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Angående spørsmål om avrunding av G i forbindelse med introduksjonsstønaden
Vi viser til henvendelse på e-post 27. juni 2007 vedrørende spørsmål om avrunding av
folketrygdens grunnbeløp (G) som iht. introduksjonsloven § 8 annet ledd ligger til grunn for
beregningen av introduksjonsstønaden.
Fra 1. mai 2007 er 2G kr. 133 624, 1/12 utgjør da kr. 11 135,3333.
Integrerings- og mangfoldsavdelingen (IMA) har vært i kontakt med Pensjonsavdelingen
(PA) i departementet, og får der oppgitt av regler for avrunding av G fastsettes av Arbeids- og
velferdsdirektoratet (AVdir). AVdir oppgir bruk av en omregningstabell, og en forholdsvis
komplisert måte å regne ut en månedssats av G ved å dele ny G på et gjennomsnitt av G de
foregående årene. Departementet ser ikke behov for å legge den samme omregningstabellen
til grunn ved utbetaling av introduksjonsstønaden.
Departementet vurderer at da de fleste kommuner utbetaler introduksjonsstønaden gjennom
de ordinære lønnssystemer, som forholder seg til desimaler uten noe problem, bør det ikke
være behov for å utarbeide en egen oversikt over de ulike bruttobeløpene av
introduksjonsstønaden.
Hvis Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) likevel finner det hensiktsmessig å gi
informasjon om regler for avrunding av G på sine nettsider i forbindelse med
introduksjonsstønaden, vurderer departementet at avrundingen slik den framkommer
av Lov av 24. mai 1985 nr 28 om Norges Bank og pengevesenet mv. (sentralbankloven) § 4
første ledd og forskrift av 23. januar 1992 nr. 65 om tilbaketrekking av 10-øremynt som
gyldig betalingsmiddel § 2 er den formelt riktige henvisningen.
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