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Høringssvar til forslag til endringer i reglene om barnebidrag og bidrag 
etter fylte 18 år i barneloven med forskrifter 
 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser til Barne- og likestillingsdepartementets høringsbrev av 

12.04.16, hvor «Høringsnotat – Forslag til endringer i reglene om barnebidrag og bidrag etter fylte 18 

år i barneloven med forskrifter» sendes på høring. 

 

Høringsnotatet fra departementet er forelagt samtlige regioner i Barne-, ungdoms- og familieetaten for 

uttalelse. Direktoratet avgir høringssvar på vegne av hele etaten.  

 

Direktoratet ønsker å komme med følgende merknader til høringsnotatet:  

 

Formålet med endringsforslagene 

Høringsnotatet gjelder forslag om endringer i reglene om barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år i 

barneloven med forskrifter. Det er spesielt fokus på bidrag til ungdom over 18 år, hvor formålet med 

endringene er å bidra til at ordningen virker etter lovens intensjoner, gir rimelige utslag og mer 

treffsikre bidrag. For reglene om barnebidrag, har hensynet til enkle og administrative håndterbare 

løsninger vært viktig. 

 

Direktoratets merknader til forslagene 

Direktoratet har gjennomgått de ulike punktene som departementet ber høringsinstansene vurdere. 

Forslagene er i stor grad av teknisk karakter, og det er kun enkelte av forslagene som berører 

direktoratets områder.  

 

DEL 1: Reglene om bidrag etter fylte 18 år (kapittel 7-10) 

Departementet foreslår endringer i reglene om fastsettelse av bidrag etter fylte 18 år til videregående 

opplæring, som gjør at bidraget ikke i alle tilfeller vil bli like høyt som i dag.  Bidraget kan i dag bli 

høyere enn for barn under 18 år, fordi det ikke beregnes fradrag for barnetrygd og egen inntekt. I 

høringsnotatet foreslås det at ungdommens inntekt skal vektlegges, og at det skal innføres et generelt 
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fradrag ved offentlig fastsettelse av bidrag på 10 prosent for å kompensere for at størrelsen på bidrag 

etter fylte 18 år øker. Videre foreslås det at NAV skal få hjemmel til å innhente opplysninger om status 

på ungdommens skolegang. 

 

Etter direktoratets vurdering virker forslagene fornuftige for å hindre urettmessig utbetaling av bidrag. 

Endringen vil antagelig bidra til at bidragsordningen vil bli mer treffsikker med tanke på målgruppe, 

da det er de med størst behov som skal sikres bidrag.  

 

DEL 2: Forslag til enkelte andre endringer i bidragsreglene  

Departementet foreslår enkelte andre endringer i bidragsreglene generelt. Direktoratet har merknader 

til to av disse forslagene.  

 

Kapittel 11:Underholdskostnaden – sjablongen for boutgifter 

Departementet foreslår å innføre en ny sjablong for boutgiftene som tar hensyn til stordriftsfordelene 

ved å ha flere barn i husstanden. Forslaget gir lavere bidrag for bidragspliktige med flere barn. 

Departementet mener dette er rimelig, og bygger forslaget på gjennomsnittsbetraktninger og hensynet 

til enkle og håndterbare løsninger.   

 

Direktoratet støtter intensjonen om at bidraget skal beregnes ut fra hva som er rimelig. Samtidig mener 

vi det er viktig ikke å overvurdere stordriftsfordelene ved å ha flere barn, da flere barn for eksempel 

stiller krav til større bolig. Hovedfokus for bidragsreglene er hensynet til forsørgelsen av 

bidragsberettigede barn, slik departementet påpeker innledningsvis i høringsnotatet. Direktoratet 

mener derfor det er viktig at hensynet til stordriftsfordeler ikke går på bekostning av at 

bidragsberettigede barn får et tilstrekkelig bidrag.  

 

Kapittel 12. Barnetillegg i trygd mv. ved utvidet samvær og bosted 

Departementet foreslår at regelen om at bidraget ikke skal settes lavere enn utbetalt barnetillegg, ikke 

lenger skal gis anvendelse ved delt bosted. Det er i dag stor forskjell i det beregnede barnebidraget for 

bidragspliktige med delt bosted og bidragspliktige med utvidet samvær dersom bidragspliktige er 

mottaker av barnetillegg fra det offentlige. Ulikheten i resultatet er stor til tross for at sakene rent 

faktisk er nokså sammenlignbare.  

 

Formålet med endringsforslaget er å hindre urimelige utslag for bidragspliktige med delt bosted. Etter 

direktoratets syn har forslaget gode grunner for seg, da dette vil hindre de uheldige utslagene dagens 

regler gir.  

 

Kapittel 13-14 

Direktoratet har ingen merknader til forslaget i kapittel 13 om tilpasning av bidragsreglene til 

endringer i skattereglene og forslaget i kapittel 14 om utvidet motregningsadgang i barneloven § 78.  

 

DEL 3: Gebyr og automatisk justering av barnebidrag der en av partene bor i utlandet 

Kapittel 15: Fastsettelse av gebyr i internasjonale saker 

Direktoratet støtter forslaget om adgang til å ilegge gebyr ved fastsettelse og endring av barnebidrag i 

utenlandssaker, der Norges internasjonale forpliktelser ikke er til hinder for det. Forslaget gir større 
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likebehandling av nasjonale og internasjonale saker, og direktoratet synes det er positivt at foreldrenes 

felles ansvar for private avtaler tydeliggjøres også i utenlandssaker. 

 

Kapittel 16: Automatisk justering av barnebidrag når en av partene er bosatt i utlandet 

Direktoratet har ingen merknader til forslaget om at det bør gjøres unntak fra automatisk justering av 

barnebidrag i utenlandssaker. 

 

Kapittel 17 Økonomiske og administrative konsekvenser av forslagene 

Direktoratet ser ikke at forslagene i høringsnotatet vil ha økonomiske eller administrative 

konsekvenser for Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Mari Trommald  
direktør Wenche Mobråten 
 avdelingsdirektør 
 
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.      

       

 
 
 
 
 
 


