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Høringsnotat 
Endringer i folketrygdloven kapittel 15 om stønader til 
enslig mor eller far  

 

Innledning og bakgrunn 
 

Stønadene til enslig mor eller far i folketrygdloven kapittel 15 består av overgangsstønad, som 

er en livsoppholdsytelse, og tre andre stønader som gis til dekning av utgifter: stønad til 

barnetilsyn, utdanningsstønad og tilskott til flytting. Stønadene har et todelt formål; de skal gi 

inntektssikring i en overgangsperiode samtidig som de skal bidra til stønadsmottakeren blir 

selvforsørget ved eget arbeid. Det er viktig at trygdeordninger gir insentiver til at unge, 

arbeidsføre mennesker velger en aktiv tilværelse i arbeidslivet fremfor en passiv tilværelse på 

trygd eller sosialhjelp. Det kan bli vanskeligere å returnere til arbeidslivet jo lengre den 

yrkespassive perioden varer (innlåsningseffekt). Dette kan igjen føre til at det blir 

vanskeligere å opprettholde akseptable inntekter for familien på sikt og øke risikoen for 

barnefattigdom. Inntektssikring er likevel viktig i kortere og særlig sårbare livsfaser som ved 

fødsler eller ved samlivsbrudd når barna er små. Overgangsstønaden i folketrygdloven 

kapittel 15 gir inntektssikring i slike faser, men bør innrettes slik at den nettopp skal gjelde i 

en overgangsfase og ikke medvirke til en passiv tilværelse med trygdeytelser over tid.  

 

I Prop. 1 S (2014-2015) er det lagt fram endringsforslag om hovedregelen for 

stønadsperiodens lengde slik at den reduseres fra tre til ett år, eller til barnet får rett til 

barnehageplass etter barnehageloven. Budsjettproposisjonen omtales ikke nærmere i denne 

høringssaken. 

 

Arbeids- og sosialdepartementet legger her frem forslag til ytterligere endringer i 

folketrygdloven kapittel 15. Forslagene innebærer innstramminger, men samtidig styrkes 

arbeidsinsentivene. Overgangsstønaden er en kortvarig ytelse som enslig mor eller far ikke 

kan basere seg på over tid. Foreldrenes yrkesaktivitet er en viktig faktor for å forhindre 

barnefattigdom. Samlet understøtter forslagene ordningens formål om å være en midlertidig 

inntektssikring i en kortere periode, der den enslige forsørgeren forbereder seg på å forsørge 

seg ved egen inntekt senere. 

 

Departementet foreslår å beholde muligheten til å få utvidet stønadsperiode i forbindelse med 

forbigående sykdom og for omsorgsansvar for særlig tilsynskrevende barn. Departementet 

foreslår også å beholde mulighetene til å få utvidet stønadsperiode for å ta nødvendig og 

hensiktsmessig utdannelse. Vilkårene skjerpes for å øke stønadsmottakerens sjanser på 

arbeidsmarkedet etter endt utdannelse.  

 

Forslagene gjelder:  

 Vilkår om enslig mor eller far  

 Vilkår om barnets alder  

 Vilkår om yrkesrettet aktivitet  

 Varighet; utvidelser og forlengelser av stønadsperioden 
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 Unntaksregler ved forbigående sykdom og for særlig tilsynskrevende barn 

 Adgangen til utbetaling av stønad ved opphold i utlandet 

 Sanksjonsregler 

 Stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og flyttetilskott 

 

Folketrygdloven kapittel 15 er et vanskelig tilgjengelig regelverk. Hovedregler, de mange 

unntaksreglene og bestemmelser om barnets alder og varigheten av stønaden er flettet i 

hverandre, noe som gjør regelverket særdeles uoversiktlig, vanskelig å forstå og til dels 

vanskelig å praktisere. Videre har dette kapittelet en noe annen struktur enn de øvrige 

kapitlene i folketrygdloven. For å få et enklere og mer tilgjengelig regelverk, foreslår 

departementet enkelte strukturelle endringer i folketrygdloven kapittel 15, bl.a. at § 15-6 deles 

slik at hovedvilkåret for rett til overgangsstønaden og regler om barnets alder blir regulert i en 

bestemmelse, og at reglene som gjelder stønadsperiode legges i en egen bestemmelse.  

 

I  2013
1
 ble det sendt ut en høringssak om å samle og harmonisere de ulike stønadene som gis 

til dekning av utgifter ved deltakelse på arbeidsrettede tiltak og utdanning i en felles forskrift 

(tilleggstønadsforskriften). Retten til slike stønader skal fremdeles fremgå av de ulike 

kapitlene i folketrygdloven, men de utfyllende reglene fastsettes i fellesforskriften. Som følge 

av dette er det behov for å justere enkelte regler i kapittel 15 og i forskrifter som ikke skal 

inngå i den nye tilleggstønadsforskriften. Departementet mener at resten av forskriftene til 

kapittel 15, men som ikke skal inngå i den nye tilleggsstønadsforskriften, også bør samles. 

