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HØRINGSUTTALELSE- 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 
 
 

Oslo kommune ved byråd for helse og sosiale tjenester Øystein Eriksen Søreide avgir følgende 

uttalelse: 

 

Regjeringen ønsker å begrense kommunenes adgang til å regne med barns inntekter ved vurdering 

av søknader om, og beregning av økonomisk stønad (sosialhjelp) til barnefamilier. Dette skal også 

bidra til at praksis i kommunene blir lik og at barn i familier som mottar økonomisk stønad til 

livsopphold vil kunne bedre sin egen situasjon gjennom inntekter fra arbeid i helger og ferier.  

Reguleringen foreslås tatt inn som et nytt tredje ledd i lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven) § 18. I høringsnotatet skisseres det to hovedalternativ til 

endring, et alternativ uten en bestemt beløpsgrense, og flere ulike alternativer for fastsettelse av en 

beløpsgrense. Det foreslås ikke å lovfeste selve beløpet, men at loven eventuelt viser til vedtatte 

beløpsgrenser som jevnlig reguleres. Departementet ber høringsinstansene ta stilling til om 

formulering bør stå uten noen form for beløpsgrense, eller om det bør være en beløpsgrense, og 

hva den eventuelt bør være.   

 
I omtalen av § 18 i gjeldende rundskrivet til sosialtjenesteloven, er det presisert at inntekter fra 

ettermiddags- og lørdagsjobb ved siden av skolen «vil normalt gi barnet ekstra lommepenger og 

skal ikke føre til at foreldrene ikke mottar stønad for barnet » (rundskrivets punkt 4.18.2.30). 

Departementet legger til grunn at de fleste kommuner følger retningslinjene, men antar at det er 

variasjoner med hensyn til kommunenes behandling av barns inntekt. Selv om forslaget er i 

samsvar med gjeldende retningslinjer, vil en lovreguleringen bidra til å sikre en likere praksis 

mellom kommuner.  

 

Sosialtjenesten i Oslo følger rundskrivet anbefalinger og legger som hovedregel ikke barns 

inntekter til grunn ved beregning av sosialstønad. Sosialtjenestens erfaring er at dette er en sjelden 

problemstilling. Voksne med forsørgeransvar som søker sosialstønad oppgir eller informerer 

vanligvis ikke om barnas eventuelle inntekter, og dette etterspørres ikke aktivt fra tjenesten.  
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Oslo kommune anbefaler at høringsnotatets alternativ A (ingen beløpsgrense) tas inn i loven.  

Dette vil være i samsvar med dagens praksis og sikrer at barn og unge i lavinntektsfamilier får 

arbeidserfaring og muligheter til å delta i fritids- og sosiale aktiviteter på linje med andre barn 

og unge. Alternativ A ivaretar også best det skjønnsmessige elementet i sosialtjenestens 

vurdering og sikrer en helhetlig og individuell vurdering.   
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Endre Sandvik 

kommunaldirektør 

Siri Persson 

fungerende sosialtjenestesjef 
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