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Sammendrag 
 
Folketrygdens stønadsordning gjelder for enslige forsørgere som er ugift, skilt eller separert 
og som har omsorgen for yngre barn. Formålet med stønaden etter folketrygdlovens § 15-1 er 
å sikre inntekt for medlemmer som har aleneomsorg for barn, og gi disse midlertidig hjelp til 
selvhjelp slik at de kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. I 1998 ble det 
gjennomført omfattende endringer i stønadsordningen som tok sikte på å bedre økonomien for 
eneforsørgere på overgangsstønad samt å stimulere til økt selvforsørging gjennom arbeid og 
utdanning. De viktigste virkemidlene var kortere stønadstid og aktivitetskrav for 
eneforsørgere med barn over 3 år. 
 
Rapporten er ment som en gjennomgang av stønadsordningen for enslige forsørgere i 
perioden etter reformen med hensyn på økonomisk situasjon og aktivitet. Vi har gått gjennom 
forskningen på området i perioden etter 1998 og samlet kunnskapen i det vi kaller en 
”litteraturgjennomgang”. Videre har vi vurdert den økonomiske situasjonen etter skatt for 
mottakere av overgangsstønad ved utarbeidelsen av et ”typetilfelle”. Dette har vi brukt som et 
sammenligningsgrunnlag mot enslige forsørgere som mottar andre typer stønader. Til sist har 
vi ved hjelp av registre fra Rikstrygdeverket og opplysninger fra Statistisk sentralbyrå på 
sosialhjelp og utdanning, oppdatert og videreutviklet tall og fakta på eneforsørgerområdet.  
 
Litteraturgjennomgangen viser til at 1998-reformen bidro til å styrke arbeidslinja ved å 
begrense mulighetene til alternativ inntekt utover lønnet arbeid. Arbeidslinja medførte et 
skarpt skille mellom forventningene til lønnsarbeid og omsorgsarbeid. Stønaden siktes i dag i 
langt større grad inn mot barn under tre år. Eneforsørgere med barn i denne aldersgruppen har 
sågar fått mer støtte i form av bl.a. økt overgangsstønad og kontantstøtte, og resultatene i 
litteraturgjennomgangen tyder på at denne gruppen står sterkere økonomisk nå enn tidligere.  
 
Derimot forventes det at eneforsørgere med barn over tre år i langt større grad skal ut i 
arbeidslivet. Forskningsresultatene tyder på at mange enslige forsørgere klarer seg svært godt 
og at flertallet har klart å tilpasse seg de nye forholdene etter regelendringene. Sysselsettingen 
har økt, inntektene har økt, yrkesinntekten har blitt viktigere, flere tar utdanning og færre går 
på sosialhjelp. Imidlertid kan det virke som om de svakest stilte i utgangspunktet har merket 
konsekvensene av regelendringene. Denne gruppen er etter all sannsynlighet i en presset 
økonomisk situasjon etter bortfall av overgangsstønad. Lavinntektsrisikoen blant 
eneforsørgere har økt og mange oppgir å ha problemer med å betale uforutsette regninger. 
 
Litteraturen peker på mange hindringer som eneforsørgere møter på veien til selvforsørging. 
Blant enslige forsørgere er det mange som har større problemer enn andre foreldre i en 
økonomisk lavkonjunktur, de møter diskriminering på arbeidsmarkedet, de er oftere 
undersysselsatt, mange har dårlige betalte jobber og problemer med å fullføre utdanningen. 
Videre kan en sterkere omsorgsorientering blant denne gruppen og dårligere helse bidra til å 
hindre selvforsørging. 
 
Typetilfellene viser at for en hjemmeværende eneforsørger med overgangsstønad, gitt de 
forutsetninger typetilfellene bygger på, vil kontantstøtten bidra til en disponibel inntekt (etter 
skatt, bolig og barnehageutgifter) på nær det dobbelte av den man får uten denne ytelsen. 
Uten kontantstøtte og med barn eldre enn 3 år vil man som hjemmeværende uten 
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arbeidsinntekt, ha en disponibel inntekt på linje med de statlige veiledende retningslinjene for 
sosialhjelp.  
 
Fra en situasjon uten arbeidsinntekt som over, vil kun en liten økning i arbeidsinntekten føre 
en betydelig økning i den disponible inntekten. Samtidig finner vi at marginalskattene er 
svært høye for arbeidsinntekter over 1 G. En arbeidsinntekt på 5 G vil allikevel øke den 
disponible inntekten med nesten det dobbelte sammenlignet med en inntekt på 0,5 G.  
 
Minsteytelsene på attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad vil gi lavere 
disponibel inntekt sammenlignet med både de veiledende sosialhjelpssatsene og full 
overgangsstønad. Forsørgertillegget (barnetillegget) under attføringspengeordningen bidrar 
imidlertid til å heve denne gruppens økonomi over de veiledende sosialhjelpssatsene. 
Minstepensjonen på varig uførepensjon gir en disponibel inntekt godt over den disponible 
inntekten på attføring, rehabilitering, tidsbegrenset uførestønad og overgangsstønad uten 
arbeidsinntekt, men kun for lave tidligere inntekter.  
 
For en eneforsørger med overgangsstønad vil kun en liten økning i arbeidsinntekten medvirke  
til en disponibel inntekt langt høyere enn rehabilitering, attføring og tidsbegrenset uførestønad 
uten arbeidsinntekter ved siden av. Overgangsstønad med arbeidsinntekt mellom 2 og 3 G vil 
gi større disponibel inntekt enn de andre stønadsordningene uavhengig av tidligere inntekt. 
Dette betyr at økning i tidligere inntekt for rehabilitering, attføring og tidsbegrenset 
uførestønad i langt mindre grad bidrar til bedring av den økonomiske situasjonen. 
 
Økningen i barnetillegget for rehabilitering og attføring av 1.1.2006 fører ikke til at enslige 
med barn som opprinnelig hadde inntekt under de veiledende retningslinjene for sosialhjelp 
kommer over denne grensen. Derimot vil endringer i barnetillegget 1.6.2006 for gruppen på 
tidsbegrenset uførestønad føre til en betydelig økning i disponibel inntekt.  
 
Avslutningsvis vil vi understreke at den disponible inntekten i praksis vil kunne avvike fra 
typetilfellene, særlig på grunn av barnebidraget, som avtales individuelt mellom foreldrene, 
og forskjeller i barnehageutgifter. 
  
Tall- og faktadelen gir et klart inntrykk av at vi har å gjøre med en ordning hvor det har vært 
gjennomført store endringer, men som stabiliserer seg etter overgangsperioden. Ved utgangen 
av 2005 var det ca 41 000 personer som fikk overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn.  
90 prosent av dem med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn og med omsorg for 
barn over 3 år er i aktivitet og andelen med redusert overgangsstønad går opp. Andelen 
eneforsørgere under utdanning mens de mottar overgangsstønad/stønad til barnetilsyn har 
derimot vært stabil.  
 
Den gjennomsnittlige varigheten på stønaden er på vel to år og er i perioden etter 
overgangsreglene stabil. Ca 1/3 av dem som gikk ut av ordningen har hatt overgangsstønad i 
over tre år. Varigheten på ordningen er åpenbart påvirket av en rekke forhold som både kjønn, 
alder, sivil status og tidligere yrkeserfaring. Vi fant i tillegg at en relativt stor andel av dem 
som ikke hadde hatt arbeidserfaring før tilgang overgangsstønad, hadde liten eller ingen 
inntekt ett år etter avgangen fra overgangsstønad. 
 
Et viktig spørsmål er hvordan det går med enslige forsørgerne etter en periode på 
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overgangsstønad er avsluttet. Tallene tyder på at relativt mange har betydelige 
overgangsproblemer etter avgangen fra overgangsstønad. Under 50 prosent er i arbeid etter at 
overgangsstønaden er avsluttet, og andelen ser ikke ut til å ha økt vesentlig to år etter avsluttet 
overgangsstønad. Mange av dem som er i arbeid er i tillegg på deltid. Vi finner at en del går 
videre i trygdesystemet, på sosialhjelp eller er arbeidssøkere. Spesielt gjelder dette personer 
som ikke har hatt arbeidserfaring tidligere. 
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1 Innledning 
 
 
Folketrygdens stønadsordning gjelder for enslige forsørgere som er ugift, skilt eller separert 
og som har omsorgen for yngre barn. Formålet med stønaden etter folketrygdlovens § 15-1 er 
å sikre inntekt for medlemmer som har aleneomsorg for barn, og gi disse midlertidig hjelp til 
selvhjelp slik at de kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. Ytelsene skal dekke 
utgifter til livsopphold, barnetilsyn, direkte utgifter under utdanning og flytteutgifter for å 
komme i arbeid. I 1998 ble ordningen endret. 
 
Det har siden reformen vært gjennomført en del forskning og utredning på området, blant 
annet i forhold til erfaringer med regelendringene og utvikling i inntekt og levekår. For å få et 
grunnlag for en samlet vurdering av stønadsordningen og hvordan den kan bli mer målrettet i 
forhold til utdanning og arbeid er det behov for å samle den kunnskapen som nå finnes på 
området. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har derfor bedt Rikstrygdeverket om å: 
 

�� Lage kunnskapsoversikt/litteraturgjennomgang av forskning og utredninger 
gjennomført etter reformen i 1998.  

 
�� Vurdere økonomisk situasjon for enslige forsørgere med overgangsstønad 

sammenlignet med andre enslige forsørgere og personer som mottar andre typer av 
stønader.       

 
�� Oppdatere tall og faktagrunnlag, basert på Rikstrygdeverkets registre, herunder se på 

overgang til andre trygdeytelser, sosialhjelp og utdanning. 
 

 
Datagrunnlaget er RTVs registere. Opplysninger fra Rikstrygdeverket er oversendt Statistisk 
Sentralbyrå som har koblet på opplysninger om sosialhjelp, arbeidssøkere og utdanning fra 
FD-trygd-basen. På grunn av Statistisk Sentralbyrås bestemmelser om anonymisering og 
avidentifisering har Statistisk Sentralbyrå utarbeidet aggregerte tabeller for Rikstrygdeverket. 
Analysen av disponibel inntekt for mottakere av overgangsstønad er basert på NOSOSKOs 
typetilfeller (Social trygghet i de nordiske lande 2003).  
 
 
 
1.2  Reformen i 1998 
 
 
På bakgrunn av Regjeringens velferdsmelding  (St.meld.nr.35 (1994-95) ble det gjort 
omfattende endringer i stønadsordningen fra januar 1998. Hensikten var dels å bedre 
inntekten for den som for en midlertidig periode hadde overgangsstønad som viktigste kilde 
til livsopphold, dels for å stimulere enslige forsørgere til selvforsørging og kvalifisering 
gjennom arbeid eller utdanning. I tillegg mente Regjeringen at lange stønadsperioder kunne 
vanskeliggjøre senere selvforsørgelse.  
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Bakgrunnen var først og fremt at andel personer på uredusert overgangsstønad uten aktive 
ytelser (stønad til barnetilsyn/utdanningsstønad), hadde gått betraktelig ned og at relativt 
mange var i stønadsordningen lenge.  
 
I tillegg var det gjennomført en rekke familiepolitiske tiltak som bidro til å gjøre det lettere å 
kombinere yrkesaktivitet med omsorgen for små barn (forlenget foreldrepermisjon, 
tidskontorordning, økt barnehageutbygging og etablering av skolefritidsordning). Det ble 
antatt at denne satsingen gjorde det mulig for enslige forsørgere å gå ut i arbeidslivet selv når 
barna var små og tilsa at den maksimale stønadstiden burde kunne kortes ned. 
 
Ytelsene til enslige forsørgere skal sikre inntekt i en overgangsperiode da omsorgen for barn 
gjør det vanskelig å forsørge seg ved eget arbeid. Et svært viktig mål er å sikre en god 
økonomi i barnets første leveår. Det var også indikasjoner på at ytelsene for enkelte ikke 
strakk til for å gi en rimelig levestandard (NOU 1993: 17, Gul bok 1993-94). En del enslige 
forsørgere med full overgangstønad fikk sosialhjelp i tillegg. Om lag 37 prosent av enslige 
forsørgere med uredusert overgangsstønad fikk sosialhjelp ved siden av trygdeytelsene.  Det 
kom også fem at en del enslige forsørgere også brukte større andel av inntekt til boutgifter enn 
andre befolkningsgrupper. En omlegging av stønadsordningen kunne derfor gi bedring i 
økonomien i de vanskelig periodene.    
 
På bakgrunn av dette ble det lagt frem skisser til omlegging av stønadsordningen for enslige 
forsørgere (Gul bok 1993-94, Budsj inst S nr 11 (1993-94)): 
 

�� Større muligheter til arbeid gjennom aktive tiltak og oppfølging 
�� Større krav til aktivitet i perioder med overgangstønad 
�� Økt stønad til barnetilsyn ved arbeid og utdanning 
�� Bedret økonomi for enslige forsørgere med overgangsstønad 
�� Kortere tid med overgangsstønad på bakgrunn av bedringene i barnehagedekning og 

skolefritidsordninger 
�� Økt stønad ved utdanning. 

 
Målet var at enslige forsørgere skulle stå sterkere når de offentlige ytelsene helt eller delvis 
falt bort. Satsing på utdanning og kvalifiseringstiltak skulle bidra til styrket yrkesaktivitet og 
varig bedring av økonomien.     
 
1. januar 1998 ble derfor stønadsperioden kortet ned. Fra barnet fylte 3 år ble det stilt krav til 
yrkesrettet aktivitet. Et virkemiddel for å støtte opp om endringene var etablering av 
permanente brukermedvirkningsordninger over hele landet. Likeså ble overgangstønaden 
hevet til 70 000 kr mot 61 518 kr tidligere. I tillegg ble det gitt et ekstra småbarnstillegg i 
barnetrygden som rettet seg spesielt mot enslige forsørgere som hadde barn mellom 0 – 3 år 
og fikk uredusert overgangstønad. I tillegg ble ordningen med stønad til barnetillegg forbedret 
(Ot prp nr 8 1996-97).  
 
Ved omlegging til nytt regelverk fikk de som allerede hadde overgangsstønad muligheten til å 
følge de gamle vilkårene frem til 1.januar 2001, mens nye fikk overgangsstønad etter nye 
regler. 
   
Fra 1. juli 1999 ble vilkårene for rett til stønad som enslig mor/far endret, slik at 
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eneforsørgeren som lever i stabilt samboerskap (samboer i 12 av de siste 18 månedene) med 
en annen enn barnets far, mistet retten til stønad som enslig forsørger. Dette har ført til en 
nedgang i antall mottakere av overgangsstønad.    
For å bedre muligheten til utdanning etter reformen er det også gjennomført flere 
regelendringer: 
§ 15-6 fjerde ledd første punktum - stønad ut skoleåret kom 1.1. 2003. 
§ 15-6 tredje ledd andre punktum - rett til stønad i ett år ekstra for spesielle grupper kom 1.1 
2004.  
§ 15-6 femte ledd omstillingstid - rett til stønad i opptil to år (mot tidligere 1 år) dersom det 
siste året benyttes til nødvendig utdanning kom også fra 1.1. 2004 . 
 
 
 
1.3  Kort om dagens regler 
 
 
De viktigste vilkår for å få stønad til enslig mor eller far er: 
 

�� Ha sivilstatus ugift, skilt eller separert  
�� Være mor eller far 
�� Være alene om omsorgen for barn 
�� Ikke leve sammen med en person hun eller han har barn med  eller er skilt eller 

separert fra 
�� Ikke levd sammen med en person i 12 av de siste 18 månedene. 

 
Stønadsprogrammet består av overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og 
tilskudd til dekning av flytteutgifter.  Så lenge yngste barn ikke har fylt tre år legges det som 
regel til grunn at omsorgen er så omfattende at forsørgeren må avstå fra lønnet arbeid. Etter at 
barnet har fylt tre år, stilles krav til yrkesrettet aktivitet/utdanning. Kravet til yrkesrettet 
aktivitet gjelder overgangsstønad. Med yrkesrettet aktivitet menes utdanning, arbeid eller å 
være tilmeldt Aetat som reell arbeidssøker. Arbeid og utdanning skal være på minst halv tid.    
 
Overgangsstønaden er stønad til livsopphold og skal være en garanti for at forsørgeren og 
barna har et minstebeløp å leve av. Stønaden kan gis i inntil 3 år frem til yngste barn fyller 
åtte år. Dersom skilsmisse, separasjon eller samlivsbrudd inntrer etter at barnet er fylt åtte år, 
kan stønad gis i opptil ett år frem til barnet fyller ti år. Overgangsstønaden kan i visse  tilfeller 
forlenges, blant annet med 2/1 år under nødvendig utdanning.      
  
Årlig uredusert overgangsstønad utgjør 1,85 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Den 
reduseres i forhold til den arbeidsinntekten forsørgeren har eller kan få, men ikke hvis 
arbeidsinntekten på årsbasis er mindre enn halvparten av grunnbeløpet. Stønaden reduseres 
med 40 prosent av inntekt over halvparten av grunnbeløpet. 
 
En relativ stor andel av enslige forsørgere med ytelser fra folketrygden får supplerende 
sosialhjelp. I 1997 fikk 28 prosent av enslige forsørgere med overgangsstønad slik hjelp.  
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Stønad til barnetilsyn skal gjøre det mulig for enslig mor eller far  å fortsette eller starte opp 
med utdanning eller arbeid. Stønad til barnetilsyn gis også når forsørgeren står tilmeldt 
arbeidsformidlingen som reell arbeidssøker. Den kan også beholdes når forsørgeren er 
forbigående syk. Utgiftene må dokumenteres. Stønad til barnetilsyn gis med 64 prosent av 
faktiske utgifter opptil bestemte satser. Når pensjonsgivende inntekt er større enn seks ganger 
grunnbeløpet gis det ikke stønad til barnetilsyn. Stønaden gis til yngste barn har fullført fjerde 
skoleår. I visse tilfeller kan stønaden gis utover fjerde skoleår.   
 
I tillegg kan det ytes utdanningsstønad til yrkesutdanning i inntil tre år. Det kan også gis 
stønad til almenutdanning. Denne stønaden kan også gis til enslige forsørgere som er 
brukerkontakt  i oppfølgingsvirksomhet med sikte på å kvalifisere og stimulere enslige 
forsørgere til å ta arbeid eller utdanning. Utdanningsstønad gis uavhengig av arbeidsinntekt 
og er skattefri. 
 
Det kan også gis tilskudd til dekning av flytteutgifter for å komme i arbeid.            
 
I St prp nr 1 for 2006 gjengis hovedmålene på området enslige forsørgere som ”sikre rimelig 
inntekt i en overgangsperiode” og stimulerer til selvforsørgelse. Resultatindikatorene er andel 
enslige forsørgere med: 
  

�� med stønad fra folketrygden.  
�� med redusert overgangsstønad  
�� som utelukkende mottar stønad til barnetilsyn 
�� under utdanning 
�� tilmeldt Aetat.  

 
I tildelingsbrevet for Rikstrygdeverket 1. halvår 2006 er målet at andelen enslige forsørgere 
og unge gjenlevende som er i arbeid eller utdanning skal være 82 prosent. 
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2 Litteraturgjennomgang 
 
2.1 Innledning 
 
 
Det er ikke entydig definert i litteraturen hvem som hører til gruppen enslige forsørgere. Dette 
kan ha sammenheng med ulike valg av definisjoner og avgrensninger, men også at statistikk 
som brukes mangler nødvendige opplysninger for å kunne foreta de ønskelige 
avgrensningene. I dagens stønadssystem defineres eneforsørgere som en som deler hushold 
med barn under 18 år, men ikke med barnets andre forelder eller ny samboer/ektefelle. Som vi 
vil se i avsnitt 2.2 (Presentasjon av undersøkelser) vil de forskjellige undersøkelsenes 
definisjon av eneforsørgere avhenge av hvilket datamateriale de benytter seg av. I Statistisk 
sentralbyrås husholdningsundersøkelser defineres eneforsørgere på bakgrunn av faktisk 
husholdningssammensetning. De som bor uten ektefelle eller samboer, men med egne barn 
under 18 år regnes her som eneforsørgere. Bruker man tall fra Rikstrygdeverket defineres 
eneforsørgere som de med rett på utvidet barnetrygd, dvs. barnetrygd for ett barn mer enn det 
faktiske antallet. Denne definisjonen omfattet fram til 2000 kun barn under 16 år, men ble så 
endret til å innebefatte alle barn under 18 år. Definisjonen endres altså over tid med endringer 
i lovverket. 
 