Utkast til denne nye samleforskriften vedlegges også høringssaken her.  

Forslag til endringer 
 

 

1 Vilkår om status som enslig mor eller far  
 

Enke- og morstrygdloven ga økonomiske støtte til enker og ugifte mødre. Det fremgikk av 

lovforarbeidene at det først og fremst var barnets far som hadde forsørgeransvaret for mor og 

barn etter skilsmisse og separasjon. Enke- og morstrygdloven og senere folketrygdloven 

kapittel 15 ble tolket og praktisert slik stønaden ble avskåret når den ugifte moren levde 

sammen med barnets far. Regelen ble lovfestet i 1972. Stønader til skilte og separerte ble fra 

1972 innført ved midlertidig lov og inkorporert i folketrygdloven i 1981. Fra dette tidspunkt 

kunne også menn få stønad som enslig forelder. Fra l. juli 1999 ble loven endret slik at stønad 

heller ikke ble gitt til personer som levde i ekteskapslignende forhold med andre enn barnets 

andre forelder.  

 

I gjeldende lov er det to paragrafer som setter vilkår for hvem som er å anse som enslig mor 

eller far med aleneomsorg for barn; § 15-4 om sivilstand ugift, separert eller skilt og § 15-5 

om samboerforhold og hva som anses å være aleneomsorg. 

 

Reglene i § 15-4 om sivilstand er unødvendig detaljert. Gjeldende regler om at 

stønadsmottakeren til enhver tid må være ugift, separert eller skilt for å få rett til stønad etter 

kapittel 15, kan utledes ved å tolke ”enslig mor eller far”, men for at det skal komme klart 

                                                 
1
 Jf. departementets høringsnotat som ble sendt ut 12. mars 2013:  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---forslag-om-ny-forskrift-om-

ston.html?id=717039 
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frem av bestemmelsen at stønaden ikke er ment å omfatte enker/enkemenn
2
, foreslår 

departementet at det fortsatt uttrykkelig bør fremgå av regelen. Utfyllende regler om 

sivilstand bør bare lovfestes særskilt der det er nødvendig. Samboerskap er i dag ganske 

vanlig. Samboerskap vil også ekskludere en person fra retten til stønad etter en tolking av 

”enslig mor eller far”. Departementet foreslår derfor at §§ 15-4 og 15-5 slås sammen til en 

paragraf.  

 

Det er lagt opp til at det materielle innholdet av reglene i §§ 15-4 og 15-5 videreføres, med 

unntak av de endringer som er beskrevet nedenfor. 

 

En vesentlig forskjell mellom samboerskap og ekteskap er at samboere ikke automatisk har en 

rettslig gjensidig plikt til å forsørge hverandre slik som ektefeller har etter ekteskapsloven § 

38. Forsørgerplikten gjelder selv om ektefellene ikke lever sammen. Av denne grunn bør det 

fremgå av loven at ekteskapet er oppløst eller krevd oppløst ved separasjon eller skilsmisse.  

 

Etter gjeldende regler kan ikke stønad innvilges før det har gått seks måneder etter at 

separasjons- eller skilsmissesak er reist, men samboere kan innvilges stønaden straks 

samlivsbruddet er et faktum. Departementet ser ingen grunn for at ektefeller og samboere skal 

behandles ulikt, og foreslår derfor at det skal kunne innvilges stønad straks separasjons- eller 

skilsmissesak er reist. Endringen har ingen betydning for varigheten av stønadsperioden. Det 

er den som søker om stønad som må legge fram dokumentasjon på at sak om separasjon eller 

skilsmisse er reist, at samlivet er opphørt og eventuelt på et senere tidspunkt at ekteskapet er 

formelt oppløst, jf vilkåret om stønadsmottakerens bevisbyrde i gjeldende § 15-5. 

Departementet vurderer at gjeldende regel om at stønad kan gis når faktisk separasjon har vart 

i ett år og det er vanskelig å reise sak, ikke er nødvendig. Det foreslås derfor at denne regelen 

ikke blir videreført.  

 

Vilkåret om at stønadsmottakeren skal være enslig innebærer at vedkommende ikke kan leve 

sammen med en annen samboer/ partner, uansett om vedkommende er barnets andre forelder 

eller ikke. Etter gjeldende regler kan stønadsmottakeren ha ett eller flere kortvarige 

samboerforhold og likevel motta stønader til enslig mor eller far, jf § 15-5 tredje ledd bokstav 

c). Gjeldende bestemmelse er skrevet etter mønster av barnetrygdloven, men departementet 

mener at vilkårene for stønad etter folketrygdloven kapittel 15 ikke nødvendigvis må følge 

samme regler som vilkårene for barnetrygd. Departementet mener at samboerskap uansett 

lengde bør føre til at stønader til enslig mor eller far faller bort. Forslaget innebærer at 

forskrift 11.3.1997 nr. 222 om rett til stønad når barnets far ikke er kjent ikke videreføres. 

