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FORORD
Ø-SU, tidligere kaldet Ø-støtte, skoleåret 2021-2022
- et tilskud til unge samsingers deltagelse i ungdomsuddannelse og lignende på
fastlandet - en slags forskud på Statens Uddannelsesstøtte, ”SU’en”, som den
unge kan få fra det fyldte 18. år.
Lovgrundlag: § 21 i lov om generelle tilskud til kommuner.
Ø-SU’en gives for at sikre en økonomisk ligestilling med unge fra fastlandet i
forbindelse med gennemførelse af uddannelsen.
Med virkning fra 1. august 2009 har Kommunalbestyrelsen vedtaget ændringer i
de Ø-støtteregler, der tidligere har været anvendt.
Med ændringerne har kommunalbestyrelsen ønsket at præcisere og forenkle
reglerne.
Beslutningen betyder,
•
•
•

At opholdsstøtten nu gives som et ens beløb til alle under 18 år, der opfylder
betingelserne.
At opholdsstøtten bortfalder i kvartalet efter det fyldte 18. år, hvor den fremtidige
økonomiske støtte udgøres af Statens Uddannelsesstøtte.
At rejsestøtten fortsat gives til alle, indtil den påbegyndte ungdomsuddannelse er
afsluttet, dog maksimalt for 3 skoleår.

I denne lille folder kan du læse nærmere om reglerne for Ø-SU.
Marcel Meijer
Borgmester
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HVEM KAN FÅ Ø-SU?
Unge,
•
•
•
•
•
•

der har forældre, der bor på Samsø.
der har forladt folkeskolen efter 9. eller 10. klasse.
der deltager i en uddannelse på fastlandet.
der er startet på uddannelsen senest to år efter at have forladt folkeskolen.
der ikke får løn for arbejde udført som led i ungdomsuddannelsen.
der efter henvisning fra UU Vejleder deltager i uddannelsesforberedende
aktivitet.

Støtten ydes uanset hvor i landet man tager uddannelsen.

Ø - SU’EN BESTÅR AF
•
•

støtte til rejser.
støtte til ophold.

•

Ordinære ungdomsuddannelser.

DER YDES STØTTE TIL FØLGENDE
UNGDOMSUDDANNELSER:

•
•

Brobygning.
Unge der efter henvisning fra UU Vejleder, deltager i produktionsskoleophold eller
anden uddannelsesforberedende aktivitet.

Efterskoleophold er ikke omfattet af reglerne for udbetaling af opholds– og
rejsestøtte.
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REJSESTØTTE
Rejsestøtte gives til dækning af forøgede rejseudgifter, så kontakten med
hjemmet kan opretholdes.
Rejsestøtten udbetales som et kontant beløb.
Satser:
•

For unge Samsingere (uanset folkeregisteradresse), der i øvrigt opfylder
betingelserne for rejsetilskud, udgør tilskuddet 500 kr. pr. måned.

Støtten gives for 12 måneder pr. skoleår.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Hvis du modtager tilskud til rejser fra uddannelsesstedet, skal dette oplyses og
vil blive fradraget i rejsestøtten fra Samsø Kommune.
Opholdsstøtte gives for at nedsætte de merudgifter ved uddannelsen, der skyldes
fraflytning fra øen.
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OPHOLDSSTØTTE
Opholdsstøtten er et tilskud til dækning af udgiften til husleje og kost.
Samsø Kommune har ikke noget ønske om at blande sig i, hvilken
bolig den unge vælger, f.eks. lejet værelse, kollegium eller kostafdeling.
Støtten udbetales derfor som et ens beløb til alle, der opfylder betingelserne.
Undtaget er unge der bor på skolehjem, hvor opholdet er gratis under
grundforløbet.
Ø-SU’en udgør et beløb svarende til SU’ens grundsats med 2/3 tillæg for
hjemmeboende. Opholdsstøtten udgør i skoleåret 2021-2022:
Beløbet gives for 12 mdr. i et kalenderår, i alt 30.732 kr.

Grundsats
2/3 tillæg for hjemmeboende (1.744 x 2/3)
I alt pr. mdr.
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STØTTENS VARIGHED
Rejsestøtte:
•

Rejsestøtten udbetales indtil uddannelsen er gennemført, dog maks. for 3 skoleår.

Opholdsstøtte:
•

Opholdsstøtten bortfalder i kvartalet efter det fyldte 18. år, hvor den efter ansøgning til
SU styrelsen, afløses af SU.

TILBAGEBETALING
Kommunen vil kræve den udbetalte støtte tilbagebetalt, hvis
•
•

den unge afbryder uddannelsen i løbet af skoleåret.
den unges forsørger (e) fraflytter øen i støtteperioden.

I begge tilfælde sker tilbagebetaling fra det tidspunkt, hvor forudsætningen for
støtte bortfaldt.

