
 

 

 

Postadresse 
Postboks 8019 Dep 
0030 Oslo  
postmottak@aid.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersgata 64 
 
www.aid.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
983 887 457 

Avdeling 
Velferdspolitisk 
avdeling 

Saksbehandler 
Bente Hagerupsen 
22 24 83 77 

Barneperspektiv i NAV - Barneombudets innspill og anbefalinger 

Vi viser til møtet 20. januar 2022, og takker for utdypende innspill i brev av 14. februar. 

 

Barn og unge er spesielt sårbare i vanskelige situasjoner og det er viktig at deres særskilte 

behov blir ivaretatt i familiens møte med NAV-kontoret. Dette gjelder ved utøvelse av alle 

tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV), både de kommunale sosiale tjenestene 

og de statlige tjenestene og ytelsene. 

 

Som Barneombudet viser til, fant Statens Helsetilsyn i et landsomfattende tilsyn i 2012 at 

kommunene i liten grad kartla barns behov ved utmåling av økonomisk stønad til 

barnefamilier, og mangelfulle individuelle vurderinger. På bakgrunn av tilsynet ble det 

iverksatt en rekke tiltak. Barneperspektivet ble fremhevet i rundskrivet til sosialtjenesteloven. 

Det ble iverksatt opplæringstiltak for å øke kompetansen om barneperspektivet hos NAV-

ansatte. Det ble igangsatt forsøk- og utviklingsarbeid, bl.a. forsøket med Helhetlig oppfølging 

av lavinntektsfamilier (HOLF-prosjektet). Oppfølging av barnefamilier er gitt prioritet ved 

tildeling av statlige tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret. 

 

Helsetilsynet vil i 2022–2023 gjennomføre et nytt landsomfattende tilsyn om utmåling av 

stønad til familier med barn for å se om hensynet til barn blir hensyntatt i tilstrekkelig grad. 

Dette vil gi oss oppdatert kunnskap om ivaretakelsen av barns rettigheter ved utmåling av 

økonomisk stønad. 

 

Regjeringen har denne våren fremmet et lovforslag for Stortinget om å lovfeste at det ikke 

skal tas hensyn til barnetrygd ved vurdering av søknad om økonomisk stønad, med virkning 

fra 1. september 2022 (Prop. 87 L (2021–2022)). Lovforslaget innebærer ikke endringer i det 

grunnleggende prinsippet i sosialtjenesteloven om utøvelse av skjønn. I forbindelse med 
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Side 2 
 

ikrafttredelse av lovendringen vil departementet vurdere innretningen av de statlige 

veiledende retningslinjene for utmåling av økonomisk stønad, herunder de veiledende 

satsene for barns livsopphold i ulike alderskategorier. 

 

Det er nedfelt i tildelingsbrevet til Arbeids- og velferdsdirektoratet, også for 2022, at 

direktoratet skal arbeide for å ivareta og styrke barne- og familieperspektivet i NAV. 

Direktoratet har igangsatt flere utviklingsaktiviteter, bl.a. utvikling av opplæringsmateriell, 

fagutviklingsaktiviteter og verktøy rettet mot kommunene/NAV-kontoret for å kartlegge barns 

behov og familiens situasjon.  

 

I Meld. St. 32 (2020–2021) Ingen utenfor – En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- 

og samfunnsliv kapittel 7.6 er det en nærmere omtale av tiltak for å styrke barneperspektivet 

og familieperspektivet i NAV. 

 

For at barn, unge og barnefamilier med sammensatte behov skal få et helhetlig og 

samordnet tjenestetilbud, vil samarbeid med andre tjenester ofte være nødvendig. Stortinget 

har vedtatt endringer i flere velferdstjenestelover som bl.a. omfatter harmonisering og 

styrking av reglene om samarbeid og individuell plan, innføring av en samordningsplikt for 

kommunen ved ytelse av velferdstjenester, og innføring av en rett til barnekoordinator. 

Planlagt ikrafttredelse er august 2022. Det er også tatt andre initiativ for å legge til rette for 

mer samordnet innsats og tverrsektorielt samarbeid om barn og unge, herunder etableringen 

av den interdepartementale kjernegruppen for utsatte barn og unge. 

 

Vi merker oss Barneombudets innspill om å lovregulere barns rettigheter i 

sosialtjenesteloven og annet relevant lovverk som NAV forvalter. Vi takker igjen for 

innspillene fra Barneombudet, som vi tar med oss i det videre arbeidet for å styrke 

barneperspektivet i NAV. 

 

Med hilsen 

 

 

Vibeke Trålim (e.f.) 

avdelingsdirektør 
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seniorrådgiver 
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