 
En heterogen gruppe 
Til tross for definisjonsforskjeller gir statistikken oss noen entydige karakteristika av enslige 
forsørgere som gruppe. De har i gjennomsnitt lavere utdanningsnivå og yrkesdeltakelse, færre 
barn, dårligere økonomi og får oftere sosialhjelp enn gifte/samboende foreldre, men er til 
gjengjeld i større grad under utdanning (Kjelstad 1998b, Kjelstad og Rønsen 2001, Fjær og 
Syltevik 2005). Dette er alle trekk ved enslige forsørgere vi vil komme nærmere inn på, og 
som vi spesielt vil se i lys av regelendringene i 1998. Enslige forsørgere er også en svært 
heterogen gruppe. Det er eksempelvis store forskjeller mellom enslige mødre og fedre. Det er 
grunn til å tro at enslige fedre er en relativt ressurssterk gruppe. Enslige fedre har i større grad 
høyere utdanning, høyere inntekter, er oftere sysselsatt og i heltidsarbeid. Livsfasen som 
eneforsørger er gjerne midlertidig, de får eneansvar for større barn og opplever mer støtte i 
omgivelsene enn enslige mødre. Et eksempel på sistnevnte er at i halvparten av tilfellene hvor 
far er registrert som enslig forelder, har foreldrene i praksis delt omsorg (Kjelstad 1998a, 
Kjelstad og Rønsen 2002, Kjelstad og Skevik 2004, Jensen 2005). Dette i kombinasjon med at 
ca. ni av ti eneforsørgere er kvinner, gjør at vi i denne rapporten i mindre grad vil konsentrere 
oss om de enslige fedrene1.  
 
Gruppens heterogenitet vises også ved at alenemødres generelt dårlige økonomi skyldes langt 
flere forhold enn bare det å være alenemor. Ugreninov (2003) finner at utdanning som den 
viktigste enkeltfaktoren, samt bosted og alder ved intervjutidspunkt er av større betydning for 
yrkesinntekten enn effekten av å være alenemor. En annen undersøkelse viser at de færreste 
bryter med tidligere aktivitet når de går over i en livssituasjon som eneforsørger. Flertallet 
som i utgangspunktet var i jobb, forblir yrkesaktive i hele eller deler av tiden som 
eneforsørger og flertallet av dem i skole fortsetter sin skolegang. Hvilken livssituasjon 
vedkommende er i i utgangspunktet, vil derfor være utslagsgivende for hvordan personen 
tilpasser seg overgangen til å være aleneforelder (Kjelstad 1998b, Epland og Lyngstad 2003). 
 
                                                 
1 Vi snakker hovedsaklig om eneforsørgere (både mødre og fedre) og alenemødre 
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Enslig forsørger – en livsfase 
Hovedveien til å bli enslig forelder går i dag via oppløste samboerskap. Andre veier går 
gjennom å få barn alene, oppløste ekteskap eller at ektefellen/samboer dør. Man forlater fasen 
ved at barnet vokser opp eller at man etablerer et nytt samliv. Eneforsørger er altså ikke noe 
man er hele livet. Det dreier seg om en livsfase som stadig flere opplever i kortere eller lengre 
perioder av livet. Funn tyder på at eneforsørgerfasen er blitt kortere, men det er viktig å nevne 
at variasjonen i varighet også er store (Kjelstad 1998b, Lyngstad 2000b, Kjelstad og Skevik 
2004). Samtidig har også varigheten av å motta overgangsstønad blitt betydelig redusert. 
Mens medianen for varighet fra 1997 til 2001 var 14 måneder, var den fra 1992 til 1996 på 25 
måneder. Denne nærmest halveringen av mediantid på overgangsstønad har sammenheng 
med regelendringene både i 1998 og 1999 (Dahl 2003).    
 
 
Hvor mange er enslige forsørgere? 
Antallet eneforsørgere varierer etter hvilken definisjon som legges til grunn. Folke- og 
boligtellingen i 2001 fant at det var 107 000 husholdninger av typen ”mor/far med barn 0-17 
år”, mens Rikstrygdeverket samme år opererer med 116 000 enslige forsørgere med utvidet 
barnetrygd. I årene etter viser Rikstrygdeverkets statistikk en jevn økning i antallet enslige 
forsørgere. I 2004 mottok til sammen 122 000 eneforsørgere utvidet barnetrygd2 (Statistisk 
sentralbyrå 2002, Rikstrygdeverket 2005). Antall eneforsørgere med overgangsstønad3 ble 
kraftig redusert fra 2000 til 2001. Antallet har vært rimelig stabilt i årene etter, mens det i 
2004 var en liten oppgang. I 2000 var 40 382 eneforsørgere på overgangsstønad og året etter 
var antallet redusert til 26 083. Forklaringen ligger i at reformen som ble gjennomført i 1998 
først fikk full effekt ved utgangen av 2000. 
 
 
Argumenter for og imot regelendringene 
Det var mange argumenter for å gjennomføre reformen i 1998. Den offentlige debatten i 
forkant av endringene gikk på at arbeidslinja skulle styrkes for eneforsørgere som for andre 
grupper. Det første tegnet i denne retning kom allerede i 1990 hvor reglene for avkortning av 
overgangsstønad mot arbeidsinntekt ble endret slik at det skulle bli mer lønnsomt å gå ut i 
yrkeslivet. Styrkingen av arbeidslinja ble bl.a. begrunnet ved at en rekke familiepolitiske 
tiltak4 hadde gjort det enklere for småbarnsforeldre generelt å kombinere yrkesaktivitet med 
omsorg. Reformen avspeilet også problemene med at overgangsstønaden var for lav og varte 
for lenge. Stønadssatsene økte som et argument for at eneforsørgerne som mottok full 
overgangsstønad hadde dårlig økonomi. En annen måte å bedre deres økonomi på var å 
motivere til arbeid og utdanning. Man mente at den daværende ordningen førte til en 
passivisering hos enkelte og bidro til at de fikk problemer med å komme inn på 
arbeidsmarkedet etter stønadsslutt. Man ville også unngå at eneforsørgere ble sosialt isolerte 
fordi de ikke deltok i samfunnslivet som andre mødre og fedre. I tillegg var 
likestillingsargumenter sentrale da man ønsket mer likestilling på arbeidsmarkedet og i 
omsorgsarbeidet hjemme (Fjær og Syltevik 2002, 2005, Skevik 2001, Kjelstad og Skevik 
2004, Kjelstad og Rønsen 2003). Som Kjelstad og Rønsen (2002) kan vi oppsummere med at 
to typer argumenter har vært dominerende, nemlig insentivargumenter og velferdsargumenter. 
 
                                                 
2 Omfatter bl.a. syke barn som krever ekstra stell, men i all hovedsak enslig mor eller far 
3 Enten kun overgangsstønad eller overgangsstønad og stønad til barnetilsyn 
4 Fjær og Syltevik nevner forlenget fødselspermisjon, tidskontoordning, økt barnehageutbygging, senkingen av 
skolealderen og etablering av skolefritidsordningen 
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Kritiske røster har spurt hvorvidt man kan forvente at enslige forsørgere på linje med andre 
skal kunne forsørge seg selv gjennom lønnet arbeid. Andre har reist tvil om reformen er 
fleksibel nok. Eksempler på argumenter som har vært framført, er at reformen tar for få 
individuelle hensyn, ikke gir tilstrekkelig tid til fullføring av utdanning og til å stabilisere 
situasjonen etter et samlivsbrudd. Videre er reformen kritisert for ikke å ta nok hensyn til 
idealene om god barneomsorg (Fjær og Syltevik 2002, Kjelstad 1998b). Fjær og Syltevik fant 
likevel stor støtte for reformen blant eneforsørgerne selv. 61 prosent svarte i 20005 at de var 
noe eller svært positive, mens 22 prosent var noe eller svært negative til reformen. 
 
 
Litteraturgjennomgangens innhold 
Målet med denne kunnskapsstatusen er å gå systematisk gjennom kvantitative og kvalitative 
undersøkelser som er gjort på det aktuelle området hovedsakelig i tiden etter regelendringene 
i 1998. Vi ønsker å oppsummere og sammenligne litteraturen med spesielt fokus på effekten 
av reformen i forhold til dens målsettinger om økt selvforsørgelse og bedret økonomi for 
eneforsørgere på overgangsstønad. I tillegg vil vi prøve og fange opp forskningen som er gjort 
på de svakeste gruppene av eneforsørgerne fordi disse i størst grad trenger oppfølging, og er 
avhengige av en målrettet ordning. Først vil vi presentere de mest relevante undersøkelsene 
som er blitt utført i nyere tid rundt temaet eneforsørgere. Deretter vil vi se på eneforsørgernes 
økonomiske situasjon. Er situasjonen for enslige forsørgere på overgangsstønad bedret? Har 
yrkesinntekt blitt mindre eller mer viktig i tiden etter regelendringene? Hvordan er den 
økonomiske situasjonen i forhold til andre grupper i samfunnet? Siden ser vi om 
eneforsørgere har blitt mer ”aktive”. Er flere i arbeid og utdanning eller er mange privat 
forsørget eller over på andre trygdeytelser? Til sist oppsummerer vi litteraturen på det som 
omhandler hindringer for selvforsørgelse. Hva gjør at enkelte grupper har problemer med å 
komme seg i aktivitet og hva opplever eneforsørgere selv som viktige barrierer til 
selvforsørgelse? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 før de selv ble berørt av reformen 



 

 
                                                                            
 
 
  15
 

2.2 Presentasjon av relevante undersøkelser 
 
 
For å finne litteratur som kunne knyttes til problemstillingen, er flere virkemidler tatt i bruk. 
Det er blitt gjort litteratursøk både i NOVA og Institutt for samfunnsforsknings (ISF) 
bibliotek og i universitetenes database, Bibsys. Ved gjennomlesing av relevante artikler og 
rapporter har vi igjen funnet referanser til andre. Vi har også gjort søk etter nøkkelord i 
internett-søkemotoren Google.  
 
Vi har hovedsaklig sett på den delen av forskningen som er gjort etter 1998 for å kunne 
beskrive de faktiske effektene av reformen på best mulig måte. Noe av denne litteraturen 
omhandler hva som skjer med dem som mistet retten til overgangsstønad etter reformen i 
1998, mens annen litteratur tar for seg de som ble værende i ordningen. Annen igjen ser på 
gruppen av enslige forsørgere som helhet. Vi vil her i kronologisk rekkefølge presentere 
datagrunnlaget, metoden og problemstillingene til de undersøkelsene vi syntes var mest 
relevante i forhold til litteraturgjennomgangen. 
 
 
Anne Skevik: ’Egenforsørgede eneforsørgere: Aktiveringspolitikk for enslige forsørgere 
i seks land på 1990-tallet’ (2001) 
Rapporten presenterer en sammenlignende analyse av aktiveringspolitikken i Norge, Sverige, 
Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand på 1990-tallet. Formålet er å se om 
aktiveringspolitikk har vært et uttrykt mål i politikken overfor enslige forsørgere, å studere 
virkemidlene for aktiveringspolitikk samt å se på sammenhengen mellom politikk og 
yrkesaktivitet. Data gjør at man kan sammenligne ikke bare ’på tvers’ av landene, men også 
’på langs’ – altså over tid. 
 
Randi Kjelstad og Marit Rønsen: Enslige foreldre på arbeidsmarkedet 1980-1999. En 
sammenligning med gifte mødre og fedre’ (2002) 
Kjeldstad og Rønsen ønsket å identifisere eventuelle forandringer i arbeidsmarkedsadferd 
blant enslige forsørgere, og om dette eventuelt kunne forklares av endringer i 
overgangsstønad (bl.a. i 1998), generelle endringer i kvinners yrkestilknytning og/eller 
skiftende konjunkturforhold i arbeidsmarkedet. Basert hovedsakelig på kvartalsvise 
arbeidskraftundersøkelser (AKU) fra Statistisk sentralbyrå, samt folketellinger, 
levekårsundersøkelser og tidsbruksundersøkelser, kunne de følge arbeidsmarkedsutviklingen 
fra 1980 til 1999 for enslige forsørgere og sammenligne den med den tilsvarende utviklingen 
for gifte og samboende foreldre. Fordi arbeidskraftsundersøkelsene kun gir opplysninger om 
barn 0-15 år, begrenses analysen til foreldre eller enslige med barn under 16 år. 
 
Svanaug Fjær og Liv Johanne Syltevik: ’Omsorg, tid og penger for likestillingens 
frontløpere. Sluttrapport fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere’ (2002) 
Fjær og Syltevik ønsket å studere brukernes holdninger og personlige erfaringer med 
regelendringene i 1998. Resultatene kunne videre brukes til å identifisere hvorvidt reformen 
fremmet eller hemmet prosesser som i neste omgang ville føre til økt selvforsørgelse. 
Evalueringen var lagt opp som en panelstudie hvor et utvalg trukket av Rikstrygdeverket 
besvarte to spørreskjema, ett sommeren 2000 (T1) og det neste høsten/vinteren 2001/2002 
(T2). Kun 41 prosent svarte i første runde. I andre runde svarte 70 prosent av de som var med 
i første runde. En undersøkelse av utvalgets representativitet viser at de som svarte er i en 
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bedre ressursmessig situasjon enn gruppen av eneforsørgere som helhet, noe som fører til at 
enslige forsørgere som har problemer med selvforsørging og yrkesaktivitet vil være 
underrepresentert i undersøkelsen. 
 
Jon Epland og Jan Lyngstad: ’Barn av enslige forsørgere i lavinntektshusholdninger. En 
analyse basert på registerdata’ (2003) 
Rapporten tar for seg barn av enslige forsørgere med lavinntekt. Epland og Lyngstad ser på 
om andelen barn av enslige forsørgere med lavinntekt avviker fra lavinntektsandelen blant 
barn i parhusholdninger. Videre ønsket forfatterne å se hvordan lavinntektsandelen varierer 
mellom ulike grupper av enslige forsørgere etter demografiske kjennetegn (barnets alder og 
innvandringsstatus, foreldres alder og sivilstand, bostedsfylke og –kommune) og etter 
foreldrenes utdanning, yrkesaktivitet og ulike kombinasjoner av arbeid og trygd. Analysen 
baserer seg på Statistisk sentralbyrås inntektsstatistikk for personer og familier fra år 2000. 
 
Grete Dahl: ’Enslige forsørgere med overgangsstønad – økonomisk situasjon etter 
avsluttet stønad’ (2003) 
Dahl studerer enslige forsørgeres økonomiske situasjon i årene etter at de sluttet å motta 
overgangsstønad. På bakgrunn av data fra FD-Trygd (SSB) som omfattet alle personer som 
mottok overgangsstønad fra folketrygden i perioden 1992 til slutten av 2001, fokuserte hun 
spesielt på overgangen fra en situasjon med offentlig understøttelse til arbeid og 
selvforsørgelse. Analysen er ikke ment som en evaluering av reformen i 1998, men gir 
allikevel tall for bl.a. endrede inntekter for personer som mister overgangsstønad etter 1998. 
Rapporten belyser i tillegg langtidsvirkninger av å miste retten til overgangsstønad, som kan 
være nyttige å ta med i betraktning i og med at det ikke foreligger noen analyser av 
langtidskonsekvenser av 98-reformen ennå. 
 
Rikstrygdeverket: ’Hva skjedde med de som mistet overgangsstønaden pga. endringer i 
vilkårene 1.januar 1998?’ (2004)  
Rikstrygdeverket ønsket å kartlegge hvordan eneforsørgere forsørget seg etter at de mistet 
retten til overgangsstønad i forbindelse med reformen i 1998. Ved hjelp av registerdata fra 
både Rikstrygdeverket og Statistisk sentralbyrå så de på om de som mistet stønad gikk over til 
overgangsstønad, sysselsetting, arbeidssøking, utdanning, attføring/rehabilitering, dagpenger, 
fødselspenger, stønad til barnetilsyn, sosialhjelp eller uførepensjon. Det ble sett på to grupper 
av enslige forsørgere. Den første var et utvalg av enslige kvinner som mistet retten til 
overgangsstønad i januar 2001. Den andre gruppen mistet overgangsstønad samtidig, men 
besto av kvinner som hadde vært lenge borte fra arbeidsmarkedet og som man derfor antok 
var mer sårbare. Disse ble igjen sammenlignet med to kontrollgrupper hvorav den ene besto 
av enslige kvinner som mistet overgangsstønad i januar 2000. Den andre var kvinner mellom 
20-39 år som verken mottok overgangsstønad eller barnetilsyn i den aktuelle perioden. 
 
Randi Kjelstad og Anne Skevik: ’Enslige forsørgere – en sosialpolitisk kategori utgått på 
dato’ (2004) 
Kjelstad og Skevik diskuterer hvorvidt enslige mødre fortsatt er en spesiell gruppe med 
spesielle behov. De spør for det første om kategorien ”enslige forsørgere” holder på å 
forsvinne som en distinkt gruppe i samfunnet, og videre om kategorien forsvinner i politikken 
i den forstand at eneforsørgernes stønadsordninger blir mer og mer like ordningene for 
parfamilier. I den forbindelse ønsker de å finne ut av om politikken møter behovene for 
inntekt og sosial deltakelse blant dagens eneforsørgere eller om politikken ikke treffer den 
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sosiale virkeligheten. 
 
Elisabeth Ugreninov: ’Levekår blant alenemødre’ (2005) 
Ugreninov gjennomførte en undersøkelse med sikte på å beskrive levekårssituasjonen til 
enslige forsørgere. Hun tar hovedsakelig i bruk levekårsundersøkelsene i 2000 og 2001 (både 
tverrsnitt- og panelundersøkelsene), et utvalg hvor 427 av 2660 mødre er enslige. For å 
beskrive deres økonomiske situasjon ble det supplert med data fra Statistisk sentralbyrås 
inntektsstatistikk for personer og familier. Det er verdt å påpeke at fordi eneforsørgere er en 
såpass liten gruppe, må utviklingstall basert for eksempel på levekårsundersøkelsene tolkes 
med forsiktighet. Indikatorer for levekår er boforhold, helse, utdanning, økonomiske ressurser 
og yrkesaktivitet. 
 
Arne Andersen, Jon Epland og Mads Ivar Kirkeberg (red.): ’Økonomi og levekår for 
ulike grupper’ (2006) 
Rapporten beskriver de sosiale og økonomiske forholdene og levekår for ulike grupper i 
samfunnet, deriblant enslige forsørgere, og ønsker å vise hvordan utviklingen har vært fra 
midten av 90-tallet til 2003. Forfatterne bruker indikatorer som beskriver tilknytning til 
arbeidslivet, utdanning, økonomisk utsatthet, helse- og boligforhold og oppfatning av egen 
økonomi. I tillegg beskriver de forekomsten av vedvarende lavinntekt. Data er hentet fra 
Statistisk sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger og 
levekårsundersøkelsen. 
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2.3 Økonomisk situasjon og inntektsutvikling for enslige forsørgere 
 
 
Vi vil i denne delen av kunnskapsstatusen se på enslige forsørgeres økonomiske situasjon og 
inntektsutvikling. Vi vil se på gruppen generelt og eneforsørgere som mistet retten til 
overgangsstønad etter regelendringene i 1998. For å få et sammenligningsgrunnlag bruker vi 
også tall for parfamilier med barn.  
 
Da regelendringene for overgangsstønad er av nyere dato har forskningen til nå i begrenset 
grad kunnet si noe om langtidseffekter på enslige forsørgeres økonomiske situasjon. Dette vil 
i tillegg bli nærmere behandlet i del 3 av rapporten. Vi vil her bruke tall fra slutten av 90-tallet 
og fram til 2004, og har i noe grad supplert litteraturen med oppdaterte tall fra trygdestatistisk 
årbok. 
 