 

Etter dagens regler kan det innvilges ny stønad der foreldrene på nytt får barn sammen, 

forutsatt at de ikke lever sammen. Selv om det er den som søker om stønad som har 

bevisbyrden for at vedkommende er enslig mor eller far, er dette ofte svært vanskelige saker 

for NAV-kontorene å vurdere. For å forenkle reglene foreslår departementet å innføre en 

bestemmelse som innebærer at ingen av foreldrene anses for å være ”enslig mor eller far” 

dersom de får et nytt barn med samme partner mens en av dem mottar stønad til enslig mor 

eller far for et felles barn. Det foreslås videre at om en person tidligere har mottatt stønader til 

enslig mor eller far, skal ikke noen av foreldrene kunne innvilges nye stønadsperioder for nye 

felles barn. Regelen tas inn i § 15-4 Enslig mor eller far.   

 

 

                                                 
2
 Enker og enkemenn vil ha rett på stønader etter folketrygdloven kapittel 17 Ytelser til gjenlevende ektefelle. 
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2 Vilkår om barnets alder  
 

Gjeldende hovedregelen er at det kan gis stønad til dem som har aleneomsorg for barn opptil 

åtte år, jf 15-6 andre og tredje ledd. Ved omstillingstid i forbindelse med skilsmisse/ 

samlivsbrudd eller ved forbigående sykdom hos barnet eller forsørgeren, kan det gis 

overgangsstønad opptil barnets fylte ti år, jf § 15-6 femte og sjette ledd. Når den enslige 

moren eller faren har et barn som er særlig tilsynskrevende på grunn av funksjonshemming, 

sykdom eller store sosiale problemer, kan det gis stønad opptil barnets fylte atten år, jf § 15-6 

sjuende ledd.  

 

Departementet foreslår en forenkling og innstramming i reglene og at vilkåret om barnets 

alder knyttes til ordinær skolestart. Regelen tas inn i ny § 15-5 som også inneholder 

hovedvilkårene for å få rett til overgangsstønad.  

 

Hovedregelen fra 1998 om barnets alder ble også vurdert opp mot skolestart, jf Ot.prp. nr. 8 

(1996-97), men ble i lovteksten fastsatt til åtte år. Departementet mener at skolestart er et 

naturlig skjæringspunkt. I forbindelse med at skolealderen ble senket er det også etablert 

skolefritidsordninger med heldags tilsynsordning for de yngste barna. Aldersgrensen knyttes 

til ordinær skolestart det året barnet fyller seks år. Endringen innebærer at aldersgrensen i 

praksis blir om lag ett år lavere enn i dag.  

 

Videre foreslår departementet at unntakene fra hovedregelen i § 15-6 femte ledd 

(omstillingstid i forbindelse med samlivsbrudd) og åttende ledd (brukerkontakt)
3
 oppheves. 

Unntaket i § 15-6 femte ledd kan føre til utallige kombinasjoner av stønad etter hovedregelen 

og unntaksregelen når barnet er i alderen mellom seks og ti år. Dette gir et særdeles innfløkt 

regelverk som er vanskelig å praktisere, og det er et stort behov for regelforenkling. Med de 

etablerte skolefritidsordningene er det ikke lenger behov for overgangsstønad til enslig mor 

eller far som har barn i denne alderen.  

 

Departementet ønsker å opprettholde unntaksregelen for særlig tilsynskrevende barn med 

aldersgrense 18 år, se under punkt 4 b nedenfor. Departementet ønsker også å opprettholde 

unntaksregelen for forbigående sykdom hos barnet eller forelderen, jf § 15-6, sjette ledd, men 

som følge av at hovedregelen om barnets alder senkes fra åtte til ca seks år (skolestart), kan 

utvidet stønadstid maksimalt innvilges til barnet fyller åtte år, jf punkt 4 c nedenfor.  

 

 

3 Vilkår om yrkesrettet aktivitet  
 

Etter at barnet har fylt ett år er det et vilkår for rett til overgangsstønad at stønadsmottakeren 

er i yrkesrettet aktivitet, jf § 15-8.  

 

Det er ikke aktivitetsplikt for situasjoner som omtales i § 15-6 sjette ledd (forbigående 

sykdom hos forsørgeren eller barnet) og § 15-6 sjuende ledd (særlig tilsynskrevende barn). Vi 

viser til nærmere omtale av disse bestemmelsene i punkt 4 nedenfor. 

