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Arkivsak-dok. 14/05788-1 
Saksbehandler Dag Steen Hansen 
 
Saksgang Møtedato 

Utvalg for helse og omsorg            
 
 
 

   
 
 

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

 

Rådmannens innstilling 
Porsgrunn kommunes synspunkter på Arbeids- og sosialdepartementets forslag til 
endringer i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, jf. høringsbrev 
fra Departementet 02.09.2014, framgår av saksframstillingens Høringsuttalelse fra 
Porsgrunn kommune. 
 
Vedlegg 

1. Brev dat. 02.09.2014 fra Arbeids- og sosialdepartementet 
2. Høringsnotat dat. 02.09.2014 fra Arbeids- og sosialdepartementet 

 
Referanser i saken 
Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, § 18. 
 
  
Saksfremstilling 
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: 

 En hovedregel uten beløpsgrense 

 En hovedregel om at barns inntekter under en bestemt beløpsgrense ikke skal 

innvirke på familiens stønad 

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

beløpsgrenser for barns inntekt som reguleres jevnlig. 

 

Departementet ønsker synspunkter fra høringsinstansene på hvilken beløpsgrense 

som ansees hensiktsmessig hvis det i loven skal vises til en beløpsgrense. 

 
 
Høringsuttalelse fra Porsgrunn kommune 



 

  

2 

Kommunen er enig i en skjerming av hjemmeboende barns inntekt av arbeid i 

skoleferier og i fritid. Dette vil gi barn og unge muligheter til å bedre sin egen 

situasjon og til å erfare at arbeid lønner seg.  Det er imidlertid helt avgjørende at 

regelverket ikke oppmuntrer til fulltidsarbeid eller så omfattende arbeid at det går 

utover skolegang, sosial kontakt og alminnelige fritidsaktiviteter.  Hensynet til å 

forebygge frafall i videregående skole er et tungtveiende moment også her. 

 

Det er også viktig at familiens samlede inntekter gjennom stønad og hjemmeboende 

barns inntekter ikke blir så høye at foreldrenes økonomiske insentiver til selv å ta 

arbeid reduseres.  Det tilsier at det er ønskelig å ha en grense for hva barn kan tjene 

uten at inntektene skal tas hensyn til ved vurdering av foreldrenes søknader om 

stønad. 

 

Også barn skal bidra til egen forsørgelse hvis de har tilstrekkelige midler til det. Det 

følger av barneloven og gjelder alle barn.  Barn har ikke plikt til å forsørge sine 

foreldre eller søsken.  Det er imidlertid viktig at hjemmeboende barn og unge lærer 

seg til å bidra til felles utgifter hjemme, husholdningsutgifter, samt bidra til å 

finansiere eget behov for klær, fritidsaktiviteter m.m. og styre sin egen økonomi. 

 

Beløpsgrense: 

Kommunen anser B1 som det beste alternativet. 

«Med mindre særlige grunner taler for det, skal det ved utmåling av stønad til familier 

ikke tas hensyn til inntekt inntil 1/3 av folketrygdens grunnbeløp, når dette er 

hjemmeboende barns inntekt av arbeid i fritid og skoleferier.» 

 

Noen forhold som kommunen ber Arbeids- og sosialepartementet regulere, for å få 

lik praksis i hele landet: 

 Hva med hjemmeboende barn under 18 år (mellom 16 -18 år) som ikke går 

på skole, men har andre inntekter som for eksempel, tiltakspenger fra 

NAV, deltidsjobb kveld/ lørdag/ helgejobb, lærlingelønn, heltidsjobb - 

ordinær inntekt, men lav inntekt. 

 Hva med hjemmeboende barn under og over 18 år i vanlig videregående 

skoleløp som har stipend, lærlingelønn, kombinasjon skole og tiltakspenger 

fra NAV? 

 Det er viktig å ta stilling til hjemmeboende barns alder, over eller under 18 

år. 

 Det er viktig om ordningen skal tolkes til å være knyttet til skole. 

 Hva er forskjellen på hjemmeboende barn/ungdom som går på skole og 

den som er i jobb, heltid eller deltid, eller i aktivitet i regi av NAV eller i en 

kombinasjon av skole/ aktivitet? 

 Det kan være vanskelig å skille om inntekten gjelder dagtid, eventuelt i 

kombinasjon med fritidsinntekt. 
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Forslag til innstilling framgår av sakens s 



 

 
 
 
Arkivsak-dok. 14/05788 
Arkivkode  
Saksbehandler Dag Steen Hansen 
 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Eldrerådet 17.11.2014 40/14 

2 Utvalg for helse og omsorg 18.11.2014 56/14 

 
 

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

 
Eldrerådet har behandlet saken i møte 17.11.2014 sak 40/14 
 
Møtebehandling 
Ingen nye forslag fremlagt 
 
Votering 
Rådmannens innstilling enst vedtatt 
 
Vedtak  
Porsgrunn kommunes synspunkter på Arbeids- og sosialdepartementets forslag til 
endringer i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, jf. høringsbrev 
fra Departementet 02.09.2014, framgår av saksframstillingens Høringsuttalelse fra 
Porsgrunn kommune. 
 


