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HØRING UTKAST TIL ENDRING I LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG 

VELFERDSFORVALTNINGEN 

NTL har gjennomgått høringsteksten med forslaget om at barns inntekt holdes utenfor ved 

vurdering av søknader om sosial stønad. 

NTL har en klar målsetning om at mennesker som har behov for økonomisk hjelp sikres en 

inntekt som gjør det mulig å opprettholde et godt sosialt liv for seg og sin familie.  

Vi mener derfor det er feil å trekke barns inntekt fra stønaden til familier som er i en trang 

økonomisk situasjon. Vi er derfor svært positive til den foreslåtte lovendringen. 

Når det gjelder en eventuell beløpsgrense for arbeidsinntekt så er etter vår oppfatning disse 

beløpene av en slik størrelsesorden at det ikke bør være en øvre beløpsgrense. Sosial stønad kan 

av ulike årsaker «går i arv.» Det å legge til rette for å fremme gleden ved å ha et arbeid og tjene 

egne penger, er et svært viktig sosialt tiltak som kan bidra til å hindre at barn av 

sosialstønadsmottakere selv blir mottakere av slik stønad. 

Vi har også innhentet kunnskap om at flere kommuner trekker stipend fra barnestønaden for 

hjemmeboende barn som er elever i videregående skole. Vi mener at denne praksisen er svært 

urimelig. Selv om stipendet ikke er hovedmotivasjon for å ta utdanning, vil vi påpeke at det å 

inndra dette kan forårsake at det blir et større frafall blant disse elevene. Dette fordi de da ikke 

vil kunne disponere egne midler til å delta på aktiviteter og andre sosiale arenaer som er svært 

viktig for denne aldersgruppen. Elevene søker om stipend og får det ut fra den situasjonen de og 

familien befinner seg i. Vi mener det et feilgrep å inndra dette. Vi ber derfor om at også 

inndragelse av stipend blir tatt med i denne endringen i lov om sosiale tjenester. 

NTL støtter Alternativ A fra høringsteksten, med et tillegg om at det heller ikke skal tas hensyn til 

hjemmeboende barns stipend ved utmåling av stønad til familier. 
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