 

Omfanget av aktiviteten må utgjøre minst 50 prosent av heltids aktivitet (minst 50 prosent 

deltidsstilling, minst 50 prosent av vanlig studieprogresjon osv.). Aktivitetsalternativene etter 

gjeldende rett er arbeid, utdanning, å være brukerkontakt (støtte og koordinator for andre 

                                                 
3
 Ordningen brukerkontakt er foreslått avviklet i Arbeidsdepartementets høringsnotat av 12. mars 2013. 
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brukere), etablere egen virksomhet og å være reell arbeidssøker. Under den ordinære 

stønadsperioden velger brukeren tilnærmet fritt mellom aktivitetsalternativene. Departementet 

mener at aktivitetsplikten for enslig mor eller far bør målrettes bedre for å styrke muligheten 

til et yrkesaktivt liv hos den enkelte. Departementet forslår derfor at aktivitetene begrenses til 

arbeid, arbeidssøking og utdanning. 

 

a. Brukerkontakt 

 

I et høringsnotat som ble sendt ut 12. mars 2013 ble det foreslått å avvikle ordningen med 

brukerkontakt. Ingen av høringsinstansene hadde merknader til dette forslaget, og det legges 

derfor opp til at denne ordningen avvikles.  

 

b. Næringsetablering 

 

Basert på vedtaksdata for 2013 var det kun ni personer som benytter seg av muligheten for å 

etablere egen næringsvirksomhet. Dette tyder på at brukerne i liten grad anser dette som en 

egnet aktivitet for å bli selvforsørget, og at det er en lite aktuell aktivitet for denne gruppen. 

Departementet foreslår derfor at aktivitetsalternativet næringsetablering avvikles.  

 

c. Innføring av krav om at utdanningen er nødvendig og hensiktsmessig 

 

I den ordinære stønadsperioden kan stønadsmottakeren i dag fritt velge å ta utdanning som 

yrkesrettet aktivitet, uavhengig av om han eller hun har utdanning fra før. Etter gjeldende 

praksis legges det til grunn at enhver utdanning vil bedre stønadsmottakers mulighet for 

selvforsørgelse, særlig dersom vedkommende allerede er i et utdanningsløp. Utdanning som 

aktivitet kan også gi grunnlag for rett til utvidet stønadsperiode og rett til utdanningsstønad 

(dekning av skoleutgifter). For å få innvilget en utvidet stønadsperiode og utdanningsstønad, 

er det etter gjeldende rett et krav om at utdanningen må være ”nødvendig”. Dette betyr at 

utdanningen må gi yrkeskompetanse og brukeren må ikke allerede ha en utdanning som gir 

yrkeskompetanse. Det gjøres ingen konkret vurdering av om utdanningen er nødvendig og 

hensiktsmessig for at vedkommende skal kunne skaffe seg eller beholde et arbeid, eller en 

vurdering av den aktuelle utdanningen opp mot behovet i arbeidsmarkedet.  

 

Når utdanning tildeles som tiltak til andre brukergrupper, - arbeidssøkere og personer med 

arbeidsavklaringspenger, gjør Arbeids- og velferdsetaten en vurdering av om den aktuelle 

utdanningen er nødvendig og hensiktsmessig for at vedkommende skal kunne skaffe seg eller 

beholde et arbeid. At vedkommende ikke har en utdanning fra før, betyr ikke nødvendigvis at 

utdanning er nødvendig for å kunne skaffe seg eller beholde arbeid. Det bør gjelde et 

tilsvarende krav for at en enslig mor eller far skal kunne gjennomføre utdanning som aktivitet, 

både under den ordinære perioden og som vilkår for å få utvidet stønadsperiode og 

utdanningsstønad.  

 

Departementet foreslår at det også ved stønader til enslig mor eller far skal foretas en konkret 

vurdering i hvert enkelt tilfelle av stønadsmottakeren muligheter og arbeidsmarkedets behov, 

og at det kun er utdanning som er vurdert å være nødvendig og hensiktsmessig for at 

vedkommende skal kunne skaffe seg eller beholde et arbeid som skal kunne godkjennes som 

aktivitet, samt gi rett til en utvidet stønadsperiode og tilleggsstønader (utdanningsstønad). 

Dette vil også gjelde stønadsmottakere som allerede er i et utdanningsløp når vedkommende 

blir enslig mor eller far. Dersom påbegynt utdanning ikke godkjennes som nødvendig og 

hensiktsmessig, skal det stilles andre aktivitetskrav. Forslaget innebærer også at det ikke alltid 
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vil bli vurdert å være nødvendig og hensiktsmessig å innvilge utdanning selv om 

stønadsmottaker ikke har en utdannelse fra før. 

 

Utover det at utdanningen må vurderes som ”nødvendig og hensiktsmessig” for at 

stønadsmottakeren skal kunne skaffe seg arbeid, legges det ikke opp til noen endringer når det 

gjelder hvilken type utdanning som kan godkjennes. På grunn av at lovteksten omstruktureres 

noe, foreslås det at bestemmelser i gjeldende lov om type utdannelse osv. flyttes over til 

samleforskriften. Departementet ser at det behov for å oppdatere den gamle ordlyden i 

samsvar med dagens utdanningssystem. Dette vil departementet eventuelt komme tilbake til i 

en egen høring.    