 
 
2.3.1 Utvikling i inntekter og overføringer 

 
2.3.1.1 Enslige forsørgere som gruppe 
 

I likhet med de fleste andre husholdninger hadde enslige forsørgere en betydelig vekst i 
gjennomsnittsinntektene på 1990-tallet. Inntektsutviklingen fortsatte i 2000-2003, hvor 
enslige forsørgere hadde en realvekst i inntekt etter skatt litt i overkant av gjennomsnittet for 
alle husholdninger (Lyngstad 2005). Samtidig har betydningen av overføringer blitt mindre. 
Overføringer er nest etter yrkesinntekt den viktigste inntektskilden for enslige forsørgere. I 
1999 utgjorde denne inntektskomponenten 36 prosent av samlet inntekt, mens den i 2003 sto 
for 32 prosent av samlet inntekt. I samme periode økte yrkesinntektens andel av 
eneforsørgeres samlede inntekt fra 57 til 66 prosent (Andersen, Epland, Kirkeberg 2006, 
Andersen, Birkeland, Epland, Kirkeberg 2002). Dette tyder på at gruppen av enslige 
forsørgere som helhet har blitt mindre avhengige av overføringer, og at yrkesinntekt har blitt 
en viktigere del av deres husholdningsinntekt, i tråd med målsettingen om økt selvforsørgelse.  
 
Kjelstad og Skevik (2004) påpeker at denne utviklingen ikke utelukkende lar seg forklare av 
endringer i overgangsstønad. I perioden 1990 til 2000, hvor vi kunne se en liknende utvikling, 
var forskyvningen fra trygd til yrkesinntekt sterkest blant eneforsørgerne med de eldste barna. 
Økt yrkesinntekt i denne gruppen kan ikke skyldes endringer i overgangsstønad i 1998, da 
regelendringene kun berører enslige forsørgere med yngre barn6. 
 
Ytelser fra folketrygden (hovedsakelig overgangsstønad) er den viktigste enkeltoverføringen, 
og utgjorde både i 1999 og 2003 i overkant av en tiendedel av samlet inntekt. Av andre store 
overføringsposter finner vi barnetrygd (uendret lik 8 prosent av samlet inntekt i 1999 og 
2003) og underholdsbidrag. Underholdsbidrag har blitt mindre viktig i den aktuelle perioden 
med en reduksjon i andelen av samlet inntekt fra 7 til 5 prosent (Andersen et al. 2006)7. 
 
 
 
                                                 
6 Eldre barn er her 11-17 år og yngre 0-10 år  
7 Fra 1. oktober 2003 ble underholdsbidrag beregnet på bakgrunn av både den enslige forelderens og 
samværsforelderens inntektsnivå. Avtalt samvær gir reduksjon i bidragsnivået 
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2.3.1.2 Inntektsvekst for dem som har mistet overgangsstønaden 
 

For de av eneforsørgerne som mistet retten til stønad i 1999 og 2000, har inntektsveksten 
derimot vært svak. Denne gruppen ser ut til å ha hatt en vanskelig økonomisk situasjon det 
første året etter at de sluttet å motta overgangsstønad, trolig fordi bortfallet av 
overgangsstønad ikke er blitt oppveid av økte yrkesinntekter. Gjennomsnittlig samlet inntekt, 
regnet i faste priser, er enten lavere eller like høy første året etter avsluttet stønad som siste 
året med stønad (Dahl 2003). Her er det bare tatt hensyn til eneforsørgerens inntekt, og ikke 
det faktum at vedkommende kan ”nyte godt av” en eventuell ektefelle eller samboers inntekt 
etter stønadsperiodens utløp. Siden Dahl kun har data til og med 2001, kan vi ikke si noe om 
langtidseffektene på inntekter for de som mistet stønaden i denne perioden. Dahl finner 
imidlertid at gruppen som mistet retten til overgangsstønad i 1993 også hadde det vanskelig 
økonomisk det første året, men at denne gruppens sysselsetting økte sterkt i løpet av de neste 
åtte årene. Gjennomsnittlig samlet inntekt, regnet i faste priser, økte med 28 prosent for denne 
gruppen. I denne sammenheng er det også verdt og merke seg at de som var delvis 
stønadsavhengige i 1993 hadde en betydelig høyere yrkesinntekt åtte år senere enn de som var 
helt stønadsavhengige da de mistet overgangsstønaden. 
 
Noe av grunnen til den svake inntektsveksten kan ha hatt sammenheng med at mottakere av 
overgangsstønad var yngre, hadde mindre utdanning og en sterkere kvinnedominans enn 
gruppen av enslige forsørgere sett under ett (Kjelstad og Roalsø 1995 og Kjelstad 1998, 
henvist til i Fjær og Syltevik 2005). Imidlertid kan Dahls funn på de som mistet stønaden i 
1993 være en indikasjon på at den svake inntektsveksten det første året etter å ha mistet 
stønad er en kortidseffekt.  
 
Rikstrygdeverket (2004) fant at gjennomsnittlig yrkesinntekt var markant større for dem som 
mistet overgangsstønaden i 2001 sammenlignet med dem som mistet den i 2000, både året før 
og året etter at de mistet stønaden. Samlet inntekt blir ikke oppgitt i denne undersøkelsen, 
men resultatet tyder på at gruppen som mistet overgangsstønaden i 2001 i større grad klarte å 
oppveie tapet av overgangsstønad med økt yrkesinntekt det påfølgende året enn de i 1999-
2000, altså gruppen Dahl tok for seg. Rikstrygdeverket antyder at de kan ha vært mer 
forberedt på å miste overgangsstønaden som en mulig forklaring. Ved stønadsbortfall hadde 
gruppen en høyere andel sysselsatte enn de av eneforsørgerne som mistet støtten året før. 
 
 
 
2.3.2 Inntektsforskjeller 
 
 
Inntektsforskjellene blant eneforsørgere er mindre enn blant andre barnefamilier og spesielt 
enn i befolkningen generelt. Mens inntektsforskjellene økte for andre typer av barnefamilier 
og hele befolkningen i perioden 1990-2003, var det ingen nevneverdige endringer blant 
enslige forsørgere8. Andersen et al. forklarer den økende ulikheten med utviklingen i 
kapitalinntektene i perioden. Mens det er relativt få enslige forsørgere som har aksjeformuer 
som kan gi utbytte og gevinster, er dette mer vanlig blant mer veletablerte par med barn. 
(Andersen et al. 2006). 
 
En annen mulig forklaring kan være at enslige forsørgere nederst i inntektsfordelingen har fått 
                                                 
8 I perioden 1996 til 2003 
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forbedret sin situasjon relativt til andre enslige forsørgere (Andersen et al. 2002). Forfatterne 
nevner at en mulig forklaring kan være den sterke økningen i folketrygdytelsene til de enslige 
forsørgerne med lavest inntekt, blant annet som følge av økningen i satsene for 
overgangsstønad. Dette er i tråd med målsettingen om å bedre den økonomiske situasjonen for 
enslige forsørgere på overgangsstønad. En annen mulig grunn er at det stadig ble færre yngre 
enslige forsørgere mot slutten av 1990-tallet, og at yngre eneforsørgere tradisjonelt har hatt 
lavere inntekt enn eldre. Gjennomsnittsalderen til enslige forsørgere økte fra 33 år på 
begynnelsen av 1990-tallet til 38 år i 2003. 
 
 
 
2.3.3 Inntektsnivå  

 
 

Enslige forsørgere er en av de mest overrepresenterte gruppene i lavinntektsgruppen. 
Lavinntekt er her definert som ekvivalentinntekt9 lavere enn halvparten av medianinntekten. 
Personene dette omfatter tilhører lavinntektsgruppen og omtales gjerne som inntektsfattige. 
Andelen inntektsfattige eneforsørgere har etter OECDs standard i perioden 1996 til 2003 
ligget stabilt på 7 prosent. Et unntak var i 1999 da 5 prosent av eneforsørgerne tilhørte 
lavinntektsgruppen (Andersen et al. 2006). Bruker vi EUs definisjon på lavinntekt var hele l5 
prosent av eneforsørgerne inntektsfattige i 200310. 
 
Epland og Lyngstad (2003) finner i sine analyser at hvert femte barn av eneforsørgere uten 
yrkesinntekt faller under lavinntektsgrensen i 2000, uavhengig av om forsørgeren mottar 
overgangsstønad eller ikke. Dette viser at å motta overgangsstønad ikke påvirker 
sannsynligheten for å være i lavinntektsgruppen. Samtidig skal det ikke mye yrkesinntekt til 
før andelen i lavinntektsgruppen reduseres betydelig for barn av enslige forsørgere med 
overgangsstønad. Forfatterne finner allikevel at lavinntektsandelen er høyere blant barn av 
forsørgere med overgangsstønad (8 prosent) enn de uten overgangsstønad (5 prosent). 
 
Epland og Lyngstad studerer også hvordan eneforsørgere med det de kaller en 
”minimumsinntekt”, dvs. overgangsstønad, barnetrygd og minstebidrag11, kommer ut i 
forhold til lavinntektsgrensen. Resultatet avhenger i stor grad av hvilken skala de benytter, 
men det interessante er at hvis eneforsørgerne i tillegg mottar full kontantstøtte vil de ha en 
inntekt over lavinntektsgrensen. Dette gjelder uavhengig av antall barn vedkommende har og 
hvilken skala som blir brukt i fastsettingen av lavinntektsgrensen12. Siden kontantstøtten gis 
eneforsørgere med barn mellom ett og tre år uten barnehageplass med offentlig driftstilskudd 
og denne gruppen i tillegg mottar småbarnstillegg som ikke er inkludert i beregningen, kan 

                                                 
9 Ekvivalentinntekt (inntekt pr. forbruksenhet) er husholdningsinntekt justert for husholdningsstørrelse og 
husholdningssammensetning 
10 OECD bruker en lavinntektsgrense lik 50 prosent av medianinntekten for alle, etter at inntektene har blitt 
korrigert for ulikheter i husholdningsstørrelse ved hjelp av OECD-skalaen. EU benytter derimot 60 prosent av 
medianinntekten som lavinntektsgrense etter at inntektene har blitt justert ved hjelp av EU-skalaen. EU-skalaen 
legger noe mindre vekt på stordriftsfordeler enn det OECD-skalaen gjør 
11 1. oktober 2003 ble reglene for fastsetting av underholdsbidrag endret. Før endringene hadde alle krav på 
forskuttering av barnebidraget. Dette var for å sikre et minstebidrag  
12 Epland og Lyngstad benytter seg av OECD-skalaen og kvadratrotskalaen. Forskjellene i disse to ligger blant 
annet i at OECD-skalaen legger mindre vekt på stordriftsfordeler enn kvadratrotskalaen. Ifølge Andersen et al. 
(2006) bruker OECD i dag kvadratrotskalaen som ligger nærmere opptil EU-skalaen enn den gamle OECD-
skalaen 
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man anta at få eneforsørgere med overgangsstønad og barn i denne aldersgruppen faller under 
lavinntektsgrensen. 
 
Det er mange faktorer som påvirker sannsynligheten for å tilhøre lavinntektsgruppen. Det er 
for eksempel dobbelt så vanlig at eneforsørgere i lavinntektsgruppen har lav utdanning enn 
blant dem uten lav inntekt. Tilknytning til arbeidsmarkedet ser allikevel ut til å være den 
viktigste forklaringsfaktoren for lavinntekt. Hele 70 prosent av eneforsørgerne i 
lavinntektsgruppen er ikke yrkestilknyttet. Dette vises også i inntektssammensetningen; Mens 
bare en tredjedel av de samlede inntektene er yrkesinntekt kommer de resterende to 
tredjedeler fra overføringer. For eneforsørgere utenfor lavinntektsgruppen er situasjonen 
motsatt (Andersen et al. 2006). 
 
Velger man å ta hensyn til oppsparte midler, verdi av egen bolig og boligutgifter i tillegg til 
inntekt kan man kanskje betrakte hver fjerde enslige forsørger som fattig (Lyngstad 2000b). 
Lyngstad påpeker at like mange har problemer med løpende utgifter og enda flere med 
uforutsette regninger (40 prosent i 1997). Tre og fem år senere oppga 33 prosent å ofte ha 
problemer med løpende utgifter mens i underkant av 70 prosent ikke klarte uforutsette 
regninger13 (Fjær og Syltevik 2002). Deres utvalg er nok noe skjevt, men heller i retning av at 
gruppen er mer ressurssterk enn et representativt utvalg, slik at tallene kan tyde på at enslige 
forsørgere selv føler at de sliter tyngre økonomisk enn tidligere. Blant 
lavinntektshusholdningene klarer ikke 56 prosent de løpende utgiftene, mens hele 70 prosent 
har problemer med å betale en uforutsett regning (Ugreninov 2005). Ifølge 
levekårsundersøkelsen i 2004 oppga en fjerdedel at det var vanskelig eller svært vanskelig å 
’få endene til å møtes’. Det er ca. tre ganger så mange som hos den voksne befolkningen og 
blant par med barn. Flere oppgir betalingsproblemer i 2004 enn i 2003 (Andersen et al. 2006). 
 
Det å være en ekstra forsørger innebærer visse stordriftsfordeler. Boutgiftene er eksempelvis 
en større belastning i forhold til inntekten for enslige forsørgere enn for alle husholdninger. 
En større andel av eneforsørgerne har gjeld14, og de er mer påvirket av utviklingen i renter og 
husleie enn befolkningen ellers (Andersen et al. 2006, Lyngstad 2000b). Svært mange 
opplever å ha for liten plass i egen bolig, men det er få alenemødre som bor dårlig 
sammenlignet med gifte/samboende mødre (Andersen 2005, Ugreninov 2005). 
 
 
 
2.3.3.1 Inntektsnivå sammenlignet med andre grupper  

 
 

For par med barn har lønnsinntektenes andel av samlede inntekter sunket i perioden 1990-
2003, dvs. at utviklingen har gått i motsatt retning av den for eneforsørgere. Til tross for dette 
utgjør inntekt fra lønnet arbeid fortsatt en betydelig mindre andel av eneforsørgernes samlede 
inntekt enn av den for parfamiliene (Kjelstad og Skevik 2004, Andersen et al. 2006). I 2003 
hadde enslige forsørgere en inntekt etter skatt pr. forbruksenhet på 83% av gjennomsnittet for 
alle husholdninger. Til sammenligning lå par med små barn litt i overkant av gjennomsnittet. 
Lav yrkesinntekt for enslige forsørgere blir altså bare delvis kompensert for av andre 
inntektskilder (Andersen et al. 2006, Epland, Lunde og Mørk 2005, Kjelstad og Skevik 2004). 
Foreldre i parforhold har som regel en ekstra inntekt, og selv om enslige forsørgere har krav 
                                                 
13 I Fjær og Sylteviks undersøkelse var en uforutsett regning på 2000 kr, hos Lyngstad (fra levekårsundersøkelse) 
på 3000 kr. Denne forskjellen vil bekrefte utviklingen heller enn å avkrefte den. 
14 Fra 1999 til 2003 ble andelen eneforsørgere med høy gjeldsbelastning fordoblet 
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på flere overføringer enn par med barn, vil ikke dette utjevne ”tapet” av en ekstra inntekt 
(Ugreninov 2003). Epland (2005) finner det samme ved å se på tilgang til og avgang fra 
laveste inntektsklasse for bl.a. enslige forsørgere15. Resultatene viser at samlivsbrudd i stor 
grad sammenfaller med mobilitet nedover i inntektsfordelingen16. Bortfall av arbeidsinntekt 
blir altså bare delvis kompensert for av supplerende stønader. Epland finner motsatt at 
overgangen fra å tilhøre husholdningstypen ”enslig forsørger” til ”par med barn” ofte fører til 
at en forlater både lavinntektsgruppen og laveste inntektsklasse.  
 
Mens 7 prosent av eneforsørgerne tilhørte lavinntektsgruppen i 2003, var til sammenligning 4 
prosent av parfamiliene med barn inntektsfattige. Dette betyr at barn med en forsørger har 
nesten dobbelt så stor sannsynlighet for å havne i lavinntektsgruppen sammenlignet med barn 
av to forsørgere. Tar man i bruk EU-definisjonen i stedet, vil man finne at forskjellene 
mellom de to gruppene er enda større. Som på 1990-tallet er det fortsatt bare yngre og eldre 
enslige som har en høyere andel i lavinntektsgruppen17 (Andersen et al. 2006).  
 
 
 
2.3.3.2 Vedvarende lavinntekt 

 

Sammenlignet med andre barnefamilier, har barn som vokser opp i 
eneforsørgerhusholdninger en mye større sannsynlighet for å være vedvarende inntektsfattige 
(Andersen et al. 2006). 10 prosent av de som tilhørte en eneforsørgerhusholdning i 2001 og 
som også gjorde det de påfølgende to årene hadde vedvarende lavinntekt. Vedvarende 
lavinntekt defineres som en treårig ekvivalentinntekt lavere enn 60 prosent av 
mediangjennomsnittet i perioden (EUs definisjon). For par med barn hadde 4-5 prosent 
vedvarende lavinntekt i samme periode. Utviklingen har siden 1999 gått i retning av en økt 
lavinntektsrisiko for enslige forsørgere uavhengig av hvilken definisjon man tar i bruk. For 
eksempel økte andelen med vedvarende lavinntekt i følge OECDs definisjon fra 2 til 4 prosent 
i perioden 1999-2001 til perioden 2001-200318. 
 
Enslige forsørgere med vedvarende lavinntekt innehar visste kjennetegn. Enslige mødre har 
for eksempel oftere enn enslige fedre vedvarende lavinntekt. Videre har unge (under 30 år) 
større sannsynlighet enn eldre for å være overrepresentert blant dem med vedvarende 
lavinntekt, og det samme gjelder for ugifte19 og de med lav utdanning. Men også her ser 
tilknytningen til arbeidsmarkedet ut til å være den viktigste forklaringsfaktoren. Hele 95 
prosent av de med vedvarende lavinntekt sto i perioden 1997-1999 utenfor arbeidslivet mot 
23 prosent av de som ikke hadde vedvarende lavinntekt. Ser vi på sammensetningen av 
husholdningsinntekter finner vi i undersøkelsen at 90 prosent av samlet inntekt for de med 
vedvarende lavinntekt kom fra overføringer, mens den viktigste inntektskilden for den andre 
gruppen derimot kom fra yrkesinntekt (64 prosent) (Andersen et al. 2002).  

                                                 
15 Epland ser på mobilitet til og fra lavinntektsgruppen (lavinntekt som definert tidligere) og til og fra laveste 
inntektsklasse. Sistnevnte defineres som mobilitet inn i og ut av den femtedelen av alle barn som til enhver tid 
har lavest ekvivalentinntekt (første kvintil) 
16 Flertallet av barna som faller nedover i inntektsfordelingen kommer derimot ikke under lavinntektsgrensen 
17 Eldre enslige utgjør en femtedel av alle med lavinntekt ifølge EUs definisjon, men kun 1 prosent ved bruk av 
OECD-definisjonen. Forklaringen ligger i at lavinntektsgrensen (89 000 kr) for OECD ligger klart under 
minstepensjonen (100 400 kr i 2003) 
18 Fra 1997-1999 til 1999-2001 var det en nedgang i andelen med vedvarende lavinntekt ifølge begge 
definisjoner. I perioden etter har andelen vært økende 
19 Skilte enslige forsørgere deler trolig i større grad på forsørgeransvaret med sin tidligere partner 
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2.3.4 Økonomisk situasjon og reformens målsettinger 
 
 
Fordi de som lever av egen arbeidsinntekt har høyere samlet inntekt enn de som er avhengig 
av overføringer, ønsket man ved hjelp av regelendringene i 1998 å få flere ut i arbeidslivet 
samtidig som at de som ble værende på overgangsstønad skulle få det bedre økonomisk. 
Ifølge Kjelstad og Rønsen (2001) bidro regelendringene til en 13 prosents økning i 
overgangsstønad i utgangen av 1997, dvs. en betydelig økning i overføringer for 
eneforsørgere med overgangsstønad. Fjær og Syltevik (2002) viser til at i deres utvalg har 
styrkingen av økonomien til eneforsørgere med de minste barna (under 3 år) vært vellykket. 
Fjær og Syltevik påpeker at disse har mulighet til å få kontantstøtte, har færre 
betalingsproblemer og trenger i mindre grad sosialhjelp enn andre. Videre hadde enslige 
forsørgere med små barn (under 6 år) en inntektsvekst på 34 prosent fra 1994 til 2003. 
Økningen foregikk for det meste i perioden 1997-2000 og skyldes ifølge artikkelforfatterne 
økt overgangsstønad og kontantstøtte (Økonomisk Rapport 2005). Til sammenligning hadde 
eneforsørgere med store barn (6-17 år) en inntektsvekst på 19 prosent. Under avsnitt 2.3.3 så 
vi at de samlede støtteordningene som gis enslige forsørgere gjør at de med små barn havner 
utenfor lavinntektsgruppen. Alt i alt kan dette tyde på at eneforsørgere med overgangsstønad 
er kommet bedre ut økonomisk etter reformen. Dette skyldes nok kombinasjonen av økt 
overgangsstønad og innføringen av kontantstøtte for barn mellom 1 og 3 år. Hvis vi ser i et 
lenger tidsperspektiv, vet vi bl.a. at annenhver eneforsørger med overgangsstønad også 
mottok sosialhjelp i 1991, mens tilsvarende gjaldt for 12 prosent av eneforsørgerne med 
overgangsstønad i 2004. Vi viser videre til del 3 av prosjektet for flere og nyere tall.  
 
