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Svar - Høring - utkast til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen  
 
Formannskapet i Trondheim kommune har behandlet høringen om endring i lov om sosiale 
tjenester i NAV. Vedlagt følger saksprotokoll og saksframlegg.  
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 
Helge Garåsen 
kommunaldirektør for helse og velferd 

Ingvild Heggstad 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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Saksframlegg 
 

 

Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementets forslag om barns 

inntekt i familier som behøver økonomisk stønad.   

Arkivsak.: 14/52928 
 
 

Forslag til vedtak: 

1. Trondheim kommune støtter departementets ønske om å lovfeste at barns inntekter, 

inntil en lovfestet grense, holdes utenfor ved vurdering av søknad om økonomisk stønad 

etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18.  

2. Trondheim kommune støtter en lovfestet grense for barns inntekter lik høringsnotatets 

B3, som er det skattemessige frikortbeløpet.  

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet ønsker å endre lov om sosiale tjenester i NAV slik at barns inntekter 

holdes utenfor vurderingen når foreldrene søker om økonomisk stønad (sosialhjelp). Målet med 

endringen er bedre og mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Høringsbrevet finnes 

på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/asd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/Horing---utkast-til-endring-i-

lov-om-sosiale-tjenester-i-arbeids--og-velferdsforvaltningen/Horingsbrev.html?id=766535 

Høringsfristen er 2. desember.  

 

I dag kan barns inntekt regnes inn i en husholdnings inntektsgrunnlag, og barneloven sier at barn kan 

bidra til egen forsørgelse. Når foreldrene søker økonomisk stønad fra NAV, gjøres det en vurdering av 

familiens økonomi. Barna kan ikke pålegges å forsørge familien, men barnas inntekt kan regnes inn når 

tilskuddet til barnets livsopphold utregnes. Likevel påpekes det i gjeldende rundskriv til § 18 at inntekter 

fra ettermiddags- og lørdagsjobb normalt skal gi barnet ekstra lommepenger. Det foreliggende 

lovforslaget er dermed en innstramming av den allerede gjeldende føringen.  

 

Om kommunen ser bort i fra rundskrivet og velger å regne inn barnas inntekt i familiens økonomi, er 

konsekvensen at barn i familier som mottar økonomisk stønad får færre økonomiske incentiv til å 

arbeide. Familien samlede inntekt vil ikke øke selv om de bidrar med egen inntekt. I Norge er det 

normalt at tenåringer tjener egne penger i ferier og fritid. Vi vet at barn av sosialhjelpsmottakere har 

større sannsynlighet for å havne utenfor arbeidslivet. En forklaring på dette kan være at foreldrene har 

mindre kunnskap om arbeidslivet, mindre nettverk som kan brukes for å støtte barna og i mindre grad 

fungerer som rollemodeller opp mot arbeidslivet. Det er grunn til å tro at barn av sosialhjelpsmottakere 

kan ha ekstra nytte av å jobbe i ungdomstiden. Et arbeidsforhold kan gi både arbeidslivskunnskap og 

nettverk i arbeidslivet.  

 

En risiko ved departementets forslag er at barn i familier som mottar sosialhjelp, kan føle en ekstra 

forpliktelse for å skaffe inntekter til familien når disse kan komme i tillegg til ytelsen. Det vil være 

uheldig om disse barna velger inntektsgivende arbeid framfor skolearbeid. Et tak på barnas inntekter er 

fornuftig for å avgrense for hvor mye barna kan tjene før det regnes inn som en del av familiens inntekt.  
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For å vurdere økonomiske konsekvenser av forslaget for Trondheim er det gjennomført en spørrerunde 

blant erfarne saksbehandlere på et av byens NAV-kontor. Saksbehandlerne forteller at 

problemstillingen rundt barns inntekt er svært sjelden, og ingen av saksbehandlerne hadde erfaringer 

med konkrete saker hvor dette har vært tema. Rådmannen vurderer de økonomiske konsekvensene 

rundt lovendringen til å være minimale for Trondheim kommune.  

 

Departementet ber om innspill til hvor inntektsgrensen skal gå. Departementet presenterer et 

alternativ A hvor kommunen selv setter en grense. Departementet viser videre fire konkrete forslag til 

årlig inntektsgrenser som skal være hovedregel. Kommunene skal fortsatt kunne fravike grensene om 

individuelle hensyn tilsier det. Det vil være opp til kommunen å fastsette hva som skal regnes som ett år 

i denne sammenhengen. Departementets forslag til beløpsgrenser er:  

B1. ⅓ av folketrygdens grunnbeløp.  

B2. Et beløp tilsvarende det som omtales i forskrift om bustøtte §5.  

B3. Et beløp tilsvarende det skattemessige fribeløpet.  

B4. Et beløp tilsvarende forskrift om fastsetjing om endring av fostringstilskot §5.  

 

Beløpet i 2014 for de ulike forslagene vil variere mellom ca 30 000 for forslag B1 og B2, ca 40 000 for 

forslag B3 og ca 43 000 for forslag B4. 

 

Rådmannen vurderer at når loven endres fra dagens skjønnsbestemmelse, er det hensiktsmessig å ha 

en nasjonal grenseverdi. Kommunen vil fortsatt kunne bruke skjønn for å vurdere om det i enkelte 

tilfelle skal gjøres andre vurderinger.  

 

Frikortgrensen er et beløp ungdom i deltidsjobb selv forholder seg til, og rådmannen vurderer at 

akkurat dette beløpet vil være enklest å kommunisere til målgruppa. Rådmannen anbefaler derfor at 

beløpsgrensen settes lik det skattemessige frikortbeløpet.  

 

 

 

 

Rådmannen i Trondheim, 31.10.2014 

 

 

Helge Garåsen 

kommunaldirektør 

Ingvild Heggstad 

rådgiver 

 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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Saksprotokoll 

 
 

Utvalg: Formannskapet 

Møtedato: 11.11.2014 

Sak: 231/14  

 

Tittel: Saksprotokoll: Høringssvar til Arbeids- og 

sosialdepartementets forslag om barns inntekt i familier som 

be... økonomisk stønad.  

 

Resultat: Behandlet 

Arkivsak: 14/52928 

 

 

VEDTAK: 

 

1. Trondheim kommune støtter departementets ønske om å lovfeste at barns inntekter, 

inntil en lovfestet grense, holdes utenfor ved vurdering av søknad om økonomisk 

stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 18.  

2. Trondheim kommune støtter en lovfestet grense for barns inntekter lik 

høringsnotatets B3, som er det skattemessige frikortbeløpet.  

 

 

 

Behandling: 

 

Votering. 

Innstillinga ble enstemmig vedtatt 
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