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Enslige mindreårige flyktningers rett til utvidet barnetrygd,

bidragsforskudd og rett mottaker  av  ytelsene

Vi viser til deres henvendelse datert 18. mars 2016. Dere opplyser at dere får en rekke spørsmål

om mindreårige flyktningers rett til barnetrygd, utvidet bametrygd og bidragsforskudd, og hvem

ytelsene skal utbetales til. Nedenfor har vi redegjort for vårt syn på disse problemstillingene.

Brukergggppen

I en del tilfeller kommer bam alene til Norge som flyktninger eller asylsøkere. Rett til bametrygd

og bidragsforskudd inntreffer fra det tidspunktet bamet får en oppholdstillatelse som gjør det

sarmsynlig at vedkommende skal oppholde seg i Norge i over 12 måneder Bametrygd skal i slike

tilfeller utbetales til den bamet bor fast hos.

Utbetaling av bametrygd

Det følger av bamevernloven kapittel § 5A, § 5A-l, at Bame- ungdoms- og familieetaten

(Bufetat) skal gi bam som har kommet til riket og søkt asyl uten foreldre eller andre med

foreldreansvar, tilbud om opphold på et omsorgssenter for mindreårige. Tilbudet skal gjelde fra

det tidspunkt bamet blir overført fra utlendingsmyndighetene (transittmottak) til Bufetat og frem

til det blir bosatt i en kommune eller forlater riket.

Mindreårige asylanter mellom 15 og 18 år tilbys som regel bosetting i bofellesskap etter

overføring til kommunene. Betegnelsen bofellesskap brukes om botiltak med ulik grad av

bemanning og oppfølging. Noen bofellesskap er døgnbemannet, andre bemannet på kun på

dagtid. Noen mindreårige plasseres også i leilighet eller hybler hvor de jevnlig får oppfølging.

Dere opplyser at dere erfarer at enhetene i NAV Forvaltning har ulik praksis for hvem
bametrygden utbetales til når et bam bor i et bofelleskap. I noen tilfeller utbetales bametrygden
til bofellesskapet, mens andre utbetaler til verge.

I barnetrygdloven §  2  andre ledd sies det bl. a. at <<... bameveminstitusjon som har bam under 18

år boende fast hos seg, har rett til bametrygd dersom bamet er bosatt i riket etter bestemmelsene i
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§ 4. I bametrygdlovens forstand må et statlig flyktningmottak for barn under 18 år være en

bamevemsinstitusj on og mottaket har således rett til å få utbetalt bametrygden.

De nevnte bofelleskapene er imidlertid ikke ansett som bamevemsinstitusj oner. Etter

bametrygdloven § 12 skal bametrygden utbetales til bamets verge når et ugift bam under 18 år
flytter for seg selv, på hybel, i bokollektiv eller lignende. Ut fra deres opplysninger legges det til
grunn at det vil være bamets verge som skal få utbetalt bametrygden i de tilfellene den
mindreårige bor i et bofellesskap.

Rett til utvidet bametrygd

Hvis et bam blir tatt hånd om av eldre søsken, slektninger, venner, fosterforeldre eller lignende,

vil det være avhengig av omsorgspersonenes situasjon om det skal utbetales ordinær eller utvidet

bametrygd. Hvis et bam skal bo hos en enslig/ugift person kan det innvilges utvidet bametrygd.
Det samme gjelder dersom bamet tar hånd om seg selv og bor alene i egen leilighet.

Bametrygden skal i slike tilfeller utbetales til bamets verge. Bam som bor i bofelleskap har ikke
krav på utvidet bametrygd da de ikke anses som aleneboende.

Bidragsforskudd

Det er et vilkår for rett til bidragsforskudd at bamet bare bor sammen med en av foreldrene, bor
alene eller sammen med en annen omsorgsperson. Det er bamet selv som har rett til
bidragsforskuddet. I de fleste tilfellene vil det være andre enn bamet som har rett til å sette fram

krav og motta bidragsforskudd på vegne av bamet. Det er ikke et vilkår for retten til
bidragsforskudd at bamet har fått avslag på søknad om barnepensj on.

Kommunen dekker ofte husleie og andre utgifter for unge, enslige flyktninger som har fått

oppholdstillatelse. Det er imidlertid i slike tilfeller vanligvis ikke snakk om omsorgsovertakelse

etter bamevemloven. Dersom disse barna er under 18 år, skal det oppnevnes verge for dem.

Kommunen har ikke vergefunksj on og kan heller ikke fremsette krav eller få utbetalt et løpende

bidragsforskudd.

Dersom kommunen har forskuttert bidragsforskudd, kan kommunen sette frem krav om refusjon.

Kommunen må da selv godtgjøre at den har et refi1sjonskrav. Har ikke barnet verge, må

kommunen dokumentere sitt krav på armet grunnlag. Refusjon av kommunens utlegg til
bidragsforskudd kan bare skje for etterbetalingsperioden. Dersom NAV Forvaltning finner det

riktig etter en konkret vurdering i det enkelte tilfellet, kan et krav fra bamet selv kunne godtas

også når bamet ikke har fått oppnevnt verge. På samme måte kan bamet få utbetalt
bidragsforskuddet dersom det antas å kunne bruke dette på en forsvarlig måte. Dette følger av
forskotteringsloven  §  6.

Ta gjerne kontakt dersom dere trenger utfyllende opplysninger.
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