
Lovvedtak 39
(2010–2011)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 175 L (2010–2011), jf. Prop. 25 L (2010–2011)

I Stortingets møte 3. februar 2011 ble det gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringar i lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott (heving av inntektsgrensa for rett til fullt 
bidragsforskott mv.) 

I
I lov 17. februar 1989 nr. 2 om bidragsforskott

vert gjort følgjande endringar:

§ 5 skal lyde:
§ 5 Forskottets størrelse

Departementet fastsetter det beløp som kan utbe-
tales som bidragsforskott per barn. Beløpet kan for-
høyes eller reduseres med en tredjedel, avhengig av
forskottsmottakers inntekt. Forhøyet forskott ytes
dersom mottakeren ikke ville ha hatt bidragsevne et-
ter barnelova § 71 første ledd andre punktum vurdert
som enslig uten barn. Redusert forskott ytes dersom
mottakerens inntekt overstiger en grense fastsatt av
departementet.

Den som setter fram krav om forskott eller som er
tilstått forskott, skal selv dokumentere sine inntekts-
forhold i den utstrekning og på den måte som bi-
dragsfogden bestemmer. Dersom det ikke legges

fram slik dokumentasjon, kan krav om forskott av-
slås eller tilstått forskott stanses.

Departementet kan gi forskrift om hva som skal
regnes for inntekt etter paragrafen her og om inn-
tektsgrensen for å kunne motta forskott med ordinær
sats. Inntektsgrensen fastsettes under hensyn til an-
tall egne barn som forskottsmottakeren bor sammen
med og forsørger og under hensyn til om vedkom-
mende bor alene sammen med barna eller også har
ektefelle eller samboer. 

§ 7 sjette leddet vert oppheva.

§ 7 sjuande og åttande leddet vert sjette og sjuande
leddet.

II
Lova her tek til å gjelde 1. mai 2011 og får òg

verknad for saker der forskott er gitt eller vert gitt med
verknad for tidsrom før denne datoen.

Dag Terje Andersen
president
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