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Høringssvar: Vs: Høring - Forslag til endringer i reglene om barnebidrag og bidrag etter fylte 18 år i barneloven med 
forskrifter

Norsk Sykepleierforbund (NSF) er opptatt av at forslagene som skisseres ikke må innebære uheldige konsekvenser for 
utsatte grupper. Vi har følgende kommentarer til høringsforslaget:

7. Barnets inntekt som faktor ved fastsettelsen av bidragets størrelse
Det kan se ut til at forslaget om at barnets inntekt som faktor ved fastsettelse av bidragets størrelse, vil kreve 
uforholdsmessig mye byråkrati i forhold til gevinsten som antas oppnådd. Det er usikkert hvor mange det gjelder, 
beregningsmodellen fremstår kompleks, og departementet gir inntrykk av at det er relativt lite å hente ved den foreslåtte 
endringen.

8. Et nytt generelt fradrag ved fastsettelse av bidrag etter fylte 18 år
Departementet peker selv på at et krav om økt selvforsørgelse før endt skolegang kan komme i konflikt med prioritering 
av utdanning, og gjøre det mer krevende å fullføre videregående opplæring. NSF deler bekymringen for at enda flere 
må jobbe enda mere ved siden av studiene – med mulige konsekvenser for studieprestasjoner og fullført utdanning. 
Norge har allerede et alt for høyt frafall fra videregående skole. Sviktende motivasjon og krevende familieforhold er 
noen av årsakene til dette frafallet. NSF er bekymret for at økte krav til selvforsørgelse vil kunne forsterke denne 
tendensen.

9. Utvidet hjemmel til å innhente informasjon om skolegang fra utdanningsinstitusjoner 
Vi kan ikke se at det er særlige grunner til å gå mot dette så fremt de begrensninger som foreslås ivaretas. 

15. Fastsettelse av gebyr i internasjonale saker
NSF støtter forslaget, som ledd i å stimulere til inngåelse av private avtaler om barnebidrag også i internasjonale saker. 
Det forutsettes at gebyret faktisk lar seg innkreve uten uforholdsmessig ressursbruk.

Med vennlig hilsen

Kari Elisabeth Bugge Astrid Grydeland Ersvik
Fagsjef Seniorrådgiver
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