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Høring - Utkast til endring i lov om sosiale tjenester § 18

Vi viser til høringsbrev av 2.september.

Ved behandling av klager og i forbindelse med tilsyn har vi ikke registrert at Nav-kontor i vårt
fylke har tatt hensyn til hjemmeboende barn sine inntekter ved utmåling av stønad i medhold
av lov om sosiale tjenester.

Vi erfarer imidlertid at noen Nav-kontor gjør fradrag for såkalt stordriftsfordel ved utmåling av
stønad til familier med mange barn. Videre registrerer vi usikkerhet knyttet til om
behovsprøvd stipend er å anse som inntekt eller ikke. Disse forhold bes tematisert ved
ajourhold av Rundskriv Hoved nr. 35 til loven.

Fylkesmannen slutter seg til Arbeids- og sosialdepartementets beskrivelse av behovet for å
ta føringene som er gitt i rundskrivet inn i lovbestemmelsen. Det vil tydeliggjøre de rettslige
føringer og sikre de formål en ønsker ivaretatt.

Vi ser ikke argumenter for å hjemle adgang til og fravike den foreslåtte hovedregel om at det
ved utmåling av stønad ikke tas hensyn til hjemmeboende barns inntekter fra arbeid i fritid og
skoleferier (opp til en nærmere angitt beløpsgrense). Adgang til å fravike hovedregelen
støtter ikke opp om likebehandlingen som lovendringen er forutsatt å bidra til, eller hensikten
med å ta føringen fra rundskrivet inn i lovteksten.

Når en i utgangspunktet ikke skal regne med hjemmeboende barns inntekter ved vurdering
av stønadsbehov, bør det innføres en øvre grense for fribeløpet. Vi viser til departementets
avveininger mellom ulike alternativ, og slutter oss til forslaget om at inntekten det ikke skal
tas hensyn til knyttes til det skattemessige fribeløp.

Vår tilråding blir da som følger, nytt tredje ledd i loven § 18:
Ved utmåling av stønad til familier tas ikke hensyn til inntekt inntil det skattemessige
fribeløpet, når dette er hjemmeboende barns inntekt av arbeid i fritid og skoleferier.
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