Når det kommer til arbeidslinja og forsøket på å stimulere til økt selvforsørging gjennom 
arbeid og utdanning, har vi sett at det på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet var en 
forskyvning fra trygd til arbeidsinntekt for enslige forsørgere. Samtidig vet vi at det er en stor 
andel eneforsørgere i lavinntektsgruppen i forhold til andre grupper i samfunnet og at 
lavinntektsrisikoen har økt. Fjær og Syltevik (2002) fant at kun en fjerdedel av deres utvalg 
har et inntektsgrunnlag som er rimelig for selvforsørgelse i forhold til det som er vanlig i 
Norge20. Forfatterne viser til at lønnsinntekt og endt utdanning er de mest sentrale 
forutsetningene for en god selvforsørgelse. I hvor stor grad målet om økt selvforsørging er 
nådd, vil dermed bli bedre belyst av å se på utviklingen i aktiviteten til enslige forsørgere. Har 
reformen ført til økt sysselsetting og utdanning blant eneforsørgere generelt og de som mistet 
retten til stønad spesielt, eller har den ført enslige forsørgere over på andre trygdeytelser, 
privat forsørgelse og i større grad til å være fattige arbeidende? Hvordan påvirker lengden på 
stønadsperioden muligheten til selvforsørging? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Ifølge tall SIFO betrakter som rimelig grunnlag for selvforsørgelse 
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2.4 Aktivitet blant enslige forsørgere 
 
 
Fra 1998 ser vi en gradvis nedgang i antallet eneforsørgere med overgangsstønad. Men det 
var først i årsskiftet 2000/2001 da overgangsperioden utløp, at man virkelig merket effekten 
av regelendringene. Som vi har sett var det en nedgang fra ca. 40 000 til om lag 26 000 
mottakere av overgangsstønad21, dvs. at endringene i stønadsordningen førte til en kraftig 
reduksjon av antallet trygdemottakere. Andelen eneforsørgere på overgangsstønad gikk ned 
fra 35 til 22 prosent fra 2000 til 2001 (Rikstrygdeverket 2005). Viktigere i denne 
sammenheng er allikevel i hvilken grad denne gruppen og gruppen av eneforsørgere som 
tidligere oppfylte kriteriene til stønad, har klart seg gjennom alternative kilder til forsørgelse. 
 
Regelendringene forutsetter som vi ser en mer entydig orientering mot lønnsarbeid og 
utdanning fra eneforsørgernes side. I de senere årene har det blitt mindre legitimt å være uten 
arbeid også for enslige forsørgere. Folks holdning er at enslige mødre bør være i arbeid på lik 
linje med gifte mødre (Skevik 1996 og 1998, Kjelstad og Rønsen 2001). Samtidig som at den 
politiske målsettingen overfor eneforsørgere har gått ut på å øke deres yrkesdeltaking 
(arbeidslinja), ser vi en motsatt tendens i den generelle familiepolitikken. Gunstigere 
permisjonsordninger og kontantstøtte er virkemidler med formål å dempe tidsklemmen 
mellom barneomsorg og yrkesarbeid. Fjær og Syltevik (2005) og Kjelstad og Rønsen (2003) 
er blant dem som påpeker disse motstridende signalene eneforsørgere gis fra politisk hold. 
 
 
 
2.4.1 Utvikling i sysselsetting og grad av tilknytning på arbeidsmarkedet 

 
2.4.1.1 Enslige forsørgere som gruppe 
 

I 1960 var enslige mødre yrkesaktive i langt større grad enn gifte mødre, mens man ved 
folketellingen i 1980 ikke lenger fant noen særlig forskjell (rundt 60 prosent). Dette skyldes 
både redusert aktivitet blant enslige og økt aktivitet blant gifte mødre i perioden22. Ti år 
senere var nivået uendret for enslige mødre, mens gifte mødres andel var vokst til 74 prosent. 
Etter lang tids stagnasjon begynte sysselsettingen blant enslige mødre å øke på midten av 90-
tallet. Veksten kan forklares både av den generelle oppgangskonjunkturen og endrede 
regelverk i 1990 som gjorde det lettere å kombinere arbeid og trygd. Vi kommer tilbake til 
betydningen av arbeidsmarkedskonjunkturer i avsnitt 2.5.1. Etter regelendringene i 1998 og 
innføringen av kontantstøtten til foreldre med barn mellom ett og tre år det samme året, gikk 
sysselsettingen blant alenemødre opp med hele 3 prosentpoeng, fra 65 til 68 prosent (Kjelstad 
og Rønsen 2002). Denne økningen var sterkere enn økningen i de foregående 15 årene. 
Kitterød og Kjelstad (2004) supplerer med tall fra arbeidskraftundersøkelsene i 2000 og 2001 
og finner at veksten fortsetter årene etter med ca. ett prosentpoengs økning hvert år. I de  
samme fire årene er gifte/samboende mødres sysselsetting fortsatt høyere, men ligger stabilt 
på 81-82 prosent23.  

                                                 
21 Mottakere av enten kun overgangsstønad eller overgangsstønad og stønad til barnetilsyn 
22 I folketellingen ble deltidsarbeid kun regnet med i begrenset grad. Siden deltidsarbeid var med utbredt blant 
gifte enn enslige skulle det tilsi at utviklingen i virkeligheten var enda mer markant 
23 Enkelte tall avviker fra Kjelstad og Rønsen (2002), spesielt for små grupper som ”etter yngste barns alder”. 
Avvikene skyldes at gruppene er definert forskjellig i undersøkelsene. Kitterød og Kjelstad har i motsetning til 
Kjelstad og Rønsen utelatt personer fra AKU hvis samlivsstatus er i uoverensstemmelse med 
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Andersen et al. (2006) finner tilsvarende at det er blitt mindre vanlig for enslige forsørgere å 
stå utenfor arbeidslivet. Derimot har utviklingen gått i motsatt retning for par i laveste 
inntektsklasse med barn. For denne gruppen har andelen uten yrkestilknytning24 til 
arbeidsmarkedet økt fra 1999 til 2003. Forfatterne forklarer endringen for eneforsørgere med 
innskjerpede stønadsregler, men mener også at noe av årsaken ligger i økt gjennomsnittsalder.  
 
Det er spesielt for enslige mødre med de minste barna (0-2 år) at yrkesaktiviteten til 
gifte/samboende mødre er høyere enn den til enslige mødre. Sysselsettingen for denne 
gruppen endres markant fra år til år, men går i alt ned fra 39 til 31 prosent i perioden 1998-
2001. Til sammenligning øker gifte/samboende mødres sysselsetting fra 73 til 75 prosent.  
For både eneforsørgere og gifte/samboende øker andelen i lønnet arbeid med yngste barns 
alder. Forskjellen etter yngste barns alder er derimot mye større for eneforsørgere, og dette er 
blitt forsterket i den aktuelle perioden. Årsaken ligger først og fremst i det lave og 
nedadgående sysselsettingsnivået blant enslige mødre med de minste barna. Det gjelder for 
eneforsørgere med barn i alle aldersgrupper at andelen sysselsatte har vært svært ustabil fra år 
til år. Fra 1998 til 2001 har likevel sysselsettingen til eneforsørgere med yngste barn 3-6 år 
vært uendret (64 prosent). For eneforsørgerne med de eldste barna har det vært en økning i 
andelen sysselsatte fra 69 til 76 prosent og 81 til 85 prosent for hhv. eneforsørgere med barn 
7-10 og 11-15 år (Kitterød og Kjelstad 2004, Kjelstad og Skevik 2004). 
 
Enslige forsørgeres særskilte stilling på arbeidsmarkedet kommer også tydelig fram når man 
ser på utviklingen og nivået på arbeidsløshet. I 1999 var ca. seks prosent av enslige mødre 
arbeidsløse mot ca. to prosent av gifte/samboende foreldre. I lavkonjunkturåret 1993 var 
tilsvarende tolv prosent av enemødrene arbeidsledige mot seks prosent av gifte mødre og 
fedre (Kjelstad og Rønsen 2003). 
 
 
 
2.4.1.2 Enslige forsørgere som har mistet retten til overgangsstønad  

 
Mens 70 prosent av eneforsørgerne var sysselsatt i 2000, finner Rikstrygdeverket (2004) at i 
overkant av halvparten av kvinnene som mistet retten til overgangsstønad i 2001 var 
sysselsatt i 2000. Fra året før til året etter at de mistet stønaden økte sysselsettingen fra 52 til 
59 prosent. For gruppen med marginal tilknytning til arbeidsmarkedet var det i tilsvarende 
periode en fordobling av antallet sysselsatte (13 til 27 prosent). Som for eneforsørgere 
generelt har regelendringene ført til at flere forsørger seg selv gjennom arbeid. 
 
I Fjær og Sylteviks (2002) utvalg hadde 70 prosent mistet retten til overgangsstønad ved 
andre runde (T2). Kun 12 prosent gikk ut av ordningen fordi de ble selvforsørget, mens de 
dominerende årsakene virker å være at stønadsperioden er oppbrukt eller at barna er for store. 
Resultatene viser at 80 prosent enten arbeidet fulltid eller mer enn halv tid og at de resterende 
20 prosentene var hjemmearbeidende eller arbeidet mindre enn halv tid etter stønadsslutt. 50 
prosent jobber eller utdanner seg på fulltid, noe som betyr at halvparten av dem som mistet 
stønaden fortsatt er i en livssituasjon der man kan anta at de ikke er i stand til å forsørge seg 

                                                                                                                                                         
befolkningsdatabasen. I neste avsnitt er kun tall fra Kitterød og Kjelstad benyttet. Selv om tallene kan avvike, er 
tendensen hos begge den samme 
24 Yrkestilknytning defineres som lønn/netto næringsinntekt større enn folketrygdens minsteytelse til enslige 
alders- og uførepensjonister. I 2003 var folketrygdens minsteytelse om lag 100 400 kr 
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selv gjennom arbeidsinntekt eller studielån25. Hvordan klarer de 20 prosentene som jobber 
hjemme eller i mindre enn halv tid seg i en situasjon med lav inntekt og ingen 
overgangsstønad? Forfatterne finner at gruppen er overrepresentert blant arbeidssøkende og 
blant dem som ser negativt på reformen. Et mindretall markerer at de har en forholdsvis god 
økonomi og de er i et lite flertall av dem som er etablert med ny partner. Fjær og Syltevik 
konkluderer med at en del av dem blir forsørget privat, men at flertallet likevel må klare det 
meste selv. 
 
 
 
2.4.1.3 Grad av tilknytning til arbeidsmarkedet 
 

Ugreninov (2005) bruker som Andersen et al. yrkesinntekt for å måle alenemødres 
yrkestilknytning. Resultatene viser at det fortsatt er klare forskjeller mellom alenemødre og 
andre mødre. 22 prosent av alenemødrene, nesten dobbelt så mange som andre mødre, var 
uten tilknytning til arbeidsmarkedet i 2001. Videre er det 10 prosentpoeng færre alenemødre 
(68 mot 79 prosent) som er tilknyttet arbeidsmarkedet på samme tid26. Selv om eneforsørgere 
sjeldnere er tilknyttet arbeidsmarkedet enn gifte og samboende, vil de i større grad være 
tilknyttet når de først er inne på arbeidsmarkedet. Mens deltidsarbeid først og fremst er og har 
vært de gifte mødrenes måte å tilpasse seg arbeidsmarkedet, har heltid og deltid vært rimelig 
likestilte tilpasningsformer for enslige mødre (Kjelstad og Rønsen 2002). Avkastningen av å 
jobbe deltid blir som regel lav for eneforsørgere fordi overgangsstønaden avkortes mot 
inntekt. Epland og Lyngstad (2003) påpeker at selv om eneforsørgere jobber mer heltid enn 
gifte/samboende, er de svakere tilknyttet arbeidsmarkedet og vil oftere stå uten arbeidsinntekt, 
sykepenge- og fødselspengerettigheter.  
 
Eneforsørgere ønsker primært en deltidsjobb, men dette vil sjeldent gi tilstrekkelig inntekt til 
å kunne opprettholde en levestandard på linje med andre barnefamilier. Fjær og Syltevik 
(2005) mener det er en utfordring for offentlig politikk å legge opp stønadssystemet slik at det 
blir økonomisk mulig for eneforsørgere å ha deltidsarbeid. Selv om ønsket om å jobbe deltid 
er tilstede og eneforsørgere arbeider mindre deltid enn gifte/samboende, er de i realiteten 
oftere undersysselsatt27. Så mange som hver fjerde deltidsarbeidende eneforsørger forsøkte 
aktivt å få forlenget arbeidstiden i 1999 mot en tiendedel av de gifte/samboende (Kjelstad og 
Rønsen 2002). I avsnitt 2.5.2 ser vi nærmere på mulige årsaker til at eneforsørgere kan være 
hindret på arbeidsmarkedet. Fjær og Sylteviks studie viser også at de som kombinerer stønad 
med deltidsarbeid er utsatte når stønadstiden opphører. En ikke ubetydelig andel av disse har 
problemer med å få mer arbeid etter stønadsslutt. I tillegg tilhører mange av de 
deltidsarbeidende en utsatt gruppe i arbeidsmarkedet fordi de gjerne har svake kontrakter, lite 
stillingsvern og lave lønninger (Fjær og Syltevik 2002). 
 
For eneforsørgere med overgangsstønad vil en forventet yrkesinntekt på over halvparten av 
grunnbeløpet28 føre til reduksjon i stønadsbeløpet. Fra 1998-2000 mottok ca. halvparten av 

                                                 
25 Hvis en ser på selvforsørgelse som muligheten til å klare seg uten offentlig stønad eller privat forsørgelse fra 
kjæreste eller foreldre 
26 Ingen tilknytning defineres som personer med yrkesinntekt lavere enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp 
(grunnbeløp i 2001 var på 50 603kr), mens tilknyttet består av personer med yrkesinntekt høyere enn 
folketrygdens minsteytelse til enslige alders- og uførepensjonister (90 744 kr i 2001) 
27 Undersysselsatte defineres i AKU som deltidsarbeidende som aktivt har forsøkt å få lengre arbeidstid, og som 
kan starte med økt arbeidstid innen en måned 
28 Grunnbeløpet er 60 699 kr fra 1.mai 2005 
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alle på overgangsstønad avkortet stønad, dvs. at halvparten av eneforsørgerne på 
overgangsstønad kombinerte trygd med deltidsarbeid. Nyere tall fra Rikstrygdeverket viser at 
da overgangstiden for regelendringene gikk ut i 2001 falt andelen til 41 prosent. I etterkant 
har andelen som kombinerer trygd med deltidsarbeid hele tiden vært stigende. Andelen 
eneforsørgere med avkortet overgangsstønad øker med alder. For de under 30 år mottar et 
flertall uavkortet stønad i 2004, mens situasjonen er omvendt for eneforsørgere over 30 år. 
Det er altså de yngste eneforsørgerne på overgangsstønad som har lavest yrkesinntekt 
(Rikstrygdeverket 2005, Andersen et al. 2002). 
  
 
 
2.4.2 Utdanning 
 
 
Utdanning er en av de viktigste faktorene for selvforsørgelse for enslige forsørgere. Høyere 
utdanning fører gjennom økt yrkesaktivitet til høyere yrkesinntekt og redusert behov for 
overføringer (Ugreninov 2005). Vi så i avsnitt 2.3.3.2 at utdanningsnivå er av betydning når 
det gjelder forekomsten av vedvarende lavinntekt. Eneforsørgere med lav utdanning er 
overrepresentert i gruppen av vedvarende inntektsfattige, mens det er en underrepresentasjon 
av enslige forsørgere med høyere utdanning i den samme gruppen (Andersen et al. 2002). 
Resultatene understøttes av både Ugreninov (2005), Epland og Lyngstad (2003) og Kjelstad 
og Rønsen (2002). Sistnevnte finner at yrkesaktiviteten er gjennomgående høyere i grupper 
med høy utdanning enn i grupper med lav utdanning. Blant enslige forsørgere er det større 
variasjon i sysselsetting etter utdanning enn blant gifte mødre. Årsaken er et betydelig lavere 
sysselsettingsnivå blant de lavest utdannede enslige i forhold til de lavest utdannede gifte 
mødrene. Lav utdanning er derfor et større hinder for sysselsetting for enslige enn for gifte 
mødre, og selv for likt utdanningsnivå kommer de enslige dårligere ut enn de gifte. 
Eksempelvis var halvparten av alle enslige mødre uten utdanning utover videregående skole 
sysselsatt i 1999 mot to tredjedeler av andre mødre (Epland og Lyngstad 2003).  
 
Dahl (2003) finner at eneforsørgere som mister overgangsstønad har en ganske stor 
økonomisk fordel av å ta utdanning29. Det bedrer deres muligheter til yrkesdeltakelse, økte 
inntekter og selvforsørgelse. En av hensiktene med regelendringene i 1998 var nettopp å 
stimulere til økt utdanning. Utviklingen på 90-tallet har gått i retning av at utdanningsnivået 
har økt betydelig. Andelen med bare grunnskole falt fra 22 til 15 prosent samtidig som at 
andelen med utdanning på høyskole- eller universitetsnivå økte fra 19 til 24 prosent mellom 
1990 og 1999. Utdanningsnivået til enslige forsørgere var på slutten av 90-tallet og på 
begynnelsen av 2000-tallet allikevel lavere enn for befolkningen generelt (Andersen et al. 
2002, Epland og Lyngstad 2003, Ugreninov 2005). Blant annet finner Epland og Lyngstad at 
tre av fire barn av enslige mødre har en mor uten høyskole- eller universitetseksamen, mens to 
av tre barn i parfamilier har en mor uten tilsvarende utdanning. Dette må naturlig nok sees i 
sammenheng med at eneforsørgere er yngre enn gifte/samboende, men også at eneforsørgere 
gjennomgående har lavere utdanning enn andre unge mødre. Andelen eneforsørgere med lav 
utdanning har stadig blitt lavere30. Mens knapt hver femte eneforsørger i 1996 hadde lav 
utdanning gjaldt tilsvarende for færre enn en tiendedel i 2003. I 2003 er det ikke lenger veldig 
stor forskjell i andelen med lav utdanning mellom eneforsørgere og barnefamilier (Andersen 
et al. 2006). 
 
