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Svar på henvendelse om bilstønad 
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til mottatt henvendelse 31.08.21 vedrørende 
økonomisk stønad til bilhold. Vi beklager at det har tatt noe tid å besvare henvendelsen. 
 
Dere viser til bilstønadsforskriften § 5, som er endret slik at det nå kun gis bilstønad etter 
folketrygdloven § 10-5 for å bedre funksjonsevnen i arbeidslivet, og ikke etter folketrygdloven 
§ 10-6 om lignende stønadsformål i dagliglivet. I denne forbindelse viser dere også til 
uttalelse fra Sivilombudet (tidligere Sivilombudsmannen) av 22.12.20 (sak 2020/1078), hvor 
det påpekes at det kan være uklart hvilken betydning denne endringen har for stønad etter 
sosialtjenesteloven, ettersom rundskrivet til sosialtjenesteloven ikke er oppdatert etter 
endringen i bilstønadsforskriften. 
 
På denne bakgrunn, ber dere om en avklaring på hvilken betydning endringen i 
bilstønadsforskriften vil ha ved vurdering av behovet for bilstønad etter sosialtjenesteloven, 
og om det vil gjøres endringer i rundskrivet på dette punkt.  
 
Arbeids- og velferdsdirektoratets vurdering 
I Bilstønadsforskriften § 5 fra 2003 sto det følgende: 
«Stønad til kjøretøy ytes til: 
a) medlem som har behov for ordinær personbil (gruppe 1) 
b) medlem som har behov for spesielt tilrettelagt kassebil (gruppe 2). 
 
I 2015 ble bestemmelsens første ledd endret til følgende: 
«Stønad til kjøretøy ytes til: 
a) Medlem som har behov for ordinær personbil (gruppe 1), og som fyller vilkårene i 

folketrygdloven § 10-5 
b) Medlem som har behov for spesielt tilrettelagt kassebil (gruppe 2). 
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I bestemmelsens bokstav a ble altså setningen «og som fyller vilkårene i folketrygdloven § 
10-5» tilføyd.  
 
Økonomisk stønad til utgifter til bilhold fremgår av rundskriv 35-00 punkt 4.18.2.41. Her står 
det blant annet at utgifter til bilhold normalt ligger utenfor livsoppholdet, og at folketrygdloven 
har egne stønadsordninger knyttet til nødvendig bilhold. Formuleringen «utgifter til bilhold» i 
rundskrivet pkt. 4.18.2.41 omfatter både utgifter knyttet til innkjøp av bil og utgifter knyttet til 
det å ha bil. Slike utgifter vil normalt ligge utenfor livsoppholdet. Det må imidlertid alltid gjøres 
en konkret og individuell vurdering i hvert enkelt tilfelle. Endringen i Bilstønadsforskriften vil 
ikke påvirke hvordan rundskrivet skal forstås på dette punkt. 
 
Etter endringen i Bilstønadsforskriften, er imidlertid henvisningen til folketrygdloven i 
rundskrivet pkt. 4.18.2.41 ikke lenger like treffende. Som følge av tilføyelsen i 
Bilstønadsforskriften § 5 første ledd bokstav a, ytes det kun stønad til kjøretøy til medlem 
som har behov for ordinær personbil og som fyller vilkårene i folketrygdloven § 10-5. 
Henvisningen til § 10-5 betyr at det kun ytes stønad etter § 10-7 for å bedre funksjonsevnen i 
arbeidslivet. Ordlyden «stønad til kjøretøy» i Bilstønadsforskriften tilsier at den kun gjelder 
innkjøp av bil, og ikke stønad til utgifter til selve bruken av bilen. Dette støttes av rundskrivet 
til Bilstønadsforskriften, R10-07H. I slike tilfeller kan NAV-kontoret fremdeles henvise til 
folketrygdlovens stønadsordninger, jr. ordlyden i rundskrivet pkt. 4.18.2.41.  
 
Det kan derimot ikke på samme måte som tidligere henvises til folketrygdlovens ordninger i 
de situasjonene hvor vedkommende er i behov for stønad til bilhold (som også inkluderer 
innkjøp av bil) for å bedre funksjonsevnen i dagliglivet, da Bilstønadsforskriften ikke viser til 
folketrygdloven § 10-6.  
 
På bakgrunn av ovennevnte, vil Arbeids- og velferdsdirektoratet se på omtalen i rundskrivet  
på nytt. 
 
 
Med hilsen  
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