).
Det gis ikke tilskudd til reiser som initieres av praksissted, ei heller reiser til samlinger etc. som HiL
organiserer i praksisperioden.
Dersom det er bom på strekningen kan det gis et tilskudd pr. uke på inntil kr. 100,-.
Det må påregnes å vise dokumentasjon på antall reiser til praksisplassen (f. eks. reise/kjørebok) og
bompasseringer.

2 Tilskudd til bolig
Tilskudd til bolig forutsetter boutgifter både på studiested og praksissted, og at dette samlet utgjør
en ekstrautgift.
Utgifter for begge bosteder må dokumenteres med kopi av bankutskrift el.l.
Bolig i foreldres hjem gir ikke rett til tilskudd (i samsvar med Lånekassens regler for borteboer).
Det gis tilskudd med inntil kr 625,- pr uke. (inntil kr. 2500 pr. mnd).
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3 Utenlandspraksis
Tilskudd ved ekstrautgifter for studenter som har praksis i utlandet, vil normalt dekkes gjennom
Lånekassen og det aktuelle utvekslingsprogrammet (Erasmus eller Nordplus).

4 Utbetaling
Tilskudd utbetales etterskuddsvis på bakgrunn av utfylt søknadsskjema i henhold til ovenstående
regler.
Søknadsskjema må sendes så snart som mulig, og senest en måned, etter endt praksis.
Studenten har selv ansvar for å gi korrekte opplysninger. Refusjoner på feil grunnlag vil bli krevd
tilbakebetalt.
Det må påregnes at utbetaling kan ta inntil en måned.

5. Om reglementet
Refusjonsreglementet er et internt reglement for helse- og sosialfagstudiene ved Avdeling for
pedagogikk og sosialfag og godkjennes av dekan/avdelingsstyret.
Unntakstilfeller/avvik fra reglementet vurderes av avdelingsadministrasjonen og aktuell studieleder.

Reglementet er vedtatt på dekanfullmakt fra avdelingsstyret 30.05.13 og gjelder fra 01.08.2013.
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