                                                 
29 Dahl følger gruppen av eneforsørgere som mister overgangsstønad i 1993 fram til 2000 
30 Lav utdanning betyr at høyeste fullførte utdanning tilsvarer grunnskolenivå 
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En grunn til denne utviklingen kan være at utdanning de siste årene har vært en viktigere 
virksomhet for enslige mødre enn for gifte/samboende foreldre (Kjelstad og Rønsen 2001). I 
1999 betraktet hhv. hver tredje og hver fjerde alenemor med yngste barn 0-2 år og 3-6 år seg 
som hovedsakelig under utdanning, mens det gjaldt for hver tiende alenemor med eldre barn. 
For gifte/samboende ligger tilsvarende tall på under 10 prosent for alle barns aldersgrupper. 
Fjær og Syltevik (2005) påpeker derfor at hvis man trekker inn utdanning som en del av 
aktivitetsbegrepet, har aktivitetsnivået blant eneforsørgere og gifte/samboende mødre vært 
relativt likt siden 1980-tallet. Kjelstad og Rønsen finner i likhet med Andersen et al. at 
utdanningsnivået til enslige forsørgere har vært økende på hele 90-tallet, og de finner spesielt 
at utdanningsaktiviteten økte voldsomt fra 1998 til 1999 hvor andelen gikk fra 20 til 31 
prosent. 
 
Selv om Fjær og Sylteviks utvalg er mer ressurssterke enn eneforsørgere som helhet finner de 
i likhet med Kjelstad og Rønsen at 30 prosent er under utdanning. Fjær og Syltevik mener at 
tallene tyder på at gruppen virkelig ønsker å bedre sin kompetanse og muligheter på 
arbeidsmarkedet gjennom økt utdanning. Derimot forventet kun i underkant av 30 prosent av 
de som var under utdanning i periode 2 å bli ferdig innenfor den tiden de mottar stønad. 
Årsaken er at de har begynt for ”sent” eller at utdanningen er for langvarig. Fjær og Syltevik 
påpeker at tidsperioden med stønad er for knapp til at flertallet av dem som ønsker utdanning 
kan få støtte gjennom hele perioden. Fra Rikstrygdeverkets undersøkelse (2004) vet vi at for 
gruppen av eneforsørgere som mistet retten til overgangsstønad i 2001 gikk andelen under 
utdanning ned fra 20 til 9 prosent fra året før til året etter at de mistet stønaden. Nedgangen i 
antallet under utdanning var også stor for gruppen med liten tilknytning til arbeidsmarkedet 
(fra 14 til 9 prosent). Mange kan ha gjort seg ferdig med utdanningen og få starter nye 
utdanningsløp, men det kan også tenkes at noen slutter fordi de ikke lenger har rett til stønad. 
 
Samtidig oppleves nødvendighetskravet for utdanningsstønad og to års utvidet stønadstid av 
mange som en problematisk side av reformen (Fjær og Syltevik 2002). Mange uttrykker 
skuffelse over å ikke kunne ta høyere utdanning, mens andre har vanskeligheter for å 
akseptere at de med en yrkesutdannelse fra videregående skole ikke kan ta utdannelse med 
overgangsstønad utover den ordinære stønadsperioden på 3 år. Nødvendighetskravet oppleves 
derfor som urimelig for de i denne gruppen av enslige forsørgere som fastholdes i en situasjon 
der de vanskelig kan forsørge seg selv uten videre utdanning. For å løse noe av problemet 
med for knapp stønadstid, fikk enkelte grupper31 man anså hadde større problemer enn andre 
med å fullføre utdanningen i løpet av stønadstiden, rett på et ekstra år med overgangsstønad 
fra 1.januar 2004. Det kan derfor i dag gis overgangsstønad for visse grupper i inntil tre år 
under nødvendig utdanning istedenfor to år (Folketrygdloven §15.6). 
  
 
 
2.4.3 Brukermedvirkningsordningen  
 
 
I 1992 startet trygdeetaten med oppfølgingsprosjekter for enslige forsørgere. Disse 
oppfølgingsordningene (OFO) var ment å være en lokal hjelp til selvhjelp basert på 
frivillighet fra eneforsørgernes side. Tanken var å bedre integreringen av eneforsørgernes 
tilbud og få til et tverretatlig samarbeid mellom trygdeetaten, Aetat og sosialtjenesten. 
Formidlingen mellom de offentlige etatene og brukerne skulle gå gjennom en brukerkontakt 
                                                 
31 Blant annet enslig mor eller far med eneomsorg for to eller flere barn eller enslig mor eller far som fikk 
eneomsorg for barn før fylte 18 år 
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som selv skulle være eneforsørger, men ikke ansatt i trygdeetaten. Brukerkontaktene ville 
dermed fortsette på overgangsstønad og i tillegg få utbetalt stønad til utdanning. Utover å 
koordinere tilbudene fra de ulike etatene, var formålet med brukermedvirkningsordningen å 
bistå med råd og hjelp, veilede i forhold til utdanning og arbeid, styrke målgruppens selvtillit 
og motivasjon gjennom aktivitets- og motivasjonskurs, gi økonomiske råd, sikre og gi tilbud 
om sosiale aktiviteter og omsette planer i handling gjennom for eksempel å søke arbeid, 
studieplass eller stønad til barnetilsyn (Danielsen 2001, Fjær og Syltevik 2002, Skevik 2001).  
 
Danielsen (2001) mener at en kortere stønadsperiode kan føre til at flere trenger hjelp for å 
komme seg ut av en situasjon preget av avhengighet av staten som forsørgingskilde. Siden 
evalueringen av oppfølgingsvirksomheten ga svært positive resultater, både når det gjaldt å 
styrke brukernes økonomi, styrke deres selvtillit og å hjelpe dem i overgangen fra 
hjemmearbeid til lønnet arbeid eller utdanning (Rikstrygdeverket 1996), ble det i 1998 
opprettet en landsomfattende oppfølgings- og brukermedvirkningsordning. 
 
Fjær og Sylteviks (2002) evaluering viser at ordningen har blitt lite kjent. 30 prosent i T1 og 
27 prosent i T2 har ikke hørt om ordningen. Samtidig har kun 10 og 6 prosent i hhv. T1 og T2 
brukt brukermedvirkningsordningen. Spesielt problematisk er det at mange som angir behov 
ikke oppgir å ha hatt kontakt. De som har vært i kontakt med ordningen vurderer denne som 
god, spesielt med hensyn til veiledning/informasjon og som arena for sosial kontakt. Ifølge 
Fjær og Syltevik har ikke ordningen lyktes å bli et kjent tilbud på landsbasis, og den drives i 
stor grad av lokale ildsjeler. Danielsen (2001) finner at brukerkontaktene har hatt 
vanskeligheter med å nå ut til brukerne. I del 3 vil vi se at det i 2006 ikke er noen 
gjenværende brukerkontakter i ordningen. 
 
 
 
2.4.4 Andre trygdeytelser og sosialhjelp 
 
 
Vi har tidligere sett at enslige forsørgere har et inntektsnivå som er klart lavere enn andre 
typer husholdninger. Det er derfor ikke overraskende at enslige forsørgere lenge har vært 
overrepresentert blant sosialhjelpsmottakere. Andelen av eneforsørgere som mottok 
sosialhjelp var nedadgående på hele 90-tallet, og i 2003 mottok 16 prosent sosialhjelp. 
Andelen sosialhjelpsmottakere blant eneforsørgere er langt flere enn blant par med barn (7 
prosent i 2003), men færre enn blant par med barn i laveste inntektsklasse (i underkant av 30 
prosent). Blant de aller fattigste av eneforsørgerne32 mottok over 30 prosent sosialhjelp i 
2003. Det har ikke vært noen entydig utvikling for de aller fattigste av eneforsørgerne de 
senere årene. I 2001 mottok 28 prosent sosialhjelp, mens andelen i 2002 var på 34 prosent. 
 
Kjennemerkene hos eneforsørgerne på sosialhjelp er lik for de av eneforsørgerne med 
vedvarende lavinntekt. Kvinner mottar oftere sosialhjelp enn menn, eneforsørgere med mange 
og unge barn (0-3 år) oftere sosialhjelp enn de med få eller eldre barn. Videre mottar yngre 
eneforsørgere (under 30 år) oftere enn eldre, og relativt flere ugifte enn skilte. Igjen ligger den 
viktigste forklaringsfaktoren i tilknytningen til arbeidsmarkedet. Enslige forsørgere uten 
tilknytning til arbeidsmarkedet hadde mer enn tre ganger så stor sannsynlighet for å motta 
sosialhjelp enn de i jobb (Andersen et al. 2002). 
 

                                                 
32 Eneforsørgerne i lavinntektsgruppen 
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Funnet bekreftes av Rikstrygdeverkets (2004) undersøkelse. Blant dem av eneforsørgerne 
som mistet overgangsstønad i 2001 mottok 9 prosent sosialhjelp det påfølgende året mot 27 
prosent av dem med marginal tilknytning til arbeidsmarkedet. Derimot var det en kraftig 
økning i andelen sosialhjelpsmottakere for begge gruppene umiddelbart etter at de mistet 
stønaden. I løpet av hele perioden var det en 5 prosentpoengs økning i andelen på sosialhjelp 
for eneforsørgerne og for dem med liten tilknytning til arbeidslivet økte den med hele 16 
prosentpoeng. Nedgangen i antallet eneforsørgere med sosialhjelp på 1990-tallet blir derfor, 
som en følge av regelendringene fulgt opp med en økning de påfølgende tre årene for gruppen 
som mistet overgangsstønad.  
 
Det var også en stor økning over den samme toårsperioden i andelen på 
attføring/rehabilitering for Rikstrygdeverkets utvalg. Dette viser at en del av dem som mistet 
retten til stønad i forbindelse med regelendringene forflyttet seg videre i trygdesystemet eller 
over på sosialhjelp. For alle som mistet overgangsstønaden i 2001 økte andelen på 
attføring/rehabilitering fra 2 til 7 prosent, mens tilsvarende andel for dem med marginal 
tilknytning til arbeidsmarkedet økte fra 15 til 28 prosent. Undersøkelsen påpeker at spesielt 
gruppen med liten tilknytning til arbeidsmarkedet kan ha hatt dårligere helse og har ventet 
med å søke attføring/rehabilitering til de likevel mistet overgangsstønaden. Videre finner man 
i undersøkelsen at i underkant av halvparten av de på attføring/rehabilitering eller sosialhjelp 
enten var sysselsatt, arbeidssøkere eller under utdanning samtidig. Dette tyder på at mange er 
”aktive” stønadsmottakere og muligens av den grunn snart vil bevege seg bort fra ordningene.  
 
Ett år etter at de mistet overgangsstønaden, finner ikke Rikstrygdeverket igjen 17-18 prosent 
av eneforsørgerne generelt eller de med marginal tilknytning til arbeidsmarkedet på de 
ordningene som belyses i undersøkelsen. Rikstrygdeverket anslår mulige grunner til å være at 
de er forsørget av sin samboer, er utvandret eller arbeider som uregistrert dagmamma eller 
lignende. Et problem kan også være at AA-registeret33 som brukes for å anslå yrkesaktivitet, 
ikke er fullstendig oppdatert. Rikstrygdeverkets definisjon på sysselsetting er at man har et 
arbeidsforhold som er registrert i AA-registeret.  
 
Blant Fjær og Sylteviks utvalg opplyser en tredjedel på T2 at de har vært i kontakt med 
sosialkontoret i løpet av den siste perioden. Nærmere 20 prosent av disse fikk en eller annen 
form for økonomisk hjelp av sosialkontoret i perioden 2000-2002. Igjen viser det seg at 
arbeidsinntekt, studielån og her forsørgelse av samboer/ektefelle gjør at en i mindre grad 
mottar hjelp fra sosialkontoret, mens de som går på andre trygdeytelser er mer utsatt for å 
måtte be om hjelp fra sosialkontoret. 
 
 I 2003 mottok 20 prosent av eneforsørgere bostøtte. I motsetning til andelen 
sosialhjelpsmottakere, har utviklingen i andelen med bostøtte vært rimelig stabil siden 1999. 
Den høye andelen kan forklares av gruppens svært høye boligutgifter (se avsnitt 2.3.3). 
Eneforsørgere som mottar bostøtte er i svært stor grad sammenfallende med eneforsørgere på 
sosialhjelp. Til sammenligning mottok 5 prosent av befolkningen som helhet bostøtte i 2003. 
For par med barn i laveste inntektsklasse har det vært en stor økning i andelen med bostøtte, 
og i dag mottar flere blant denne gruppen bostøtte enn blant eneforsørgerne (Andersen et al. 
2006).   
 
I motsetning til før reformen er det i dag flere som mottar stønad til barnetilsyn enn 
overgangsstønad. Formålet med stønaden til barnetilsyn er å oppmuntre til selvforsørging 
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gjennom yrkesaktivitet og utdanning. Stønad til barnetilsyn kan gis både uavhengig av og i 
kombinasjon med overgangsstønad. I forbindelse med innstrammingen i reglene for mottak av 
overgangsstønad i 2001 var det en sterk forskyvning fra enten å motta overgangsstønad eller å 
motta stønad til barnetilsyn i kombinasjon med overgangsstønad til kun å motta stønad til 
barnetilsyn. Tendensen har holdt seg i etterkant. Men bortsett fra den kraftige økningen i 2001 
pga. regelendringene, har trenden siden midten av 90-tallet til 2004 vært en reduksjon i 
antallet eneforsørgere med stønad til barnetilsyn. I 1999 kan nedgangen forklares ut fra at 
enslige forsørgere i stabile samboerforhold fra og med 1. juli 1999 ikke lenger hadde rett på 
stønad til barnetilsyn. Andre mulige årsaker kan ha sammenheng med kombinasjonen av 
behovsprøvd stønad34 og økt yrkesinntekt, strengere krav til dokumentasjon av tilsynsutgifter 
og at eneforsørgere som allikevel har mistet retten til overgangsstønad ikke lenger trenger å 
stå tilmeldt som arbeidssøker i Aetat for å oppfylle kravet om yrkesrettet aktivitet. 
(Rikstrygdeverket 2005, Rikstrygdeverket 2004, Fjær og Syltevik 2002).  
 
 
 
2.4.5 Aktivitet og reformens målsettinger 
 
 
Reformen av 1998 er iverksatt under gode økonomiske rammebetingelser. Perioden i etterkant 
har vært preget av en svært god situasjon på arbeidsmarkedet. Mange av eneforsørgerne ville 
nok allikevel gått ut i arbeid, men regelendringene ser ut til å ha fungert godt i forhold til 
målsettingen om økt selvforsørgelse. Færre eneforsørgere er uten tilknytning til arbeidslivet 
og sysselsettingen har økt og nærmet seg den for gifte/samboende mødre. Veien til 
selvforsørgelse kan foruten yrkesaktivitet gå gjennom økt utdanning. Også her tyder tallene 
på en positiv framgang. Det har vært en økning i det generelle utdanningsnivået og færre 
eneforsørgere har lav utdanning. Som vi så i avsnitt 2.4.2 er dette spesielt positivt fordi lav 
utdanning er et større hinder for yrkesaktivitet for eneforsørgere enn for gifte mødre. 
 
Allikevel ser det ut til at regelendringene ikke har fungert i forhold til målet om økt 
selvforsørgelse for de mer sårbare av eneforsørgerne. Vi har ikke nyere utviklingstall for 
deltidsarbeid, undersysselsetting eller arbeidsledighet, men vi vet at enslige forsørgere 
tradisjonelt har jobbet mye deltid og hatt et ønske om å jobbe mer. Samtidig har andre igjen 
ikke vært i stand til å finne lønnet arbeid35.  
 
Resultatene fra Rikstrygdeverkets og Fjær og Sylteviks undersøkelser kan vi derimot relatere 
til reformen. Begge undersøkelsene viser at deltidsarbeidende er svært utsatt når de mister 
overgangsstønad. Kombinasjonen av deltidsarbeid og overgangsstønad kan på denne måten 
bli en felle fordi det viser seg å være vanskelig å finne mer arbeid etter stønadsslutt. 
Rikstrygdeverket finner at mange, i hvert fall for en periode, også går over på sosialhjelp og 
andre trygdeytelser. Videre tyder resultater fra begge undersøkelser på at endt stønad gjør det 
vanskelig å fullføre påbegynt utdanning. Nye regler fra 1. januar 2004 kan imidlertid ha 
endret dette forholdet. Til sist finner Fjær og Syltevik at kun halvparten av eneforsørgerne er i 
en aktivitet som muliggjør selvforsørgelse etter at de har mistet retten til overgangsstønad. 
Med aktivitet menes her fulltidsjobb eller utdanning. Dette er resultater som tyder på at de 
minst ressurssterke av eneforsørgerne sliter etter at stønadsperioden opphører, og at denne 
utsatte gruppen kan ha hatt vanskeligheter med å oppfylle reformens mål om selvforsørging. I 

                                                 
34 Stønaden til barnetilsyn faller bort når inntekten overstiger seks ganger grunnbeløpet 
35 Ifølge tall fra 1999 
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det følgende skal vi prøve å forklare hvorfor selvforsørgelse kan vise seg å være et spesielt 
vanskelig krav for denne gruppen av eneforsørgere. 
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2.5 Hindringer for selvforsørgelse 
 
 
Det er mange forhold som avgjør eneforsørgeres og kvinners tilpasning til utdanning og 
arbeidsmarkedet. Vi har sett på konsekvensen av endringer i overgangsstønaden på 
eneforsørgeres tilpasning, men andre forhold vil naturlig nok også spille inn. I denne delen vil 
vi ta for oss individuelle forhold og tilpasninger, samt ytre rammebetingelser som 
utviklingstrekk i arbeidsmarkedet, holdninger hos arbeidsgivere og stønadsordninger. 
 
Kjelstad og Rønsen (2002) sammenlignet en del europeiske land36 og fant at enslige 
forsørgere har en høyere risiko for arbeidsledighet enn andre grupper. Deres sårbarhet på 
arbeidsmarkedet vil derfor være delvis uavhengig av velferdspolitikk og økonomiske 
konjunkturer. 
 
 
 
2.5.1 Arbeidsmarkedskonjunkturer 
 
 
Kjelstad og Rønsen (2005) finner allikevel at enslige forsørgere i større grad enn 
gifte/samboende foreldre påvirkes av periodene med lavkonjunktur på begynnelsen av 1980- 
og 1990-tallet. Samtidig som sysselsettingen går ned og antallet arbeidssøkende øker, er det 
også en nedgang i arbeidsstyrken, dvs. at mange forsvinner helt ut av arbeidsmarkedet. Det 
viser seg at det er de heltidsarbeidende blant eneforsørgerne som i størst grad trekker seg ut 
eller utestenges fra arbeidsmarkedet ved lavkonjunktur. I en senere publikasjon med andre 
data og multivariate forløpsanalyser finner de derimot at problemene i lavkonjunkturer først 
og fremst ligger i muligheten for å komme seg inn på arbeidsmarkedet. Er man først inne, har 
man ikke større problemer enn andre foreldre i en situasjon med lavkonjunktur (Kjelstad og 
Rønsen 2003, 2004). Dataene bekrefter at enslige mødre og fedre er mer utsatte på 
arbeidsmarkedet enn andre grupper. I forhold til gifte/samboende foreldre har sysselsatte 
eneforsørgere større sannsynlighet for å bli arbeidsledig, og videre har arbeidsledige 
eneforsørgere lavere sannsynlighet for å komme tilbake i arbeid. Analysene avdekker 
imidlertid ikke betydelige stønadseffekter mellom enslige forsørgere og gifte/samboende 
mødre. Kjelstad og Rønsen konkluderer derfor med at det høye fraværet på arbeidsmarkedet 
for eneforsørgere har mer sammenheng med endringer i etterspørselen etter arbeidskraft enn 
velferdspolitikk og frivillig bortvelging av lønnsarbeidet pga. sjenerøse trygdeytelser 
(Kjelstad og Rønsen 2003, 2004, Bratsberg 2003). 
 
Skevik (2001) får tilsvarende resultater i sin studie. Ved å sammenligne seks land37 på 1990-
tallet finner Skevik ingen klare sammenhenger mellom yrkesaktivitet og aktiveringspolitikk. 
Analysen viser at økonomiske incentiver gir marginale utslag og at incentivstrukturelle 
endringer kun gir små bevegelser i totaltallene for yrkesaktivitet. Som hos Kjelstad og Rønsen 
konkluderes her med at eneforsørgere er en sårbar gruppe som rammes hardt av 
nedgangskonjunkturer på arbeidsmarkedet. Eneforsørgernes yrkesaktivitet øker når ledigheten 
går ned, og utslagene ser ut til å være større for eneforsørgere enn for kvinner generelt. 
 