 

Stønadsmottakeren som ikke får utdanning godkjent som nødvendig og hensiktsmessig, må 

for å oppfylle aktivitetskravet enten være i arbeid eller melde seg som reell arbeidssøker hos 

Arbeids- og velferdsetaten. 

 

 

4 Varighet for overgangsstønad, utvidelse og forlengelse av 
stønadsperioden 

 

Den ordinære stønadsperioden er i dag tre år, jf § 15-6 andre ledd. Nye stønadsperioder i 

forbindelse med flere fødsler, er begrenset inntil tidspunktet når barnet har rett til 

barnehageplass etter barnehageloven § 12a. Det er tidspunktet når rett til barnehageplass 

rettslig og faktisk inntrer som er skjæringspunktet. Dersom det ikke er søkt om 

barnehageplass, vil ikke dette føre til ytterligere forlengelse av perioden.  

 

I Prop. 1 S (2014-2015) er det foreslått å redusere hovedregelen for varighet på 

stønadsperioden fra tre til ett år, eller til barnet får rett til barnehageplass etter barnehageloven 

§ 12a. Dette forslaget omtales ikke nærmere i dette høringsnotatet. 

 

Det er en rekke unntak fra dagens hovedregel om stønadsperiode, for eksempel gis det utvidet 

stønadstid ved nødvendig utdanning. Bestemmelsene som gjør unntak fra barnets alder i § 15-

6 sjette ledd (forbigående sykdom), sjuende ledd (særlig tilsynskrevende barn) og åttende ledd 

(brukerkontakt)
4
, er også bestemmelser om utvidelse av stønadstiden. I § 15-6 fjerde ledd er 

det regler om kortvarige forlengelser, og etter § 15-6 andre ledd kan det i forbindelse med 

fødsel gis stønad opptil to måneder før fødselen som tillegg. Departementet foreslår at alle 

bestemmelser om varighet for overgangsstønaden samles i en egen lovbestemmelse, se forslag 

til ny § 15-6.  

 

a. Utvidet varighet pga nødvendig og hensiktsmessig utdanning 

 

Etter gjeldende rett kan stønadsmottakere som er under ”nødvendig opplæring” få 

stønadsperioden utvidet opptil to år ekstra. Stønadsmottakere som er under nødvendig 

opplæring og er alene med flere enn to barn eller var under 18 år når hun/han fikk 

aleneomsorg kan få stønadsperioden utvidet opptil tre år ekstra, jf § 15-6 tredje ledd.  

 

I punkt 3 c er det foreslått at stønadsmottaker bare skal kunne gjennomføre utdanning som 

aktivitetskrav dersom utdanningen vurderes å være nødvendig og hensiktsmessig for at han 

eller hun skal bli i stand til å skaffe seg eller beholde et arbeid. Dette innebærer at det vil bli 

                                                 
4
 Ordningen brukerkontakt er foreslått avviklet i et høringsnotat som ble sendt ut 12. mars 2013.  
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noe snevrere adgang til å kunne ta utdanning mens man mottar overgangsstønad, og 

stønadsmottakere vil ikke fritt kunne velge å ta utdanning som yrkesrettet aktivitet bare for å 

få utvidet perioden med overgangsstønad. Opplæring i form av ordinær utdanning for 

personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt, herunder personer som mottar arbeids-

avklaringspenger, kan gis i inntil tre år. Departementet ønsker å forenkle og harmonisere 

regelverket for de ulike stønadsmottakere i størst mulig grad. Departementet foreslår derfor at 

også enslig mor eller far som får godkjent utdanning som yrkesrettet aktivitet, kan få utvidet 

stønadsperioden med inntil tre år uavhengig av stønadsmottagerens alder og antallet barn, se 

forslag til ny § 15-8 andre ledd.  

 

b. Utvidet varighet for enslig mor eller far med særlig tilsynskrevende barn 

 

I tillegg til å gjøre unntak fra hovedregelen om 1) stønadsperiode, gjør bestemmelsen også 

unntak fra hovedregelen om 2) barnets alder og 3) kravet til yrkesrettet aktivitet.  

 

Departementet ønsker å videreføre unntaksreglene for enslig mor eller far som har særlig 

tilsynskrevende barn. Bestemmelsen regulerer situasjoner som er svært vanskelige for en 

enslig mor eller far og den vanskelige situasjonen kan vare over lang tid.  Forslag til nye 

bestemmelser er tatt inn i ny § 15-5 tredje ledd om overgangsstønad, ny § 15-6 annet ledd om 

plikt til yrkesrettet aktivitet og ny § 15-8 fjerde ledd om stønadsperiode. 

 

Etter gjeldende praksis er det et vilkår for å få rett til utvidet stønad at det er en 

årsakssammenheng mellom barnets tilstand og forsørgerens mulighet til å skjøtte et arbeid. 

Krav om årsakssammenheng fremgår ikke direkte av gjeldende § 15-6 syvende ledd, men av 

sammenhengen mellom første og syvende ledd.
5
 Departementet foreslår å tydeliggjøre dette 

vilkåret i ny § 15-5 tredje ledd.  

