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Høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune. Høring: Forslag om å regulere at 
barns inntekt skal holdes utenfor ved vurdering av søknader om økonomisk 
stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18 

 
Det vises til høringsbrev av 2.9., med høringsfrist 2.12.2014.  
 
Helse- og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune vedtok i møte 22.10.2014 i sak 51 
følgende høringsuttalelse: 
 
Fredrikstad kommune støtter departementets forslag om å lovfeste at barns inntekter fra 
arbeid i fritid og ferier som hovedregel ikke skal regnes med ved vurdering og utmåling av 
økonomisk stønad til familien.  
 
I Fredrikstad kommune er barneperspektivet innarbeidet i rutiner for saksbehandling av 
økonomisk sosialhjelp. Kommunen praktiserer som anbefalt i rundskrivet til lov om sosiale 
tjenester; barns inntekt blir i utgangspunktet ikke inntektsberegnet ved utmåling av 
økonomisk sosialhjelp. 
 
Fredrikstad kommune har mange lavinntektsfamilier og kommunen har de siste årene 
kartlagt og satt inn øremerkede ressurser overfor denne målgruppen. Per dags dato jobbes 
det med 115 barnefamilier som har hatt sosialhjelp som hovedinntekt over lang tid. 
Målet er at familiene skal bli selvhjulpne, eventuelt at enkelte familier kan gå fra full til 
supplerende sosialhjelp.  
 
Å være fattig som barn setter dypere spor enn å være fattig som voksen. Det er viktig å bryte 
«mønstre», og derigjennom hindre sosial arv.  
 
Mange barn arbeider ved siden av skolegang og i ferier, uavhengig av foreldrenes økonomi. 
Foruten økonomisk inntjening får barna arbeidspraksis, de kan vise til arbeidserfaring og 
referansepersoner ved senere jobbsøknader. Dette er også viktig for barn i inntektsfattige 
familier. Å tjene sine egne penger, oppleve å ha noe ekstra, og erfare at arbeid lønner seg, 
kan stimulere til videre skolegang og arbeid. 
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Fredrikstad kommune deler departementets syn om at det er viktig å utforme en ordning som 
ikke bidrar til at barn arbeider så mye at det går ut over skolegangen. Kommunen mener 
derfor at det bør fastsettes en øvre beløpsgrense for barns inntjening før inntektene tas i 
betraktning ved beregning av økonomisk stønad til familien. Ved å sette en slik beløpsgrense 
vil også kommunene utøve lik praksis.  
 
Videre mener Fredrikstad kommune at det er hensiktsmessig at loven viser til en vedtatt 
beløpsgrense, slik at loven ikke må endres hver gang beløpet skal endres. Kommunen 
anbefaler at beløpsgrensen settes tilsvarende forskrift om fastsetjing og endring av 
fostringstilskot paragraf 5, for tiden kroner 43 200 per år. Denne øvre grensen for hva barn 
kan tjene før det får konsekvenser for foreldrenes forsørgelsesansvar og fastsettelse av 
barnebidrag, anses også som en rimelig grense for kommunens ansvar for å bidra til barns 
livsoppholdsutgifter.  
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