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Høring – forslag om å regulere at barns inntekt skal holdes utenfor ved 
vurderinger av søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18 
 
FFO har gjennomgått høringsnotatet om forslag om å regulere at barns inntekt skal holdes 
utenfor ved vurderinger av søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvaltningen § 18, og har følgende synspunkter. 
 

 FFO støtter at det lovhjemles at barns inntekt skal holdes utenfor ved vurderinger av 
søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester. 

 FFO støtter i utgangspunktet at det gis en hovedregel uten at det i loven fastsettes en 
beløpsgrense, men at det i rundskriv kan gis veiledning om beløpsgrensens størrelse. 

 

Positivt at barns inntekt holdes utenfor  

Det er positivt at regjeringen fremmer denne lovendringen, slik at barn i familier som lever av 
sosialhjelp kan tjene egne penger uten at dette gir avkortning i familiens sosialhjelpsstønad. 
Dette er familier med marginal økonomi, og det er en sosial belastning for barn å vokse opp i 
fattige familier. Å gi disse barna en mulighet til å oppleve økonomisk råderett over egne penger er 
viktig, og dette vil likestille dem mer med barn i familier hvor det er selvsagt at egentjente penger 
er barnas egne penger.  
 
FFO mener det er viktig å presisere i loven at dette gjelder arbeid i fritiden og skoleferier. Det er 
også viktig at Nav lokalt gjennom samtaler med familiene, forebygger og sjekker at denne 
ordningen ikke medfører at enkelte foreldre legger utilbørlig press på barna til å jobbe ved siden 
av skolen. Dette skal være en ordning som skal gi barna en mulighet til en bedre økonomi, slik at 
de kan delta i samfunnet mer på linje med andre barn og ungdommer, og ikke en ordning for at 
barna skal forsørge familien sin.  
 

Ingen fastsatt beløpsgrense – veiledende beløp i rundskriv  

FFO har ikke gått dypt inn i drøftingen om beløpsgrense eller ikke. Vi støtter i utgangspunktet at 
det gis en hovedregel uten at det i loven fastsettes en beløpsgrense, men at det i rundskriv kan 
gis veiledning om beløpsgrensens størrelse. Vi mener at en veiledende beløpsgrense ikke må 
ligge for lavt.  

Arbeids- og sosialdepartementet  
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For oss er det hensynet til å hindre stor ulik praksis mellom kommunene, som er argumentet for 
en veiledende beløpsgrense. Det bør vurderes om den veiledende grensen som et minimum bør 
ligge nær beløpet som knyttes til Fostringstilskotet jf. § 5.  
 
 
Med vennlig hilsen 
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