 

                                                 
36 Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Belgia, Østerrike, Frankrike og Italia 
37 Norge, Sverige, Danmark, Storbritannia, Australia og New Zealand 
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2.5.2 Hindringer for arbeid og utdanning 
 
 
Fjær og Syltevik (2002) ønsket å se de enslige forsørgernes livssituasjon i forhold til deres 
omsorgs- og arbeidsorientering. Omsorgsorientering handler om hvorvidt man ser på det som 
negativt for barna og seg selv å overlate den daglige omsorgen til andre for å kunne være 
yrkesaktiv. Arbeidsorientering går på utsagn som uttrykker noe om at arbeid er et gode i seg 
selv. Prosjektet finner en klar sammenheng mellom holdning og livssituasjon. 
Omsorgsorienteringen er svakest blant dem med høyest inntekt og utdanning og sterkest blant 
dem som ikke er selvforsørget. Resultatene går i tilsvarende retning når man ser på 
sammenhengen mellom arbeidsorientering og selvforsørgelse38. Det er viktig å påpeke at dette 
ikke sier noe om i hvilken retning årsaksforholdet går. Er holdningen et resultat av 
livssituasjon eller omvendt? Kjelstad og Rønsen (2003) snakker her om at eneforsørgerne i 
kraft av å være eneoppdrager har spesielle omsorgsforpliktelser som gjør dem mindre 
fleksible og hindrer yrkesdeltakelse i større grad enn hos gifte/samboende foreldre. 
 
Graden av omsorgsorientering og synspunkter på hva det vil si å være en god mor kan 
forklares av Duncan og Edwards’ begrep om ”gendered moral rationalities” (Duncan og Stell 
2004, Fjær og Syltevik 2005, Skevik 2001). Tanken er at den økonomiske rasjonaliteten må 
suppleres med en moralsk rasjonalitet. Eneforsørgernes tilpasning til omsorg og lønnet arbeid 
kommer ikke bare i form av kostnad og nytte, men dreier seg også om verdier (eks. beholde et 
selvbilde som god mor) og relasjoner (eks. i nabolaget, til venner og familie)  
 
Selv om det er de omsorgsorienterte som har størst problemer med å bli selvforsørget, er 
flertallet av dem som ikke er selvforsørget noe eller mye arbeidsorienterte. I tillegg kan ikke 
eneforsørgernes særegne omsorgssituasjon forklare deres høye arbeidsledighet og 
undersysselsetting. Vanskelighetene rundt det å oppfylle reformens intensjoner kan ikke 
derfor kun sies å være et holdningsproblem (Fjær og Syltevik 2005, Kjelstad og Rønsen 
2003).  
 
Vi vet fra avsnitt 2.5.1 at eneforsørgere har større problemer enn andre med å komme seg inn 
på arbeidsmarkedet i lavkonjunkturer. En mulig årsak kan være en stille diskriminering fra 
arbeidsgivere ved ansettelser. Ifølge Kjelstad og Rønsen finner annen forskning (Böttger og 
Rust, henvist til i Kjelstad og Rønsen 2003) at arbeidsgivere ofte antar at eneforsørgere vil 
være mer borte fra jobb og mindre villig til å jobbe lange dager enn gifte/samboende foreldre. 
Kjelstad og Rønsens studie tyder på at det å ha eneomsorgen for barn kan være en vel så 
viktig seleksjonsfaktor i arbeidsmarkedet som kjønn. Det kan være rimelig å anta at denne 
type diskriminering forsterkes i perioder med lavkonjunktur.  
 
En annen mulig forklaring av forskjellene i yrkestilknytning mellom enslige og 
gifte/samboende forsørgere, kan være at enslige forsørgere er en selektert gruppe som 
gjennom eksempelvis lavere utdanning og mindre arbeidserfaring stiller svakere på 
arbeidsmarkedet (Kjelstad og Rønsen 2003, Ugreninov 2003). Kjelstad og Rønsen mener 
allikevel at seleksjonshypotesen nok er mindre aktuell i dag fordi eneforsørgere blir mer og 
mer like ”folk flest”39. Kjelstad og Skevik (2004) presiserer også at eneforsørgere mindre enn 
noen gang utgjør en ensartet gruppe. Ugreninov påpeker at yrkesaktiviteten til alenemødre er 
                                                 
38 Fjær og Syltevik finner at utdanning er variabelen som er av størst betydning når det gjelder orientering til 
omsorg og lønnet arbeid. De med lav utdanning er for eksempel mer omsorgsorienterte enn de med høy 
39 Eneforsørgere er eldre enn før, perioden som eneforsørger er gjerne relativt kort, oppløste samliv skjer i dag i 
alle typer familier og enslige fedre er en spesielt ressurssterk gruppe 
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lavere enn for andre mødre selv for lik utdanning. Derfor kan forskjellene i yrkesaktivitet 
mellom enslige og gifte/samboende mødre i liten grad forklares av seleksjonshypotesen. 
 
Fjær og Syltevik finner tre typiske forløp blant dem som ikke lykkes med å bli selvforsørget. 
De får ikke arbeid som er godt nok betalt eller av lang nok varighet, de har problemer med å 
fullføre utdanning før stønadsslutt og de har dårlig helse. Vi har sett at eneforsørgere i stor 
grad er undersysselsatt og at mange mener stønadstiden er for kort til å kunne fullføre 
utdanningen. Når det gjelder helseproblemer så vi i avsnitt 2.4.4 at mange eneforsørgere på 
overgangsstønad gikk over på rehabilitering/attføring etter stønadsslutt. Andersen et al. (2002) 
finner at en større andel av eneforsørgere har en langvarig og alvorlig sykdom, muskel- og 
skjelettsykdommer og nervøse lidelser enn befolkningen ellers i yrkesaktiv alder. Ingen av 
forskjellene er signifikante, men forfatterne mener at mønsteret i de ulike undersøkelsene er 
såpass likt at det styrker en slik konklusjon40. Forfatterne finner ved en senere anledning at 
enslige forsørgere derimot ikke har større utgifter til varig sykdom enn andre grupper i 
samfunnet (Andersen et al. 2006). Ugreninovs studie (2005) viser at alenemødre har dårligere 
psykisk helse enn gifte/samboende mødre. Andelen alenemødre med dårlig psykisk helse er 
høyere blant de med lav yrkesdeltakelse enn med høy yrkesdeltakelse, og høyere for de med 
lav utdanning enn høy utdanning. Ugreninov kommer til tilsvarende resultater når det gjelder 
vurderingen av egen helse.  
 
Respondentene i Fjær og Sylteviks utvalg opplevde selv at den viktigste hindringen for 
selvforsørgelse var at det er for strevsomt å kombinere lønnsarbeid og omsorgsarbeid. På de 
neste plassene fulgte arbeid i et lavtlønnsyrke, mangel på utdanning og for kort 
stønadsperiode. Svært få mener at motivasjonen er et problem. Fjær og Syltevik finner også at 
flertallet av respondentene har et ønske om å være i arbeid og foretrekker arbeid framfor 
trygd. Forfatterne mener at i tillegg til nevnte årsaker stammer selvforsørgelsesproblemer i 
forhold på arbeidsmarkedet og mangelen på fleksibilitet i stønadsordningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Det er gjort undersøkelser i årene 1987, 1991, 1995 og 1998. 
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2.6  Oppsummering  
 
 
Selv om enslige forsørgere fortsatt er en sårbar gruppe er de i mindre grad enn tidligere en 
selektert gruppe. Kjelstad og Skevik (2004) mener at enslige forsørgere ikke lenger er 
spesielle, de blir spesielle i kraft av sin livssituasjon. Det å bli eneforsørger innebærer for 
mange et tap av tidligere hoved- eller medforsørger. Man opplever økte bokostnader, økte 
utgifter til strøm og kommunale tjenester, økte kostnader til barnepass osv. Mens 
stønadsordningene fram til 1998 var utformet slik at eneforsørgere hadde relativt svake 
insentiver til å søke arbeid, la de nye reglene mer av ansvaret for inntekt og forsørgelse 
direkte over på eneforsørgeren selv. Med endringene i trygdereglene skulle arbeidslinja 
iverksettes ved å begrense mulighetene til alternativ inntekt utover lønnet arbeid. Arbeidslinja 
medførte et skarpt skille mellom forventningene til lønnsarbeid og omsorgsarbeid. Stønaden 
siktes i dag i langt større grad inn mot barn under tre år. Eneforsørgere med barn i denne 
aldersgruppen har sågar fått mer støtte i form av bl.a. økt overgangsstønad og kontantstøtte, 
og resultatene tyder på at denne gruppen står sterkere økonomisk nå enn tidligere.  
 
Derimot forventes det at eneforsørgere med barn over tre år i langt større grad skal ut i 
arbeidslivet. Det ser ut til at mange enslige forsørgere klarer seg svært godt og at flertallet har 
klart å tilpasse seg de nye forholdene etter regelendringene. Sysselsettingen har økt, 
inntektene har økt, yrkesinntekten har blitt viktigere, flere tar utdanning og færre går på 
sosialhjelp. Imidlertid kan det virke som om de svakest stilte i utgangspunktet har merket 
konsekvensene av regelendringene. Denne gruppen er etter all sannsynlighet i en presset 
økonomisk situasjon etter bortfall av overgangsstønad. Lavinntektsrisikoen blant 
eneforsørgere har økt og mange oppgir å ha problemer med å betale uforutsette regninger. 
 
Kjelstad og Skevik (2004) identifiserer tre problemer som felles for kategorien enslige 
forsørgere. De møter stadig barrierer på arbeidsmarkedet, de har en annen sammensetning av 
inntekter og utgifter og de er i stor grad avhengige av offentlige overføringer. Færre 
muligheter til å gjøre egne valg i tilpasningen mellom omsorgsarbeid, lønnsarbeid og 
utdanning kan derfor vanskeliggjøre situasjonen for de mest ressurssvake. Fjær og Syltevik 
(2005) mener at det norske stønadssystemet tradisjonelt har vært effektivt i forhold til å 
redusere fattigdom blant eneforsørgere. I dag er dette for eneforsørgere med barn over tre år 
mer overlatt til hvorvidt man lykkes på arbeidsmarkedet. Fjær og Syltevik stiller spørsmålet 
om det er riktig å avgrense støtteordningene slik at det legges så ensidig vekt på 
selvforsørgelse gjennom lønnsarbeid for absolutt alle. De mener at tiltak som øker 
stønadsordningens fleksibilitet vil kunne gjøre overgangen fra omsorgsarbeid til lønnet arbeid 
lettere. Fjær og Syltevik foreslår bl.a. å utvide stønadstiden for enslige forsørgere som blir 
alene med barna fra fødselen eller når de er svært små og å gi støtte uavhengig av 
arbeidsaktivitet i en periode (1/2-1 år) etter samlivsbrudd.  
 
 
 
 



 

 
                                                                            
 
 
  37
 

 
3 Analyse av disponibel inntekt for eneforsørgere 
 
 
3.1 Innledning 
 
 
I denne delen av rapporten har vi sett på disponibel inntekt etter skatt m.v. til mottakere av 
overgangsstønad for å kunne si noe om eneforsørgeres økonomiske situasjon. Vi 
sammenligner overgangsstønadsmottakere med enslige forsørgere på andre ytelser fra 
folketrygden som attføring, rehabilitering, tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon. Vi vil 
også studere den disponible inntekten for eneforsørgere som mottar overgangsstønad og 
samtidig er i arbeid, utdanning, arbeidssøkende og hjemmeværende. De ulike tilfellene 
knyttes opp mot barnets alder og størrelse på arbeidsinntekt.  
 
Analysen baserer seg på stiliserte beregninger av forventet disponibel inntekt for typetilfeller. 
I et typetilfelle plasseres et individ i en tenkt situasjon. Gitt de forutsetningene man legger til 
grunn for mulige inntekter og utgifter i denne situasjonen, kan man si noe om individets 
disponible inntekt og økonomiske situasjon. Dette er en metode som brukes i komparative 
studier i OECD og i Norden (NOSOSKO41) for å kunne kartlegge og sammenligne 
stønadsordninger på tvers av landegrensene. I NOSOSKO-sammenheng benyttes 
gjennomsnittslønn for en industriarbeider42 som mål på arbeidsinntekt. I våre typetilfeller 
måler vi arbeidsinntekt i antall grunnbeløp.  
 
Vi har begrenset analysen til forsørging av ett barn og ser kun på barn under skolepliktig 
alder. Vi vil enten forutsette at eneforsørgeren selv passer på barnet eller at barnet er full tid i 
barnehage. Vi bruker satser for kommunale barnehageplasser i Oslo. Disse er sterkt subsidiert 
ved inntekt43 under 150 000 kr og vil da koste 674 kr per måned. Ved inntekter over 250 000 
kr vil utgiftene til barnehage øke til 1 918 kr per måned44. Det er vanlig med bruk av 
subsidierte barnehageplasser til de med lave inntekter. Alternativt til et inntektsgradert 
betalingssystem som i Oslo, bruker mange kommuner friplass eller dekning gjennom 
sosialstønaden. I verste fall kan stønadsmottakeren måtte betale den så kalte maksimalprisen, 
men denne er stort sett forbeholdt husholdninger med høyere inntekter. For tiden er 
maksimalprisen for betaling av en full barnehageplass kr. 2 500.       
 
Arbeidsinntekt og summen av skattepliktige overføringer danner de samlede inntektene som 
ligger til grunn for et eventuelt skattetrekk (beregnet av skatteprogrammet daTax). I tillegg 
mottar eneforsørgeren ulike skattefrie overføringer. Fra inntekt etter skatt trekkes eventuelle 
utgifter til barnehage etter satser fra kommunale barnehager i Oslo og utgifter til bolig, lys og 
brensel etter SSBs forbruksundersøkelse fra 2002-2004 fordelt på husholdningstype. Vi står 
nå igjen med et mål på disponibel inntekt etter skatt, barnehage- og boligutgifter til rådighet 
for mat, klær, husholdningsartikler, hygiene, tv, radio, aviser, fritid, transport og 
skolemateriale.  

                                                 
41 Nordisk Socialstatistisk Komite 
42 Average Production Worker – APW lik 317 100 kr eller 5,5G i 2004 
43 Pensjonsgivende inntekt og skattepliktig overføring og barnebidrag. Barnebidraget ble tatt ut av denne 
beregningen 1/1/2006 
44 Neste inntektsgrense er 350 000 kr hvor barnehageutgiftene øker til 2 509 kr per måned. Subsidierte 
barnehageutgifter for personer med lav inntekt benyttes ofte i Norge 
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Alle beregninger er basert på satser fra 2004. Vi har benyttet disse satsene fordi det ikke 
finnes nyere beregninger av boligutgifter for enslige forsørgere.   
 
Stønadsprogrammet for enslige forsørgere består av overgangsstønad, stønad til barnetilsyn, 
utdanningsstønad og tilskudd til dekning av flytteutgifter og gis etter bestemte kriterier. I 
tillegg får enslige med barn barnebidrag og utvidet barnetrygd og under visse betingelser 
småbarnstillegg, kontantstøtte, fødselspenger og engangsstønad ved fødsel45. I utarbeidingen 
av typetilfellene vil vilkårene for utbetaling av disse implisitt ligge til grunn. I rapportens 
innledning og vedlegg A er kriteriene for utbetaling av stønadene nærmere presentert. 
 
Som enslig forsørger vil stønadsberettigelse avhenge av eneforsørgers aktivitet, antall barn, 
tidligere arbeidsinntekt/utdanning og nåværende arbeidsinntekt. Et viktig moment vil være 
yngste barns alder. Tabell 1 viser en oversikt over ytelser til enslig mor eller far etter det 
yngste barnets alder. 
 
 
Tabell 1. Ytelser til enslig mor eller far etter yngste barnets alder. 
    0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år .. 8 år .. 10 år 

Skattepliktige overføringer:         

Overgangsstønad Ja 1) Ja Ja Ja Ja Ja Ja 1) Ja 1)  

 Aktivitetskrav? Nei Nei Nei Ja Ja Ja Ja Ja 

Fødselspenger Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Skattefrie overføringer:         

Stønad til barnetilsyn Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei 2) 

Utdanningsstønad Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Tilskudd til flytting Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei Nei 

for å komme i arbeid         

Utvidet barnetrygd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 3) 

Småbarnstillegg Ja Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei 

Barnebidrag/forskudd Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 4) 

Engangsstønad ved fødsel Ja Nei Nei Nei Nei Nei Nei Nei 

Kontantstøtte Nei Ja Ja Nei Nei Nei Nei Nei 

Fotnoter i vedlegg B 
 
 
Vi vil som sagt sammenligne disponibel inntekt for enslige forsørgere på overgangsstønad 
med tilsvarende inntekt når en er på andre stønadsordninger i folketrygden. Tabell 2 gir en 
oversikt over stønader til enslige forsørgere i kombinasjon med helserelaterte ytelser, som 
attføring, rehabilitering, tidsbegrenset uførestønad eller uførepensjon. De samme 
aldersbegrensningene vil gjelde som i tabell 1.  
 
Midlertidige ytelser som attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad 
medfører en avkorting i overgangsstønaden på samme måte som arbeidsinntekt,  med 40 
                                                 
45 Engangsstønad ved fødsel gis kun hvis man ikke har oppfylt vilkårene for fødselspenger 
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prosent avkorting utover 0,5 G. Varig uførepensjon fører derimot til 100 prosent avkorting. 
Siden uførepensjonen med barnetillegg overstiger full overgangsstønad, blir denne avkortet 
ned til 0 kr.   
 
 
Tabell 2. Ytelser til enslig mor eller far på ulike trygdeordninger. 

    Attføring Rehabilitering

Tidsbegrenset 

uførestønad Uførepensjon 

Overgangsstønad Ja Ja Ja Ja/ Nei 

Utvidet barnetrygd Ja Ja Ja Ja 

Underholdsbidrag Ja Ja Ja Ja 

Dekning av utgifter til 

barnetilsyn     Ja 1) Nei Nei Nei 

Barnetillegg  Ja Ja Ja Ja 

Kontantstøtte Ja Ja Ja Ja 

1) Dekning av utgifter til barnetilsyn gis som en del av attføringsstønadene. I tillegg kan attføringsstønad gi helt 
eller delvis dekning av utgifter til arbeidstrening, skolemateriell, daglige reiseutgifter, hjemreiser, flytting, 
fadder/praktisk hjelp og boutgifter. 
 
 
Rehabiliteringspenger, attføringspenger, tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon gir 
forsørgere et barnetillegg fram til barnet fyller 18 år. Det er ulike regler for satser og 
utregning av barnetillegget. Derimot er det bare eneforsørgere på attføring som har mulighet 
til å få dekning av utgifter til barnetilsyn. Dette gis hvis man har behov for barnepass mens 
man deltar på ulike tiltak.  
 
Barnebidraget (forskudd og løpende bidrag) kan variere mellom 0 og 6 300 kr per måned. 
Siden barnebidraget er skattefritt og varierer i så stor grad vil typetilfellene være svært 
følsomme overfor hvilket barnebidrag som legges til grunn. Størrelsen på barnebidraget 
avhenger av eneforsørgers inntekt, samværforelders inntekt, samvær med barnet og barnets 
alder. Full forskuddssats utbetales i tilfeller der samværsforelderen er ukjent eller ikke har 
vilje eller mulighet til å betale bidraget. Vi har lagt denne til grunn i beregningen av 
typetilfellene. Gjennomsnittlig full forskuddssats var 1 288 kr i 2004. Nesten halvparten av 
alle barn med innvilget forskudd og/eller løpende bidrag fikk i desember 2004 barnebidrag på 
størrelse med forskuddssatsen eller mindre. Denne gruppen er svært sammensatt, og vil bestå 
av ulike kombinasjoner av eneforsørgere med høy inntekt, samværsforeldre med lav inntekt, 
samværsforeldre med mye samvær samt ukjent far. Samtidig har ca. 80 prosent barnebidrag 
under 2000 kr per måned.  
 