FORSØRGER
Det er en betingelse for støtte, at den unges forsørger (e) bor på øen
i støtteperioden.
Hvis den unges forsørgere har delt forældremyndighed, og den ene part bor i en
anden kommune, er det en forudsætning, at den unge har været tilmeldt
folkeregistret på Samsø et år forud for udbetaling af Ø-SU’en, eller at der er tale
om anden relevant relation til Samsø, som i givet fald skal godkendes af
økonomiudvalget.
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REGLER FOR ANMELDELSE AF FLYTNING
Elever, der bor på kostafdeling på gymnasiet eller skolehjem, skal ikke melde
flytning til folkeregisteret, idet Samsø Kommune betragtes som
bopælskommune. Nogle uddannelsessteder har andre regler, i tvivlstilfælde
kontakt Borgerservice eller UUVejleder.

ANSØGNING
Ansøgning om Ø-SU og rejsestøtte skal foregå på skema til Samsø Kommune.
Skemaet kan
•
•
•

hentes på kommunens hjemmeside.
udleveres ved henvendelse til kommunekontoret eller hos UU-vejlederen eller
tilsendes ved henvendelse på Samsø Kommune tlf. 87 92 22 00.

Ansøgningen indsendes som tro og love-erklæring til Samsø Kommune,
Borgerservice, Søtofte 10, 8305 Samsø.
Samsø Kommune tager efterfølgende selv kontakt til uddannelsesstedet for
bekræftelse af tilmelding til uddannelsen.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ:
At der ved ændring eller påbegyndelse af ny uddannelse indenfor 3 skoleår, skal
indsendes fornyet ansøgning til Samsø Kommune.
Ø - SU og rejsestøtte udbetales månedsvis bagud, og tidligst fra det tidspunkt,
hvor ansøgningen er fremsendt til Samsø Kommune.
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UDBETALING AF STØTTE
Udbetalingen sker således 1. gang fra ca. 31. august.
Støtten indsættes på Nem-konto:
•
•

Under 18 år: Indsættes på forældrenes Nem-konto.
Over 18 år (rejsestøtte): Indsættes på den unges Nem-konto.

SKATTEFORHOLD
Unge under 18 år skal ikke betale skat af Ø-SU’en eller rejsestøtten.
Fra det fyldte 18 år vil støtten blive indberettet til Skat som skattepligtig Bindkomst.

KLAGE
Klage over Ø-SU’en kan inden 4 uger fra støttens meddelelse indsendes til
Kommunalbestyrelsen (Økonomiudvalget)
Samsø Kommune
Søtofte 10,
8305 Samsø
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VEJLEDNING OM UDDANNELSE OG Ø-SU
Er du i tvivl om din uddannelse er omfattet, eller har du behov for anden
vejledning i forhold til uddannelse, kan du kontakte
UU-Vejleder Solvejg Nielsen.
Søtofte 10
8305 Samsø
Henvendelse:
Telefon: 25 20 88 05.
Mail: ausn@samsoe.dk
Åbningstider:
Hvis du vil være sikker på at træffe din UU-Vejleder - så kontakt på
telefon/mail for aftale.
Hvis du har behov for mere information og vejledning om Ø - SU’en kan du
kontakte
Samsø Kommune – Borgerservice.
Søtofte 10,
8305 Samsø
Telefonisk henvendelse:
Tlf. 87 92 22 00
Åbningstider:
Mandag-torsdag

kl. 10.00 - 12.00

Torsdag tillige

kl. 15.00 - 17.00

Fredag

lukket
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ANDEN VEJLEDNING
Ansøgning om ungdomsbolig:
På Borger.dk.
www.borger.dk/Emner/skole-og-uddannelse/Sider/ungdomsboliger.aspx
kan du kan finde generel information og med fordel undersøge mulighederne for
at få en ungdomsbolig.
Flere oplysninger:
Du kan finde en oversigt over ungdomsboliger på www.ungdomsboliger.dk, der
er oprettet af Unges Bolig Service og den gratis boligportal www.FindBolig.nu
Er du studerende, kan du få rådgivning om boligsøgning på din
uddannelsesinstitution.
Ungdomsbolig i Århus:
Søger du ungdomsbolig i Århus kan du kan søge de forskellige boliger ét sted
gennem Kollegiekontorets hjemmeside www.ungdomsboligaarhus.dk
Siden oplyser desuden om generelle forhold når du skal søge ungdomsbolig.
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ØKONOMI:
Du har visse muligheder for at søge lån til beboerindskud til almene boliger og
boligstøtte / boligsikring til huslejen - uanset du ikke er fyldt 18. år.
Du kan også på Borger.dk www.borger.dk/Emner/bolig-ogflytning/boligstoette/Sider/default.aspx
læse mere om dine økonomiske muligheder og selv lave en foreløbig beregning
af din boligsikring.
Du skal være opmærksom på, at der kun bliver ydet boligsikring til selve
huslejen. Dvs. at udgifter til varme og elektricitet ikke skal regnes med, når du
angiver huslejens størrelse.
Du kan også henvende dig i Samsø Kommunes Borgerservice.
Adressen finder du på side 10.
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