 

Årsakssammenhengen må vurderes konkret for hvert enkelt tilfelle. Dersom omsorgen/ 

tilsynet kan ivaretas i ordinære tilsynsordninger, eventuelt med ekstra tilrettelegging, så er 

ikke barnets tilstand til hinder for at forelderen er i arbeid. Det samme gjelder dersom 

omsorgen/tilsynet kan ivaretas i særskilte tilsynsordninger utenom de ordinære. Dersom det 

ikke finnes tilfredsstillende tilbud i hjemkommunen, slik at forelderen er henvist til å pleie 

barnet selv, er kravet til årsakssammenheng oppfylt. Det samme gjelder dersom det foreligger 

andre særskilte forhold ved barnets tilstand som gjør det vanskelig for forsørgeren å ta et 

arbeid, for eksempel mye nattevåk, hyppige legebesøk, innleggelser på sykehus osv.   

Barnets tilstand og krav til årsakssammenheng må tas opp til vurdering med jevne 

mellomrom. Dette fremgår av forslag til ny § 15-8 fjerde ledd: ”Enslig mor eller far …, kan få 

nye utvidede stønadsperioder inntil barnet fyller 18 år”. 

 

Enslig mor eller far som får stønad etter gjeldende § 15-6 syvende ledd har ikke 

aktivitetsplikt, jf gjeldende § 15-8 første ledd. Dette videreføres i forslag til ny § 15-6 annet 

ledd. Bestemmelsen er likevel ikke til hinder for at stønadsmottakeren kan ta arbeid som er 

mulig å kombinere med omsorgsansvar. 

 

c. Utvidet varighet ved forbigående sykdom 

 

Etter gjeldende § 15-6 sjette ledd faller ikke overgangsstønaden bort før barnet fyller ti år 

dersom forsørgeren eller barnet har en forbigående sykdom som hindrer forsørgeren i å være i 

                                                 
5
 Se også Trygderetten, ankenr. 07/02398 og Borgarting lagmannsrett saksnr. 08-091871FØR-BORG/02 
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arbeid. I likhet med § 15-6 sjuende ledd (særlig tilsynskrevende barn) gjør også § 15-6 sjette 

ledd (forbigående sykdom) unntak fra hovedreglene om stønadsperiode, barnets alder og 

aktivitetsplikten.  

 

I forarbeidene til bestemmelsen, Ot.prp. nr. 8 (1996-97), omtales og presiseres regelen 

nærmere, blant annet at retten er begrenset til tilfeller der sykdom inntrer i umiddelbar 

tilknytning til en løpende stønadsperiode. Videre avgrenses ”forbigående sykdom” nedover 

mot kortvarige sykdommer som influensa og lignende som ikke anses å være til hinder for 

yrkesaktivitet, og oppover mot varige sykdommer som det er andre stønader for i 

folketrygdloven. Forbigående sykdom kan etter dette ikke vare utover to år.  

 

Departementet ønsker å videreføre unntaksreglene for forbigående sykdom. I punkt 2 ovenfor 

er det foreslått å knytte vilkåret (hovedreglen) om barnets alder til skolestart, altså seksårs-

alderen. Som følge av dette kan stønadsperioden ved forbigående sykdom maksimalt utvides 

til barnet fyller åtte år, jf at forbigående sykdom ikke kan vare utover to år. Utover dette vil 

gjeldende praksis videreføres. Forslag til nye bestemmelser fremgår av § 15-5 fjerde ledd, § 

15-6 annet ledd og § 15-8 femte ledd. 

 

d. Kortvarige forlengelser 

 

Departementet foreslår å videreføre reglene om kortvarige forlengelser i § 15-6 fjerde ledd og 

regelen i § 15-6 andre ledd om at det i forbindelse med fødsel i tillegg kan gis stønad opptil to 

måneders før fødselen.  

 

 

5 Begrenset adgang til utbetaling av stønad ved opphold i utlandet 
 

Som hovedregel må enslige som mottar stønader etter folketrygdloven kapittel 15, oppholde 

seg i Norge, men kan motta stønadene i utlandet ved opphold i inntil seks måneder, eller i 

forbindelse med arbeid for norsk arbeidsgiver, jf § 15-3. Adgangen til eksport av 

overgangsstønad reduserer muligheten for kontroll av vilkårene og øker risikoen misbruk.  

For mange stønadsordninger er det begrensinger i adgangen til å få utbetalt stønaden i 

utlandet og for flere typer stønader er det regler om eksport i EØS-regelverket 

(Trygdeforordningen). Stønadene i folketrygdloven kapittel 15 er ikke omfattet av 

Trygdeforordningen, slik at Norge står fritt til å utforme reglene. Departementet foreslår å 

redusere perioden man kan få utbetalt stønader etter folketrygdloven kapittel 15 i utlandet fra 

gjeldende seks måneder til seks uker innenfor en periode på tolv måneder. Begrensingen 

gjelder bestemmelsens andre ledd bokstav a. om utlandsopphold for ferie, besøk mv. og antas 

å være tilstrekkelig varighet.  