For enkelhets skyld har vi i typetilfellene kun sett på disse fem ulike trygdeordningene i 
situasjoner der eneforsørgeren ikke lenger har rett på overgangsstønad. Det vil si at 
vedkommende har ”brukt opp” sine tre år med overgangsstønad, og ikke har mulighet til å 
motta en kombinasjon av overgangsstønad og for eksempel rehabiliteringspenger. En 
eneforsørger på rehabilitering mottar dermed kun rehabiliteringspenger. Av den grunn vil vi 
for disse tilfellene kun se på situasjoner der barnet er 3 år eller eldre. Videre forutsettes at 
eneforsørgeren ikke får en gradert stønad, slik at vi ser bort fra mulige tilfeller med 
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kombinasjoner av arbeidsinntekt og for eksempel rehabiliteringspenger. 
 
Tabell 3-10 vil være mer spesifisert i vedlegg C3-10. 
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3.2 Eneforsørgeres økonomiske situasjon på overgangsstønad 
 
 
3.2.1 Overgangsstønad og arbeidsinntekt 
 
 
Særskilte skattebegrensningsregler gjelder for mottakere av overgangsstønad (tilsvarende 
regler som for mottakere av alders- og uførepensjon) slik at overgangsstønaden i praksis blir 
skattefri eller svært lavt skattlagt ved lave arbeidsinntekter. Overgangsstønaden reduseres 
med 40 prosent av eventuelle arbeidsinntekter utover 0,5 G, men inntektsskatten begrenses 
pga. de særskilte skattebegrensningsreglene. For inntekt høyere enn 5,12 G faller 
overgangsstønaden bort og vanlige skatteregler gjelder. 
 
Tabell 3 viser summen av arbeidsinntekter og overføringer en eneforsørger med et barn på 3-5 
år vil få etter forskjellige størrelser på arbeidsinntekten. Overføringer består i dette tilfellet av 
overgangsstønad, utvidet barnetrygd, barnebidrag og stønad til barnetilsyn. Vi legger til grunn 
at barnet er full tid i barnehage uavhengig av arbeidsinntekten. Dette er også uproblematisk i 
forhold til stønaden til barnetilsyn da den utbetales med 64 prosent av dokumenterte 
tilsynsutgifter uavhengig av hvor mange timer man faktisk er i arbeid. Utgift til barnehage vil 
øke med en inntekt46 høyere enn 150 000 og 250 000 kr. Vi må forutsette at eneforsørgeren 
står tilmeldt Aetat som reell arbeidssøker for å kunne være berettiget overgangsstønad og 
stønad til barnetilsyn for tilfellet uten arbeidsinntekt. Etter skatt og fradrag for utgifter til 
barnehage og bolig sitter vi igjen med disponibel inntekt til mat, klær osv. Vi viser til vedlegg 
C3 for mer detaljerte utregninger. 
 
Tabell 3. Disponibel inntekt for enslig forsørger med barn på 3-5 år med overgangsstønad 
etter størrelse på arbeidsinntekt. Barn i barnehage. Grunnbeløp lik gjennomsnittet for 2004 
(58 139 kr). 
     Arbeidsinntekt    
  0 G 0,5 G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 
Arbeidsinntekt - 29 069 58 139 116 278 174 417 232 556 290 695 
Overføringer       150 753  160 307 148 679 125 423 102 168 85 451 60 196 
Sum inntekt       150 753  189 376 206 818 241 701 276 585 318 007 350 891 
Skatt - - 1 222 15 801 33 797 51 578 70 210 
Inntekt etter       150 753  189 376 205 596 225 900 242 788 266 429 280 681 
skatt        
Barneh./bolig         81 726  96 654 96 654 96 654 96 654 103 746 103 747 
Disponibel         69 027  92 722 108 942 129 246 146 134 160 683 176 934 
Inntekt        
Pr. måned          5 752  7 727 9 079 10 771 12 178 13 390 14 745 
 

                                                 
46 Arbeidsinntekt, overgangsstønad og full forskuddssats for barnebidrag 
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Tabell 4. Marginalskatt etter økning i arbeidsinntekt for enslig forsørger med barn på 3-5 år 
    Arbeidsinntekt    
  0-0.5 G 0.5-1 G 1-2 G 2-3 G 3-4 G 4-5 G 
Marginalskatt      

% 0 44 65 71 59 75 
 
Tabell 4 skisserer marginalskatten en eneforsørger får ved å øke arbeidsinntekten med ett eller 
et halvt grunnbeløp. En økning i arbeidsinntekten fra 1 til 2 G vil øke inntekten etter skatt fra 
205 596 kr til 225 900 kr. Dette vil si at en økning i arbeidsinntekten på 58 139 kr gir økning i 
inntekt etter skatt på 20 304 kr. En enslig forsørger med overgangsstønad vil altså sitte igjen 
med 35 prosent av økningen i arbeidsinntekt fra 1 til 2 G.  
 
Arbeidsinntekt opp til 0,5 G skattelegges ikke, slik at eneforsørgeren vil ha sterke 
økonomiske incentiver til å gå fra ingen til lave inntekter. En høy marginalskatt ved inntekter 
over 1 G gir derimot svakere incentiver til å arbeide mer. Dette forsterkes av inntektsprøvde 
utgifter til barnehage. Overgangsstønaden reduseres som sagt med 40 prosent av 
arbeidsinntekter over 0,5 G. Dette i kombinasjon med at skattebegrensningsreglene i størst 
grad gjelder for lavere inntekter, vil føre til en høyere marginalskatt på høy enn på lav inntekt. 
Samtidig ser vi av tabell 3 at den disponible inntekten til mat, klær osv. vil øke med nesten det 
dobbelte ved å jobbe fulltid (5 G) istedenfor å jobbe noe (0,5 G). 
 
Videre ser vi at en person uten noe arbeidsinntekt og med full forskuddssats har 5 752 kr i 
måneden i disponibel inntekt til mat, klær osv. med full overgangsstønad. Dette inntektsnivået 
tilsvarer de statlige veiledende retningslinjene for løpende, daglige utgifter til livsopphold til 
mat, klær osv. Sosialhjelpen blir ikke beskattet. I 2004 var disse satsene 4 140 kr per måned 
for enslige og 1 580 kr per måned for barn 0-5 år, dvs. til sammen 5 720 kr per måned til en 
enslig forsørger. Denne gruppen vil dermed ha en disponibel inntekt på linje med normen for 
en sosialhjelpsmottaker.  
 
 
 
3.2.2 Overgangsstønad og hjemmearbeid 
 
 
I dette typetilfellet har vi sett på den økonomiske situasjon for en eneforsørger som har 
ulønnet arbeid hjemme og har barn i alderen 0-5 år. Vedkommende vil ikke ha noen utgifter 
til barnepass. Eneforsørgeren får full overgangsstønad og utvidet barnetrygd i alle årene 
barnet er i alderen 0-5 år. Når barnet er nyfødt vil forsørgeren få småbarnstillegg og 
engangsstønad ved fødsel (forutsatt at vedkommende ikke har opparbeidet seg rett til 
fødselspenger), mens 1 og 2-åringens forelder vil motta kontantstøtte og småbarnstillegg. 
Etter barnet fyller 3 år mister vedkommende både kontantstøtten og småbarnstillegget. 
Samtidig stilles et aktivitetskrav til eneforsørgeren. Vi forutsetter derfor at eneforsørgere med 
barn eldre enn 3 år står tilmeldt Aetat som reell arbeidssøker, men at vedkommende ikke har 
noen arbeidsinntekt. Som reell arbeidssøker vil det være naturlig å forutsette at vedkommende 
trenger tilsyn til barnet. Dette tilfellet vil derfor bli tilsvarende som i tabell 3 uten noen 
arbeidsinntekt. Se vedlegg C5 for mer detaljer. 
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Tabell 5. Disponibel inntekt for enslig forsørger med overgangsstønad etter barnets alder 
Hjemmeværende med barn til barn 3 år, arbeidssøkende og barn i barnehage når barn 3-5 
år. 
    Barnets alder 
  nyfødt 1-2 år 3-5 år 
Arbeidsinntekt - - - 
Overføringer 187 081 197 381 150 753 
Sum inntekt 187 081 197 381 150 753 
Skatt - - - 
Inntekt etter 187 081 197 381 150 753 

skatt    
Barneh./bolig 73 638 73 638 81 726 
Disponibel 113 443 123 743 69 027 

Inntekt    
Pr. måned 9 454 10 312 5 752 
 
 
Vi ser av tabell 5 at eneforsørgeren vil ha høyest disponibel inntekt i årene med rett til 
kontantstøtte. Disponibel inntekt med kontantstøtte vil være noe høyere enn med et nyfødt 
barn. Derimot vil forskjellen bli svært stor når kontantstøtten faller bort ved barn eldre enn 3 
år. Den samlede disponible inntekten til mat, klær osv. vil være nesten dobbelt så høy for en 
eneforsørger med rett til kontantstøtte sammenlignet med en som ikke mottar denne stønaden.  
 
 
 
3.2.3 Overgangsstønad og utdanning 
 
 
Vi ønsker nå å se på et tenkt tilfelle hvor eneforsørgeren er i høyere utdanning fra barnet er ett 
år. Barnet vil være full tid i barnehage og eneforsørgeren mottar ikke kontantstøtte. Siden 
utdanning er et ledd i aktivitetskravet vil eneforsørgeren fortsatt ha rett på overgangsstønad 
også med barn eldre enn tre år. I tillegg kan man ved utdanning få to år ekstra med 
overgangsstønad. 
 
Eneforsørgeren vil ha muligheten til å motta et behovsprøvd forsørger- og utdanningsstipend, 
samt et lån fra Statens lånekasse for utdanning. Siden utdannings- og forsørgerstipendet 
avkortes mot overgangsstønaden og vi her forutsetter mottak av full overgangsstønad, vil 
eneforsørgeren i dette tilfellet kun ha muligheten til å ta opp et lån til utdanning47. Dette 
tilsvarte 48 000 kr i 200448. Lånet er ikke inkludert i beregningen i tabell 6. Småbarnstillegget 
som gis enslig forsørgere med barn mellom null og tre år med rett til utvidet barnetrygd og 
full overgangsstønad, vil her utbetales i det første tilfellet. Utdanningsstønad gis så lenge man 
har rett på overgangsstønad og dekker nødvendige utgifter til skolemateriell, reiser osv. 
Utdanningsstønaden er satt lik gjennomsnittlig utbetalt stønadsbeløp i 2004. 

                                                 
47 Mottar søkeren hos lånekassen trygdeytelser over 55 910 kr ved skatteligningen i 2004 blir først 
utdanningsstipendet og deretter forsørgerstipendet redusert med 60 prosent av inntekt over grensen. 
Forsørgerstipendet er på 12 900 kr i året 
48 Fullt lån og stipend er 80 000 kr. 40% av dette (32 000 kr) omgjøres til stipend ved normert studieprogresjon 
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Tabell 6. Disponibel inntekt for enslig forsørger med overgangsstønad etter barnets alder. I 
høyere utdanning og barn i barnehage. 
  Barnets alder   
  1-2 år 3-5 år 
Arbeidsinntekt - - 
Overføringer 168 470 160 550 
Sum inntekt 168 470 160 550 
Skatt - - 
Inntekt etter 168 470 160 550 

skatt   
Barneh./bolig 81 726 81 726 
Disponibel 86 744 78 824 

Inntekt   
Pr. måned 7 229 6 569 
 
 
Vi ser av tabell 6 at bortfallet av kontantstøtten ved å ha barnet i barnehage med offentlig 
driftstilskudd fører til en svekket økonomisk situasjon for eneforsørgere med barn 1-2 år og i 
høyere utdanning sammenlignet med situasjonen for hjemmeværende som mottar 
kontantstøtte (tabell 5). Med ekstra utgifter til bl.a. skolemateriell vil man med barn 1-2 år 
være i en langt gunstigere økonomisk situasjon ved enten å være i ulønnet arbeid hjemme 
eller ha en arbeidsinntekt49. Samtidig kan eneforsørgere i høyere utdanning oppnå en langt 
bedre levestandard ved å ta lån som de fleste andre studenter, og etter endt utdanning 
sannsynligvis lettere få seg jobb og/eller gå inn i en stilling med høyere lønn enn om de ikke 
hadde tatt utdanning. For eneforsørgeren vil derfor kontantstøtte og muligheten til å ta 
utdanning med eller uten lån, trekke i hver sin retning i valget mellom hjemmearbeid og 
utdanning. En eneforsørger uten rett til kontantstøtte vil ha langt sterkere incentiver til å ta 
utdanning hvis vedkommende kun ser på den økonomiske situasjonen på det aktuelle 
tidspunktet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
49 I arbeidsinntektstilfellet har vi kun sett på situasjonen for barn mellom 3 og 5 år. For barn 1-2 år vil 
eneforsørgeren i tillegg motta småbarnstillegg, og konklusjonen forsterkes 
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3.3 Eneforsørgeres økonomiske situasjon på rehabilitering, attføring, 
tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon 
 
 
I det følgende setter vi opp typetilfeller for eneforsørgeres økonomiske situasjon og 
disponible inntekt med attføring, rehabilitering, tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon.  
 
Grunnlaget for rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad er den 
høyeste av pensjonsgivende inntekt i året før arbeidsevnen ble nedsatt, eller gjennomsnittet av 
pensjonsgivende inntekt i de tre siste årene. Vi ser kun på arbeidsinntekt året før og forutsetter 
at denne er større enn gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt de tre siste årene50. 
Rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad gis med 66 prosent av 
det nevnte grunnlaget, og med minsteytelse lik 1,8 ganger grunnbeløpet51. 
 
Uførepensjon består av en grunnpensjon og en tilleggspensjon. De med liten eller ingen 
tilleggspensjon, får minstepensjon som tilsvarer 1,79 G. Størrelsen på grunnpensjonen er 
avhengig av godskrevet trygdetid, og for å få full grunnpensjon må man ha minst 40 års 
trygdetid. Tilleggspensjonen vil avhenge av tidligere pensjonsgivende inntekt og antall år med 
opptjening. 
 
 
 
3.3.1 Rehabilitering  
 
 
Rehabiliteringspenger er en ytelse til livsopphold hvis man på grunn av sykdom, skade eller 
lyte ikke kan utføre arbeid. Ytelsen er en korttidsytelse som gis i den perioden man er under 
aktiv behandling med utsikt til bedring av arbeidsevnen.  
 
Minsteytelse gis her til eneforsørgere som har en pensjonsgivende inntekt lavere enn 2,7 G 
året før. For inntekter høyere enn dette gis 66 prosent av inntektsgrunnlaget som 
rehabiliteringspenger. I tillegg til hovedstønaden ble det i 2004 gitt et barnetillegg på 17 kr 
per dag per barn i 260 dager per år. Beløpet ble 1. januar 2006 hevet til 27 kr. Bedringen i den 
økonomiske situasjonen, sammenlignet med typetilfellene i tabell 7 blir diskutert i del 3.4.3. 
For eneforsørgere med barn 3-5 år og med barnet hjemme ser vi kun på minsteytelsens 
størrelse. For eneforsørgere med barn 3-5 år og barnet fulltid i barnehage ser vi på den 
økonomiske situasjonen for mottakere av minsteytelse samt for arbeidsinntekter året før fra 3 
til 6 G. Pensjonsgivende inntekt over 6 G regnes ikke med i grunnlaget for 
rehabiliteringspenger. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Alternativt at inntekten har vært lik de tre siste årene 
51 Vi forutsetter at eneforsørgeren er over 26 år. Får man nedsatt arbeidsevnen før fylte 26 år vil minste ytelse 
tilsvare 2,4 ganger grunnbeløpet 
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Tabell 7. Disponibel inntekt for enslig forsørger på rehabilitering etter tidligere 
arbeidsinntekt. Barn 3-5 år hjemme og i barnehage. 

     
Tidligere 

arbeidsinntekt    
  <2.7G  <2.7G 3G 4G 5G 6G 
 Ikke barnehage    Barnehage   
Arbeidsinntekt -  - - - - - 
Overføringer 147 090  147 090 157 555 195 927 234 299 272 670 
Sum inntekt 147 090  147 090 157 555 195 927 234 299 272 670 
Skatt 11 718  9 453 13 199 21 049 32 213 45 834 
Inntekt etter 135 372  137 637 144 356 174 878 202 086 226 836 
skatt        
Barneh./bolig 73 638  81 726 81 726 96 654 96 654 96 654 
Disponibel 61 734  55 911 62 630 78 224 105 432 130 182 
Inntekt        
Pr. måned 5 145  4 659 5 219 6 519 8 786 10 849 
 
 
Vi ser at en eneforsørger med minsteytelse eller tidligere inntekt lik 3 G og barn i barnehage 
vil ha en disponibel inntekt lavere enn de statlige veiledende retningslinjene for løpende, 
daglige utgifter til livsopphold. Uten andre inntektskilder, med full forskuddssats og 
gjennomsnittlige utgifter til bolig vil derfor denne gruppen ha disponibel inntekt som er litt 
lavere enn den veiledende normen for sosialhjelp. Også i det tilfellet barnet ikke er i 
barnehage, og dermed ikke har noen utgifter til barnepass, vil gruppen med minsteytelse 
komme under den veiledende sosialhjelpssatsen. Man kan også tenke seg at en del av dem på 
rehabilitering pga. sykdom ikke vil ha muligheten til selv å passe barnet, og må tilsyn til det. 
Denne gruppen vil dermed ende med en månedlig disponibel inntekt under de veiledende 
retningslinjene for sosialhjelp. Med en tidligere inntekt mellom 3 og 4 G blir disponibel 
inntekt høyere enn ”minstegrunnlaget” for livsopphold. 
 
 
 
3.3.2 Attføring 
 
 
Yrkesrettet attføring er et tilbud om veiledning, kvalifisering og tilrettelegging som skal 
hjelpe arbeidstakere til å beholde arbeidet og hjelpe arbeidssøkere til å få arbeid. Aktuelle 
tiltak kan være skolegang eller arbeidstrening/utprøving i arbeidslivet. 
 
Attføringspenger beregnes på samme måte som rehabiliteringspenger. Vi legger de samme 
forutsetningene til grunn som under 3.3.1. 
 
Til forskjell fra rehabilitering, tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon vil gruppen på 
attføring også motta dekning av utgifter til barnetilsyn ved behov for barnepass. Dette gis 
uavhengig av om forsørgeren er enslig eller ikke. I vårt tilfelle med barnet fulltid i barnehage 
gis 80 kr per dag per barn i 260 dager per år.  
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Tabell 8. Disponibel inntekt for enslig forsørger på attføring etter tidligere arbeidsinntekt. 
Barn 3-5 år hjemme og i barnehage. 

     
Tidligere 

arbeidsinntekt    
  <2.7G  <2.7G 3G 4G 5G 6G 
 Ikke barnehage    Barnehage   
Arbeidsinntekt -  - - - - - 
Overføringer 147 090  167 890 178 355 216 727 255 099 293 470 
Sum inntekt 147 090  167 890 178 355 216 727 255 099 293 470 
Skatt 11 718  11 718 15 464 26 874 38 037 51 659 
Inntekt etter 135 372  156 172 162 891 189 853 217 062 241 811 
skatt        
Barneh./bolig 73 638  81 726 81 726 96 654 96 654 96 654 
Disponibel 61 734  74 446 81 165 93 199 120 408 145 157 
Inntekt        
Pr. måned 5 145  6 204 6 764 7 767 10 034 12 096 
 
 
Eneforsørgere på attføring med barn 3-5 år som er hjemme vil ikke få utbetalt dekning av 
utgifter til barnetilsyn og dermed ha lik disponibel inntekt som en på rehabilitering. Uten 
andre inntektskilder, med full forskuddssats og gjennomsnittlige utgifter til bolig vil derfor 
denne gruppen komme i kategorien som har rett på supplerende sosialhjelp. 
 
Derimot vil dekningen av utgifter til barnetilsyn endre situasjonen for eneforsørgere på 
attføring med barn i barnehage. Eneforsørgere på attføring med tilsyn til barnet vil komme 
langt bedre ut enn de som passer barnet selv52. Denne gruppen vil uavhengig av tidligere 
arbeidsinntekt ha disponibel inntekt som overstiger de statlige veiledende retningslinjene for 
livsopphold. 
 
