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HØRINGSUTTALELSE FRA STANGE KOMMUNE v/ NAV Stange 

vedr. 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. 
 

Høringsuttalelse skal fortrinnsvis sendes til postmottak@asd.dep.no. 

 
Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i § 18 i lov om sosiale 

tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Høringsfristen er den 2. desember 2014. 

Lovforslaget går ut på at hjemmeboende barns inntekter fra arbeid i fritid og ferier, som 

hovedregel ikke skal regnes med ved vurdering og utmåling av økonomisk stønad til familien. 

Høringsnotatet redegjør for to alternative endringer i bestemmelsen om stønad til livsopphold: 

a) En hovedregel uten beløpsgrense 

b) En hovedregel om at barns inntekter under en bestemt beløpsgrense ikke skal innvirke på 

familiens stønad.  

Det forslås ikke at selve beløpet lovfestes, men at loven eventuelt viser til vedtatte beløpsgrenser 

for barns inntekt som reguleres jevnlig.  
 

Stange kommunes høringssvar til lovforslaget: 
Stange kommune v/NAV-kontoret praktiserer i dag retningslinjene i rundskrivet  til lov om 

sosiale tjenester,  og trekker ikke fra hjemmeboende barn og unge sin inntekt fra bi-

jobber/sommerjobber  ved vurdering og utmåling av økonomisk sosialhjelp hvis de er i 

videregående opplæring.  
Når det gjelder inntekter i form av stipend så blir dette i hovedsak tatt med i beregningen til 

ungdommens livsopphold, men spesielle utgifter til skolegang blir hensyntatt.  

 
Det anses som positivt at unge i lavinntektsfamilier har noe ekstra midler disponibelt gjennom 

egen arbeidsinnsats, dette kan motivere til videre fokus på arbeid. I NAV er hovedmål at brukere 

skal komme ut i arbeid og aktivitet, og det er en viktig motivasjonsfaktor for en ungdom å kunne 
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beholde egen inntekt uavkortet uten at familiens stønadsstørrelse vedr. økonomisk sosialhjelp 

reduseres. Det er også av stor betydning at ungdom får en tilknytning til arbeidslivet i ung alder, 

dette for å forebygge en negativ utvikling hos den enkelte. Det er viktig å understreke at arbeid 

ikke skal gå ut over skolegang.  

 

Konklusjon i høringsuttalelsen:  

Stange kommune støtter et lovforslag om at hjemmeboende barns inntekter fra ferie/ 

ettermiddag/helge-jobb som hovedregel ikke skal gå til fratrekk ved vurdering og utmåling av 

sosialhjelp til livsopphold, slik det foreligger i høringsnotatets alternativ A.  

 
 

Eva Jemblie Monssen 

NAV leder  

(sign) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 


