Du har fået for meget uddannelsesstøtte
Hvornår udbetales stipendium/uddannelsesstøtte?
Stipendiet bliver udbetalt forud for måneden.

Hvornår risikerer du at få for meget udbetalt?








Afslutter eller afbryder en uddannelse.
Tager orlov fra din uddannelse.
Er i lønnet praktik i forbindelse med din uddannelse. (Man kan ikke få stipendium og praktikløn
samtidigt)
Får SU (Man kan ikke få SU og Grønlandsk stipendium samtidigt)
Modtager anden offentlig støtte.
Er erklæret studieinaktiv.
Ikke læser på en uddannelse, der er fuldtidsstudium.

Du får et tilbagebetalingskrav
Det er uddannelsessted, der indtaster ændringer i din uddannelsesstøtte. På den baggrund rejser
Uddannelsesstøtteforvaltningen et krav om tilbagebetaling.
Du vil få regning fra debitorafdeling med FI nummer.
Du kan enten straks indbetale hele beløbet jvf. Faktura eller
hvis dette ikke er muligt, kan der indgås en afdragsordning i henhold til § 18, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 12
af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte ændret ved Inatsisartutlov nr. 16 af 6. juni 2016 om
uddannelsesstøtte, hvorefter det månedlige afdrag fastsættes til minimum 500 kr.
Du bedes kontakte usf@nanoq.gl for at få et gældsbrev,
og du bedes sende gældsbrevet i underskrevet stand til e-mail usf@banken.gl eller usf@nanoq.gl.
Underskrevet gældsbrev vil blive sendt til Grønlandsbanken af USF, og Grønlandsbanken vil oprette
studielånskonto.
Hvis man er under 18 år, får man ikke gældsbrev, og man henvises til at kontakte debitor@nanoq.gl mht.
afbetaling.

Ond tro
Hvis du har fået uberettiget stipendium i længere periode uden at kontakte uddannelsessted, eller hvis du
har meddelt urigtige eller mangelfulde oplysninger kan der rejses tilbagebetalingskravet uden
afdragsordning og med højere renter end almindelig tilbagebetalingskrav.

Forkerte uddannelsesoplysninger
Hvis kravet er rejst på baggrund af forkerte uddannelsesoplysninger, skal disse oplysninger ændres af enten
vejleder eller studieadministration i din uddannelsessted. Kontakt din uddannelsessted og få nærmere
vejledning.

Hvis du mener, der er fejl i opkrævning
Mener du, der er fejl i opkrævningen skal du kontakte dit uddannelsessted, som vil kontakte
uddannelsesstøtteforvaltningen, hvis der sker ændring. Husk at skrive dit cpr.nummer og vedlæg
dokumentation, der kan vise, hvad der er forkert i opgørelsen af dit krav.

Du kan klage over opkrævning
Vil du klage over din opkrævning, skal du sende din klage til IKIN@nanoq.gl. Du skal mærke det; Klage