 

 

6 Arbeids- og velferdsetatens oppfølging. Sanksjonsregler  

 
Departementet foreslår en ny bestemmelse om sterkere oppfølging fra Arbeids- og 

velferdsetatens der det er behov for det. Etaten må vurdere å iverksette tiltak der det er 

særskilte behov. Reglene om meldeplikt for dem som har meldt seg som reell arbeidssøker 

videreføres og sanksjonsregler gjeninnføres. 

 

Sanksjon er en negativ reaksjon som retter seg mot overtredelser av lov, forskrift eller 

enkeltvedtak, og som har straff som formål. For enkelte trygdeytelser er det fastsatt særlige 
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sanksjoner for brudd på aktivitetskrav. Sanksjonene innebærer et midlertidig bortfall av 

ytelsen på grunn av passivitet, til tross for at vilkårene for retten til ytelsen for øvrig er 

oppfylt. For dagpenger er det gitt regler om utestengning fra ytelsen som følge av svindel. 

 

Sanksjonsregler kan virke preventivt mot misbruk og svindel med trygdeordninger. Norske 

velferdsordninger, herunder stønadene til enslige forsørgere, er basert på tillit. Et brudd på 

tilliten kan få konsekvenser for legitimiteten i befolkningen for velferdsordningen. Når det 

gjelder stønader til enslig mor eller far er risikoen for misbruk relativt høy, og beløpene kan 

bli meget høye. Konsekvensene for familien kan også bli dramatiske fordi svindel med høye 

beløp straffeforfølges og er belagt med fengselsstraff. 

 

a. Sanksjon ved brudd på aktivitetsplikten 

 

Ved lovendringene i 1998, jf. Ot.prp. nr. 8 (1996-97), ble det innført sanksjonsregler for å 

motvirke passivitet tilsvarende det som gjelder for dagpenger etter folketrygdloven kapittel 4. 

Dersom stønadsmottakeren sa opp sin stilling, nektet å ta imot tilbudt arbeid, unnlot å 

gjenoppta et arbeidsforhold etter endt fødselspermisjon, nektet eller unnlot å møte til 

konferanse med arbeidskontoret etter innkalling eller nektet å delta i arbeidsmarkedstiltak, falt 

overgangsstønaden bort i åtte uker og ved gjentatte brudd ble bortfallsperioden forlenget i 

henhold til §§ 4-10 og 4-20.   

 

Sanksjonsreglene i § 15-8 ble opphevet med virkning fra 1.8.2002, jf Ot.prp. nr. 4 (2001-

2002). Begrunnelsen var at sanksjonene slik de var utformet etter mønster av kapittel 4 var 

vanskelige å praktisere for overgangsstønaden, bl.a. fordi dagpenger er en ytelse som utregnes 

pr dag og utbetales hver 14 dag, mens overgangsstønaden beregnes og utbetales per måned.  

 

Som erstatning for manglende sanksjonsregler, skulle de alminnelige bestemmelsene i 

folketrygdloven kapittel 22 følges, når det gjelder tidspunkt for når rett til en ytelse oppstår 

eller opphører. At retten til en ytelse faller bort når vilkårene ikke lenger er oppfylt, er ikke en 

sanksjon. Det ble samtidig gitt en forskriftshjemmel for å sette ytterligere krav til yrkesrettet 

aktivitet og regler om handlinger og unnlatelser som skulle føre til stans i utbetaling av 

overgangstønaden som følge av at vilkårene for ytelsen ikke er oppfylt. En slik forskrift er 

aldri blitt fastsatt.  

 

Opphevelse av sanksjonsreglene har ført til at Arbeids- og velferdsetaten ikke har så mange 

virkemidler for å få passive stønadsmottakere over i aktivitet. Departementet foreslår 

sanksjonsregler ved at overgangsstønaden faller helt bort i en måned dersom stønadsmottaker 

uten rimelig grunn sier opp sin stilling, nekter å ta imot tilbudt arbeid, unnlater å gjenoppta 

sitt arbeidsforhold etter endt fødselspermisjon, nekter å delta i arbeidsmarkedstiltak eller 

unnlater å møte ved innkalling til NAV-kontoret. 

 

b. Utestengning fra rett til ytelse som følge av svindel 

Den som mottar trygdeytelser uten å ha rett til det, og som er klar over det eller har handlet 

grovt uaktsomt, kan bli anmeldt til politiet. Stønadsmottakeren kan straffedømmes for svindel 

og må tilbakebetale stønad de har mottatt som følge av svindel.  

