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ENDRING I BARNETRYGDLOVEN —RETT TIL BARNETRYGD UNDER
UTENLANDSOPPHOLD - HØRINGSUTTALELSE FRA OSLO KOMMUNE

Saksfremstilling:
Bame-, likestillings- og integreringsdepartementet har fremmet forslag om at retten til å motta
bametrygd under utenlandsopphold begrenses til tre måneder, mot dagens seks måneder. Forslaget
innebærer en generell innstramming i retten til barnetrygd under utenlandsopphold og gjelder
uavhengig av bamets alder.

Departementet mener det er rimelig at bametrygden, som er en stønad til forsørgelse av bam i Norge,
ikke opprettholdes under langvarige utenlandsopphold. Også kontantstøtten faller bort ved
utenlandsopphold ut over tre måneder.

En særlig begrunnelse for forslaget er knyttet til bams fravær fra skolen. Oslo kommune har bedt
regjeringen om å vurdere tiltak for å begrense skolefravær, og har bl.a. pekt på innstramming i
barnetrygdloven som et mulig virkemiddel. Det er ikke mulig å si med sikkerhet hvordan den
foreslåtte innstrammingen vil påvirke omfanget av barns skolefravær. Bametrygden er imidlertid et
økonomisk argument som kan ha betydning for foreldres avgjørelse om å dra til utlandet og om
varigheten av utenlandsopphold.

Endringen foretas i bosettingsregelen i barnetrygdloven § 4 tredje ledd. Departementet foreslår ingen
andre endringer. Dermed medfører forslaget følgende:

0 Bamet anses ikke lenger som bosatt i Norge ved sammenhengende fravær fra Norge som er
ment å vare mer enn tre måneder. Dette medfører tap av bametrygd fra måneden etter utreise.

0 De tre månedene regnes som ett sammenhengende utenlandsopphold selv når barnet i løpet av
utenlandsoppholdet har kortvarige opphold (besøk, ferier o.l.) i Norge, uten at oppholdet i
utlandet er endelig avsluttet.

0 Om det på forhånd er usikkert om utenlandsoppholdet skal vare i mer enn tre måneder,
opphører retten til bametrygd fra og med måneden etter utreise. Om oppholdet likevel blir
kortere, kan bametrygden etterbetales.

Høringsforslaget vil berøre bamefamilier som velger å reise på ferie i utlandet i mer enn tre måneder
sammenhengende. Det er ikke mulig å fastslå hvor stor gruppe dette er. Studenter som reiser utenlands
med bam vil opprettholde barnetrygden så sant de er norske statsborgere med lån eller stipend fra
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Lånekassen. For denne gruppen studenter spiller det dermed ingen rolle at regelen strammes inn fra
seks til tre måneder.

Vedtakskompetanse:
Uttalelsen avgis av byråden for kunnskap og utdanning etter delegert fullmakt, jf. bystyrets vedtak
30.05.2001, sak 218 og byrådets vedtak av 03.07.2001, sak 1360 om behandling av
høringsuttalelser fra Oslo kommune.

Vedtak:
Oslo kommune mener kontinuitet og tilstedeværelse i opplæringen er en vesentlig faktor for
integrering og forberedelse for overgangen til videre utdanning og arbeid senere i livet.

Oslo kommune støtter departementets forslag om innstramming i retten til bametrygd under
utenlandsopphold.
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