Revalidering og Handicaptillæg
- studerendes muligheder, rettigheder og pligter

Studenterrådgivningen

Indledning
I denne brochure kan du læse om støttemulighederne Revalidering og Handicaptillæg.
Revalidering og handicaptillæg tilbydes studerende, der pga. en funktionsnedsættelse
har begrænsninger i arbejdsevnen og derfor ikke kan studere på lige fod med andre studerende.
Revalidering søges i kommunens jobcenter. Støtten gives i form af tilskud til dækning af
uddannelsesmæssige udgifter, såsom bøger og transport og/eller revalideringsydelse,
der erstatter SU’en. Man kan komme i betragtning til revalidering, hvis man af fysiske,
psykiske eller sociale årsager har begrænsninger i arbejdsevnen. Se nærmere i skemaet nedenfor.
Handicaptillæg søges gennem SU-Styrelsen og gives som supplement til den ordinære SU.
Handicaptillæg kan komme på tale for studerende med en varig fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse, der forhindrer den studerende i at arbejde ved siden af studiet,
på lige fod med andre studerende.
Er du i tvivl om dine muligheder, rettigheder og pligter i forhold til revalidering og
handicaptillæg, kan du altid henvende dig i Studenterrådgivningen og
få råd og vejledning. Du finder adresser og telefonnumre bagerst i brochuren eller
på vores website www.srg.dk
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Sten Kruse-Blinkenberg
Juni 2015

Revalidering og Handicaptillæg

Hvem

Revalidering

Handicaptillæg

Personer som af fysiske, psykiske
og/eller sociale årsager har
begrænsninger i arbejdsevnen.
Uanset hvilke faktorer, der indgår,
er det afgørende for vurderingen,
hvordan disse i det konkrete tilfælde
påvirker arbejdsevnen. Der kan derfor
ikke på forhånd angives bestemte
faktorer, som i sig selv giver grundlag
for revalidering.

Personer med varig fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse, der gør dig ude af
stand til at have studiejob ved siden af sin
uddannelse.

Udover betingelsen om nedsat
arbejdsevne er det en betingelse for
at yde hjælp efter
revalideringsbestemmelserne, at den
pågældendes mulighed for at forsørge
sig selv og sin familie forbedres.
Revalideringsbestemmelserne er
subsidiære. Det vil sige, at hvis
beskæftigelsesproblemet umiddelbart
kan løses via andre foranstaltninger,
skal der ikke tilbydes revalidering.

Hvad

Sigtet med revalidering er at
kompensere for en nedsat arbejdsevne,
således at personens arbejdsevne
forbedres.

Handicaptillæg udbetales sammen med
SU-stipendium eller SU-slutlån. Har man
opbrugt sine muligheder for SU, kan man
ikke længere modtage Handicaptillæg.
Man skal gå på en SU-berettiget,
videregående uddannelse.
Man skal kunne dokumentere en varig
funktionsnedsættelse, oftest ved hjælp af
speciallægeerklæring.
Bemærk at en lidelse som
langvarig depression også kan udløse
handicaptillæg. En varig
funktionsnedsættelse skal derfor ikke
nødvendigvis forstås som for resten af livet.
Husk at du altid kan spørge
Studenterrådgivningen, SU-Styrelsen og
dit lokale SU-kontor til råds, hvis du er i tvivl.

Handicaptillægget skal kompensere
for den manglende mulighed for at have en
indtægt ved siden af SU’en og på den måde
blive sidestillet med andre studerende.
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Revalidering
Hvad

Handicaptillæg

Udgangspunktet for den økonomiske
støtte er, at unge skal forsørge sig med
Statens Uddannelsesstøtte ( SU), når de
studerer.

Økonomisk hjælp udbetales
hver måned sammen med
SU stipendiet eller SU slutlån.
8394 kr. (2015).

Unge revalidender under 30 år får
udbetalt en revalideringsydelse, der
svarer til kontanthjælp.

Vær opmærksom på, at fribeløbet
for hvad man må tjene ved siden
af SU’en reduceres til 3037 kr.
månedligt (2013).
Fribeløbet er forbeholdt studerende,
der fx får legater, børnepension eller
renteindtægter.

Dog er der to undtagelser:
• Unge under 30 år, der er forsørger
til et hjemmeboende barn, får udbetalt
den høje revalideringsydelse.
• Unge under 30 år, der seks måneder
forinden overgangen til revalideriing
har haft indtægter, der overstiger satsen
for arbejdsløsheds- eller sygedagpenge,
får udbetalt den høje
revalideringsydelse.
Den høje revalideringsydelse
svarer til satsen for
arbejdsløshedsdagpenge og ydes
til dem over 30 år, der modtager
revalidering til uddannelse.