Som alternativ til å anmelde saker om trygdemisbruk til politiet, kan det gis regler om at det i 

stedet ilegges en administrativ sanksjon i form av at personen utestenges fra retten til den 

aktuelle ytelsen i en gitt periode. For dagpengemottakere er det gitt regler i folketrygdloven § 
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4-28 om at utestengning kan ilegges når arbeidssøker forsettlig eller uaktsomt har gitt uriktige 

opplysninger til NAV om forhold som har betydning for retten til dagpenger. Videre kan 

utestengning også ilegges dersom arbeidssøker forsettlig eller uaktsomt har unnlatt å gi 

opplysninger av betydning for retten til stønad. På grunn av forbud mot dobbelstraff, kan det 

ikke både utestenges og anmeldes / begjæres påtale i samme sak.   

Når det gjelder stønader til enslig mor eller far, åpner ikke dagens regler for å utestenge 

mottakere som forsettlig eller uaktsomt har gitt uriktige opplysninger. Det har vært tilfeller 

hvor stønadsmottageren, etter å ha fått stønaden stanset eller krevd tilbake som følge av 

uriktige opplysninger, setter fram nytt krav om stønad under henvisning til at vedkommende 

nå oppfyller vilkårene. Det vil være vanskelig å motbevise at vilkårene ikke er oppfylt denne 

gangen, og stønad vil da måtte innvilges.  

Slike manglende konsekvenser av at ordningen misbrukes, bidrar til å svekke ordningens 

legitimitet. Dette tilsier at det som et preventivt virkemiddel, bør innføres regler om at 

stønadsmottakere som bevisst har villedet etaten ved å gi uriktige opplysninger skal kunne 

utestenges fra retten til stønad.  

 

Departementet foreslår at det innføres regler om at Arbeids- og velferdsetaten kan utestenge 

en stønadsmottaker fra retten til stønad i inntil 3 måneder første gang, og inntil 6 måneder ved 

gjentakelser innen de siste tre årene, dersom vedkommende forsettlig eller uaktsomt har gitt 

uriktige opplysninger til NAV om forhold som har betydning for retten til stønad. 

 

 

7. Stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og flyttetils kott 
 

I et høringsnotat som ble sendt ut 12. mars 2013
6
 er det foreslått å samle de ulike stønadene 

som gis til dekning av utgifter i forbindelse med deltakelse på arbeidsrettede tiltak og 

utdanning i en felles forskrift og harmonisere vilkårene for de ulike stønadene. Det tas sikte 

på at den nye tilleggstønadsforskriften skal tre i kraft 1. januar 2016. Det er ikke lagt opp til å 

gjøre endringer i formålet eller målgruppen for de aktuelle stønadene, slik at stønader som kan 

gis til enslig mor eller far fortsatt skal reguleres i folketrygdloven kapittel 15.  

 

Forslaget om en felles tilleggstønadsforskrift gjelder utdanningsstønaden (med unntak av 

stønad til skolepenger), tilskott til flytting for å komme i arbeid og stønad til barnetilsyn for 

enslig mor eller far som er i utdanning, eller er tilmeld Arbeids- og velferdsetaten som reell 

arbeidssøker. Det er ikke lagt opp til at stønad til barnetilsyn for enslig mor eller far som er i 

arbeid, skal legges inn i den nye forskriften. Det vil si at stønad til barnetilsyn for enslig mor 

eller far som er i arbeid fortsatt som hovedregel gis til barnet har fullført fjerde skoleår og 

utgjør 65 prosent av utgiftene til barnetilsyn.  

 

Som følge av de foreslåtte forskriftsendringene er det hensiktsmessig å strukturere 

lovbestemmelsene noe annerledes. Det foreslås derfor her at stønad til skolepenger og 

tilleggstønadene som kan gis til en enslig mor eller far som er i utdanning eller er tilmeld 

Arbeids- og velferdsetaten som reell arbeidssøker samles i en ny bestemmelse om 

tilleggsstønader og stønad til skolepenger mv, og at stønad til barnetilsyn til enslig mor eller 

far som er i arbeid reguleres i en egen bestemmelse.  

 

                                                 
6
 http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/horing---forslag-om-ny-forskrift-om-

ston.html?id=717039 
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8. Økonomiske og administrative konsekvenser  
 

Ved utformingen av regelverket er det lagt stor vekt på at regelverket skal være enklere å 

forvalte, bl.a. ved at det er færre unntaksregler. Forslagene om å knytte barnet alder til 

ordinær skolestart det året barnet fyller seks år og oppheve noen av unntakene fra 

hovedregelen, samt innføringen av en ny bestemmelse om at det ikke gis stønad dersom en får 

nytt barn med samme partner, vil isolert sett gi en innsparingseffekt. De øvrige forslagene 

antas er kostnadsnøytrale eller vanskelige å beregne. Innstrammingene kan føre til økte 

utgifter til økonomisk sosialhjelp, men eventuelt omfang er vanskelig å beregne, også fordi 

innstrammingene er ment å ha som virkning å øke overgangen til arbeid. 

 

 

9. Forslag til nye lovbestemmelser 


