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Høringssvar til forslag til endring i lov om sosiale tjenester § 18 om at barns 
inntekt fra arbeid i fritid og ferier ikke skal regnes med ved vurdering av 
sosialstønad til familien. 

Fylkesmannen viser til høringsbrev av 2. september 2014. 

Til forslaget om lovregulering: 

Etter Fylkesmannens vurdering er det ikke behov for lovendringen.  

Slik Fylkesmannen ser det sikrer rundskrivet under pkt. 4.18.2.30 de hensyn som 

departementet vil lovfeste.  

Forslaget er om ikke annet en stadfestelse av gjeldende retningslinjer. 

Forslagets hovedbegrunnelse synes å være en antagelse om at det er variasjoner med 

hensyn til kommunenes behandling av barns inntekter ved vurdering og utmåling av 

sosialhjelp til barnefamilier. Til støtte for dette resonnementet vises det til en undersøkelse 

gjort av fagbladet Fontene i 2011. Denne undersøkelsen er gjort før rundskrivet ble utarbeidet. 

Praksis i kommunene er etter vår erfaring i tråd med lovforståelsen i rundskrivet. 

Til forslaget om beløpsgrense: 

Det er skissert 2 alternativer i lovteksten:  

 Alternativ A- ingen beløpsgrense og  

 alternativ B- beløpsgrense 

 

Dersom man endrer loven vil Fylkesmannen anbefale alternativ A. Dette ivaretar hensynet til 

at enhver søknad om sosialhjelp skal vuderes ved en konkret individuell vurdering. 

Beløpsgrenser vil kunne medføre skjematiske vurderinger og svekke skjønnsutøvelsen. Med 

ordlyden «med mindre særlige grunner taler for det», er grunngivningsplikten uansett gjort 

tydelig ved vurdering av barns inntekter. 

 

Departementet ber avslutningsvis høringsinstansenes synspunkt på hvilke beløpsgrenser 

som anses hensiktsmessig hvis det i loven skal vises til en beløpsgrense.    
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Fylkesmannen vil anbefale alternativ B4 tilsvarende forskrift om fastsetting og endring av 

bidragsforskudd § 5. 

Beløpsgrensen er den høyeste før en legger til grunn barns inntekt. Bestemmelsen er også en 

konkretisering av barneloven § 66 som både vil være kjent av NAV kontorene og de fleste 

foreldre. 

 

Med hilsen 
 
 
 
Ester Hassel 
ass.avdelingsdirektør   
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. 
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