Vær også opmærksom på
muligheden for
Special Pædagogisk Støtte (SPS).
SPS skal sikre, at elever og studerende
med en fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse kan gennemføre
en uddannelse på lige fod med andre, fx
gennem sekretærhjælp,
læseunderstøttende hjælpemidler,
mentorordning osv.
Læs mere på hjemmesiden www.spsu.dk

Læs mere på www.bm.dk
Derudover kan man få støtte til
de særlige udgifter, der er nødvendige, i
forbindelse med studiet, såsom
bøger og undervisningsmaterialer.
Det er ligeledes muligt at få støtte til
de udgifter, der opstår, som følge af
nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne,
fx særlig arbejdspladsindretning,
hjælpemidler, personlig assistance,
mentor.
Det er tilladt at tjene op til kr. 12.000 om
året ved erhvervsarbejde, som skal
godkendes af kommunen.
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Hvordan

Revalidering

Handicaptillæg

Revalidering søges i dit lokale Jobcenter.
For at vurdere arbejdsevnen udarbejdes
rehabiliteringsplanens forberedende del
i samarbejde med sagsbehandler samt
den praktiserende læges vurdering.
Kommunen indhenter dertil evt. også
oplysninger fra sygehus, psykiater
eller andre relevante instanser.
Dette ligger til grund for en afgørelse i
forhold til berettigelse til revalidering.

Handicaptillæg søges gennem
SU-styrelsen.

Herefter udarbejdes selve
jobplanen (”Min plan”), som man laver i
samarbejde med sin sagsbehandler ud fra
interesse, evner, tidsperspektiv og
erhvervsmæssig relevans. Først når planen
er godkendt, kan der udbetales
revalideringsydelse. Der udbetales
revalideringsydelse fra den dato, hvor
planen påbegyndes.
Kommunen har pligt til at følge op på
planen hver 3. måned med henblik på at
støtte gennemførelsen og påse at den
følges.

Man benytter sig af det almindelige
ansøgningsskema sammen med særskilt
oplysningsskemaskema. Skemaerne findes
på www.su.dk samt lokale SU-kontorer.
Dokumentation skal vedlægges i form af
speciallægeerklæring sammen med anden
relevant dokumentation.
Ansøgningen afleveres på SU-kontoret
tilknyttet uddannelsesstedet.
Vær forberedt på en
sagsbehandlingstid mellem 3-6 mdr.
Ved afslag på ansøgning om
handicaptillæg kan der klages over
afgørelsen til Ankenævnet for
Uddannelsesstøtten.
Dette skal gøres senest 4 uger efter at
afgørelsen er modtaget.
Der følger klagevejledning med afgørelsen.

Vær opmærksom på, at der kan være lang
sagsbehandlingstid. Spørg på dit lokale
Jobcenter, hvad den forventede
behandlingstid er.
Ved afslag på en ansøgning om
revalidering kan man klage over afgørelsen
til Ankestyrelsen. Dette skal gøres
senest 4 uger efter, at afgørelsen er
modtaget. Der følger klagevejledning
med afgørelsen.
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Hvornår

Revalidering

Handicaptillæg

Revalideringen skal tilrettelægges så den
kan gennemføres på så kort tid som muligt.
Det betyder fx, at man i forhold til en
universitetsuddannelse ofte kun vil få
revalidering til bachelordelen. I forhold til
tidsperspektivet skal også indgå en
vurdering af revalidendens behov og
mulighederne for at opnå en stabil
tilknytning til arbejdsmarkedet
efterfølgende.

Handicaptillæg udbetales sammen med
SUstipendium og SU-slutlån.

Man kan som hovedregel maksimalt få
revalideringsydelse i 5 år, og det
forudsættes, at uddannelsen
gennemføres på normeret tid.

Handicaptillæg udbetales ikke ved lønnet
praktik. Dog er der mulighed for at få
udbetalt dobbelt handicaptillæg én gang
inden praktikken starter.

Der er mulighed for at forlænge den
planlagte revalideringsperiode, hvis man
ikke kan gennemføre pga. nedsat fysisk
eller psykisk funktionsevne, sygdom, barsel,
manglende pasningsmuligheder af børn
eller andre særlige forhold gør sig
gældende.

For nærmere information:

Handicaptillæg udbetales også ved tildeling
af ekstra klip pga. af f.eks. sygdom,
barsel m.m.
Ved overgang til ny uddannelse skal
modtagelse af handicaptillæg oplyses på
SU-skema, men ikke søges igen.

SU-Styrelsen www.su.dk
Specialpædagogisk Støtte www.spsu.dk

For nærmere information:
Jobcentre www.jobnet.dk
Beskæftigelsesministeriet www.bm.dk

Find Studenterrådgivningen
Telefon
Web
70267500 t www.srg.dk

t

facebook.com/studenterraadgivningen
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