 
 
 
3.3.3 Tidsbegrenset uførestønad 
 
 
Uføreordningen er fra 01.01.2004 delt i to, tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon. 
Uføreytelsene skal sikre inntekter til livsopphold for personer som har fått inntektsevnen varig 
nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte. Tidsbegrenset uførestønad skal gis når det på 
søknadstidspunktet ikke kan forventes at videre behandling, rehabilitering eller attføring vil 
bedre inntektsevnen, men hvor framtidig inntektsevne likevel ikke kan utelukkes. 
 
Tidsbegrenset uførestønad beregnes på samme måte som rehabiliteringspenger og 
attføringspenger. Vi legger de samme forutsetningene til grunn som under 3.3.1. 
 

                                                 
52 Vi har hele veien forutsatt at barnet enten er fulltid i barnehage eller at forsørgeren selv passer barnet. 
Attføring innebærer at man deltar på ulike tiltak. Derfor kan et typetilfelle med attføring uten barnetilsyn være 
noe urealistisk 
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Til forskjell fra rehabilitering og attføring vil gruppen på tidsbegrenset uførestønad få 
særfradrag for uførhet53. Vi forutsetter at vedkommende er 100 prosent ufør slik at fullt 
særfradrag gis. 
 
 
Tabell 9. Disponibel inntekt for enslig forsørger på tidsbegrenset uførestønad etter tidligere 
arbeidsinntekt. Barn 3-5 år hjemme og i barnehage. 

     
Tidligere 

arbeidsinntekt    
  <2.7 G  <2.7 G 3 G 4 G 5 G 6 G 
 Ikke barnehage    Barnehage   
Arbeidsinntekt -  - - - - - 
Overføringer 147 090  147 090 157 555 195 927 234 299 272 670 
Sum inntekt 147 090  147 090 157 555 195 927 234 299 272 670 
Skatt 8 507  8 507 9 323 15 908 27 072 40 693 
Inntekt etter 138 583  138 583 148 232 180 019 207 227 231 977 
skatt        
Barneh./bolig 73 638  81 726 81 726 96 654 96 654 96 654 
Disponibel 64 945  56 857 66 506 83 365 110 573 135 323 
Inntekt        
Pr. måned 5 412  4 738 5 542 6 947 9 214 11 277 
 
 
For eneforsørgere med tidsbegrenset uførestønad vil minsteytelsen gi en disponibel inntekt 
lavere enn de statlige veiledende retningslinjene for løpende, daglige utgifter til livsopphold.  
Tidligere inntekter over 3 G vil føre til en disponibel inntekt over denne grensen. 
 
 
 
3.3.4 Uførepensjon 
 
 
Uførepensjon er med tidsbegrenset uførestønad en del av uføreytelsene, og gis dersom det helt 
klart ikke er utsikt til bedring av inntektsevnen/arbeidsevnen. 
 
Vi har i tilfellet med uførepensjon forutsatt full opptjening i folketrygden (40 år) og jevn 
inntekt gjennom hele livsløpet. Vi forutsetter videre at eneforsørgeren vil være 100 prosent 
varig ufør. Mens minsteytelsen for rehabilitering, tidsbegrenset uførestønad og attføring gis 
for tidligere pensjonsgivende inntekt lik 2,7 G, vil minstepensjonen her gis eneforsørgere med 
pensjonsgivende inntekt lik 2,89 G. For inntekter høyere enn dette gis tilleggspensjon i tillegg 
til grunnpensjonen. Uførepensjonister som forsørger barn vil også motta et barnetillegg. Fullt 
forsørgingstillegg for hvert barn tilsvarer 40 prosent av grunnbeløpet. I motsetning til 
tilfellene med attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad er barnetillegget på 
uførepensjon behovsprøvd54. Særskilte skattebegrensningsregler gjelder for uførepensjon som 
for overgangsstønad. I tillegg gis et særfradrag for uførhet som på tidsbegrenset uførestønad. 
 
                                                 
53 Er ervervsevnen satt ned varig med minst 2/3, gis særfradrag med 1 530 kr per måned. Er ervervsevnen satt 
ned varig med mindre enn 2/3, gis særfradrag med 765 kr per måned 
54 50 % av uførepensjonen over et fribeløp på 153 679 kr fører til reduksjon av barnetillegget 
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Uførepensjonen skiller seg videre fra rehabilitering, attføring og tidsbegrenset uførestønad 
ved at også inntekter utover 6 G gir opptjening av uførepensjonen. I tillegg kan 
uførepensjonen være en svært langvarig ytelse (fram til 67 år). Attføring, rehabilitering og 
tidsbegrenset uførestønad er midlertidige ytelser. 
 
For eneforsørgere med barn 3-5 år og med barnet hjemme ser vi kun på minstepensjonens 
størrelse. For eneforsørgere med barn 3-5 år og barnet fulltid i barnehage ser vi på den 
økonomiske situasjonen for mottakere av minstepensjon samt for tidligere arbeidsinntekter fra 
3 til 6 G. 
 
 
Tabell 10. Disponibel inntekt for enslig forsørger med varig uførepensjon etter tidligere 
arbeidsinntekt. Barn 3-5 år hjemme og i barnehage. 

     
Tidligere 

arbeidsinntekt    
  <2,89 G  <2,89 G 3 G 4 G 5 G 6 G 

 Ikke barnehage    Barnehage   

Arbeidsinntekt -  - - - - - 
Overføringer 165 537  165 537 168 252 192 670 216 022 228 231 
Sum inntekt 165 537  165 537 168 252 192 670 216 022 228 231 
Skatt -  - - - 3 116 8 221 
Inntekt etter 165 537  165 537 168 252 192 670 212 906 220 010 

skatt        
Barneh./bolig 73 638  81 726 81 726 96 654 96 654 96 654 
Disponibel 91 899  83 811 86 526 96 016 116 252 123 356 

Inntekt        
Pr. måned 7 658  6 984 7 211 8 001 9 688 10 280 
 
 
Uavhengig av tidligere arbeidsinntekt og om barnet er i barnehage eller ikke, vil en 
eneforsørger med uførepensjon ha en disponibel inntekt som overstiger de statlige, veiledende 
retningslinjene for sosialhjelp. Man kommer likt ut med minstepensjon og barn hjemme som 
med tidligere inntekt på 3-4 G og barn i barnehage. Vi ser at skattebegrensningsreglene fører 
til at uførepensjonisten først må betale skatt, som er svært lav, ved tidligere inntekt over 5 G.  
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3.4 Sammenligning av stønadene i folketrygden 
 
 
Vi har modellert typetilfeller for en eneforsørger på overgangsstønad, attføring, rehabilitering, 
tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon. I det følgende sammenligner vi disponibel inntekt 
i de ulike stønadene med hverandre.  
 
 
3.4.1 Full overgangsstønad, minsteytelse og minstepensjon 
 
 
I tabell 11 og 12 sammenlignes tilfeller med full overgangsstønad (uten arbeidsinntekt), 
minsteytelser for attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad og minstepensjon. De 
to tabellene skiller mellom om barnet er i barnehage eller ikke. 
 
 
Tabell 11. Disponibel inntekt per måned for enslig forsørger på ulike stønadsordninger i 
folketrygden. Barn 3-5 år hjemme. Full overgangsstønad, minsteytelse og minstepensjon. 

  Overgangsstønad Rehabilitering Attføring 
Tidsbegrenset
uførestønad Uførepensjon 

Disponibel      
inntekt pr.md 5 995 5 145 5 145 5 412 7 658 
 
 
Vi ser av tabell 11 at en eneforsørger med overgangsstønad og barn 3-5 år hjemme vil komme 
noe bedre ut enn en på rehabilitering, tidsbegrenset uførestønad og attføring. Minstepensjonen 
vil derimot gi en langt bedre økonomisk situasjon enn de andre stønadsordningene. Dette 
skyldes en kombinasjon av høyt barnetillegg for personer med lav tidligere inntekt og de 
særskilte skattebegrensningsreglene som gjelder for uførepensjon.  
 
Eneforsørgere på attføring vil i dette tilfellet ikke få utbetalt dekning av utgifter til barnetilsyn 
og dermed ha lik disponibel inntekt som en på rehabilitering. Særfradraget for uførhet er 
årsaken til at disponibel inntekt på tidsbegrenset uførestønad ligger noe over rehabilitering og 
attføring. 
 
 
Tabell 12. Disponibel inntekt per måned for enslig forsørger på ulike stønadsordninger. 
Barn 3-5 år i barnehage. Full overgangsstønad, minsteytelse og minstepensjon. 

  Overgangsstønad Rehabilitering Attføring 
Tidsbegrenset 
uførestønad Uførepensjon 

Disponibel      
inntekt pr.md 5 752 4 659 6 204 4 738 6 984 
 
 
Med barn i barnehage endres situasjonen. En eneforsørger med overgangsstønad vil i 
motsetning til forrige eksempel komme langt bedre ut enn en på rehabilitering og 
tidsbegrenset uførestønad. Derimot vil vedkommende nå være dårligere økonomisk stilt enn 
både en på attføring og uførepensjon.  
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Attføringsordningen er den eneste hvor man vil komme bedre ut ved å ha barnet i barnehage 
enn ved ikke å ha det. Dette skyldes at stønaden til barnetilsyn dekker mer enn utgiftene i 
dette tilfellet. For rehabilitering, tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon dekkes ingen av 
utgiftene til barnehage, mens for overgangsstønad dekkes 64 prosent. 
 
 
 
3.4.2 Tidligere og nåværende arbeidsinntekt 
 
 
Tabell 13 viser den disponible inntekten per måned en eneforsørger med overgangsstønad og 
arbeidsinntekt (nåværende arbeidsinntekt) vil ha i forhold til disponibel inntekt på 
rehabilitering, attføring, tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon (fastsettes i forhold til 
tidligere arbeidsinntekt). Vi forutsetter at barnet er i barnehage. 
 
 
Tabell 13. Disponibel inntekt per måned for enslig forsørger på ulike stønadsordninger etter              
tidligere/nåværende arbeidsinntekt. Barn 3-5 år i barnehage.                

    Tidligere/nåværende arbeidsinntekt    
    0 G 0,5G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 

Overgangsstønad 5 752 7 727 9 079 10 771 12 178 13 390 14 745 -1) 
med arbeidsinntekt         
Rehabilitering 4 659 4 659 4 659 4 659 5 219 6 519 8 786 10 849 

Attføring  6 204 6 204 6 204 6 204 6 764 7 767 10 034 12 096 

Tidsbegrenset uførestønad 4 738 4 738 4 738 4 738 5 542 6 947 9 214 11 277 
Uførepensjon   6 984 6 984 6 984 6 984 7 211 8 001 9 688 10 280 
1) For arbeidsinntekter lik 6 G utbetales ingen overgangsstønad. I dette tilfellet ville arbeidsinntekt samt 
barnetrygd, underholdsbidrag og stønad til barnetilsyn ligget til grunn for den disponible inntekten. Det ville blitt 
trukket vanlig inntektsskatt. 
 
 
Som vi har sett vil både attføring og uførepensjon gi en bedre økonomisk situasjon enn full 
overgangsstønad uten noen arbeidsinntekt når barnet er i barnehage. Til tross for avkorting av 
overgangsstønad mot arbeidsinntekt vil kun en liten inntektsøkning føre til at dette bildet 
endrer seg. En liten økning i arbeidsinntekt på overgangsstønad vil bidra til en kraftig 
forbedring av den økonomiske situasjonen i forhold til de andre stønadene. Nåværende 
arbeidsinntekt på overgangsstønad lik tidligere arbeidsinntekt på en av de andre 
stønadsordningene vil alltid gi en langt bedre økonomisk situasjon på overgangsstønad. 
 
Sammenlignet med situasjonen for eneforsørgere på overgangsstønad ser vi at den maksimale 
utbetalingen av rehabiliteringspenger, attføring og tidsbegrenset uførestønad gir lik disponibel 
inntekt som kombinasjonen av overgangsstønad og arbeidsinntekt mellom 2 og 3 G. 
Uavhengig av eneforsørgeren på rehabilitering, attføring og tidsbegrenset uførestønad sin 
tidligere inntekt vil altså en eneforsørger på overgangsstønad med inntekt over 2-3 G komme 
bedre ut.  
 
Rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad gir i sammenligning med de andre stønadene en 
betydelig lavere disponibel inntekt for tidligere inntekter under 6 G.  
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Uførepensjonen gir relativt høye utbetalinger for lave tidligere inntekter, og relativt lave 
utbetalinger for høye tidligere inntekter55. Til tross for skattebegrensningsreglene vil 
uførepensjonen øke mindre per G enn de andre stønadene. Dette skyldes at barnetillegget er 
behovsprøvd for uførepensjonister. 
  
Attføring vil gi lavere disponibel inntekt enn uførepensjonen for lave tidligere inntekter. Med 
en tidligere inntekt over 5 G vil attføring gi en bedre økonomisk situasjon enn både 
rehabilitering, tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon56. Dette skyldes stønaden til 
barnetilsyn. 
 
Tabell 14 viser den disponible inntekten per måned for eneforsørgere på attføring, 
rehabilitering, tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon etter størrelse på tidligere 
arbeidsinntekt. Barnet er nå hjemme. Detaljene for utregning av tabell 14 finnes i vedlegg D. 
 
 
Tabell 14. Disponibel inntekt per måned for enslig forsørger på ulike stønadsordninger etter              
tidligere arbeidsinntekt. Barn 3-5 år hjemme.                              
     Tidligere arbeidsinntekt   
    2 G 3 G 4 G 5 G 6 G 
Rehabilitering og attføring 5 145 5 704 7 862 10 167 12 229 
Tidsbegrenset uførestønad 5 412 6 133 8 328 10 595 12 658 
Uførepensjon   7 658 7 885 9 418 10 551 11 143 
 
 
Tidsbegrenset uførestønad vil ligge noe over den disponible inntekten til eneforsørgere på 
rehabilitering og attføring, uavhengig av tidligere arbeidsinntekt. Dette kommer av 
særfradraget for uføre.   
 
Uførepensjonen ligger over nivået for attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad 
for inntekter under 5 G. For inntekter over 6 G vil uførepensjonen igjen komme over de 
maksimale utbetalingsnivåene til rehabilitering, attføring og tidsbegrenset uførestønad. 
 
 
 
3.4.3 Avsluttende kommentar 
 
 
1. januar 2006 økte barnetillegget for rehabilitering og attføring fra 17 kr til 27 kr per dag per 
barn. Siden vi opererer med ulike satser og skatteberegninger fra 2004, er ikke dette tatt med i 
beregningen til nå. Vi har i tabell 15 sett på effekten denne økningen ville hatt på en 
eneforsørgers disponible inntekt på rehabilitering og attføring i 2004. Detaljene rundt 
utregning finnes i vedlegg E. 
 
 
 
 
                                                 
55 Inntekter over 6 G vil øke uførepensjonen. Dette er ikke tilfellet for de andre stønadsordningene. 
Konklusjonen  på ”høye inntekter” gjelder altså for inntekter opp til 6 G, dvs. ca. 350 000 kr i 2004 
56 Uførepensjon til 6 G 
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Tabell 15. Disponibel inntekt per måned for enslig forsørger på attføring, rehabilitering og 
tidsbegrenset uførestønad etter størrelse på barnetillegg . Barn 3-5 år i barnehage.                     
    Barnetillegg etter satser 
    17 kr 27 kr 
Med barnehage:   
Rehabilitering 4 659 4 798 
Attføring  6 204 6 343 
Uten barnehage:   
Rehabilitering og attføring 5 145 5 284 
   
   
Disponibel inntekt vil øke med 139 kr per måned for en eneforsørger på en av disse 
ordningene uavhengig av om barnet er i barnehage eller ikke. Av den opprinnelige økningen 
på 200 kr per måned, betales 61 kr i skatt. Denne stønadsøkningen har ikke ført til at enslige 
med barn som opprinnelig var under de statlige veiledende retningslinjene for sosialhjelp 
kommer over denne grensen på 5 710 kr per måned.  
 
Fra 1. juni 2006 skal mottakere av tidsbegrenset uførestønad få behovsprøvd barnetillegg etter 
samme regler som for uførepensjonister. Barnetillegget for uførepensjonister er langt høyere 
enn det for rehabilitering, attføring og tidsbegrenset uførestønad. Vi har sett at gruppen på 
tidsbegrenset uførestønad har en lav disponibel inntekt i forhold til uførepensjonen, 
overgangsstønaden uten arbeidsinntekt og de veiledende sosialhjelpssatsene. Endringen i 
barnetillegget vil føre til en økning i disponibel inntekt for denne gruppen, og spesielt for de 
med tidligere lav arbeidsinntekt.  
 
Vi har ikke modellert en situasjon hvor eneforsørgeren får overgangsstønad i kombinasjon 
med en av de andre trygdeytelsene. Det kan likevel nevnes at rehabiliteringspenger, 
attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad gis i kombinasjon med overgangsstønad på lik 
linje med arbeidsinntekt, dvs. at overgangsstønaden reduseres med 40 prosent av disse 
ytelsene over 0,5 G. Fordi noen av forutsetningene bak situasjonen med arbeidsinntekt vil 
endres vil ikke tallene derfra være direkte overførbare i denne sammenheng. Vi vet likevel at 
en kombinasjon av attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad med 
overgangsstønad vil føre til økt disponibel inntekt sammenlignet med disponibel inntekt uten 
denne kombinasjonen. Eneforsørgere med barn mellom 1 og 3 år og som mottar en 
kombinasjon av disse ytelsene vil pga. kontantstøtten ytterligere få forsterket sin økonomi. 
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3.5 Oppsummering 
 
 
Ved hjelp av typetilfellene har vi skissert den økonomiske situasjonen for eneforsørgere på 
overgangsstønad. Vi har sett på den disponible inntekten for en eneforsørger i lønnet arbeid, 
hjemmearbeid og utdanning. Resultatene vil være følsomme overfor størrelsen på 
barnebidraget. Vi har forutsatt barnebidrag likt full forskuddssats. Nesten halvparten av barn 
av eneforsørgere mottar barnebidrag på denne størrelsen.  
 
Hovedresultatene er som følger 
 

�� Kombinasjonen av lønnet arbeid og overgangsstønad gir svært høye marginalskatter 
for inntekter over 1 G. Samtidig vil den disponible inntekten av å jobbe full tid øke 
betydelig. En inntekt på 5 G øker den disponible inntekten med nesten det dobbelte 
sammenlignet med en inntekt på 0,5 G. Ingen inntekt gir disponibel inntekt på linje 
med de statlige veiledende retningslinjene for sosialhjelp. 

 
�� For en eneforsørger i hjemmearbeid med overgangsstønad vil kontantstøtten bidra til 

en inntekt nær det dobbelte av den man får når man ikke lenger har rett til denne 
ytelsen. Uten kontantstøtte og med barn eldre enn 3 år vil man så vidt være over 
grensen for den veiledende satsen for sosialhjelp. 

 
�� Overgangsstønaden samt utdanningsstønad og stønad til barnetilsyn kan bidra til å 

finansiere høyere utdanning uten ekstra lån fra lånekassen. Eneforsørgere med barn i 
kontantstøttealder vil ha noe svekkede incentiver til utdanning hvis de legger 
avgjørende vekt på inntektssituasjonen der og da. 

 
 
Videre har vi laget typetilfeller for eneforsørgere på rehabilitering, attføring, tidsbegrenset 
uførestønad og uførepensjon. Disse har vi igjen sammenlignet med tilfellet på 
overgangsstønad. 
 

�� Minsteytelsen på attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad vil gi lavere 
disponibel inntekt enn de veiledende sosialhjelpssatsene. Dette gjelder uavhengig av 
om barnet er i barnehage eller ikke, unntatt for attføring. Dekningen av utgifter til 
barnetilsyn vil bidra til å heve gruppen på attføring over ”minstegrunnlaget” for 
livsopphold. 

 
�� Minstepensjonen på varig uførepensjon gir en disponibel inntekt godt over de 

veiledende sosialhjelpssatsene. Dette skyldes en kombinasjon av høyt barnetillegg for 
personer med lav tidligere inntekt og de særskilte skattebegrensningsreglene som 
gjelder for uførepensjon. 

 
�� Minstepensjonen vil gi størst disponibel inntekt sammenlignet med minsteytelsene og 

overgangsstønad uten arbeidsinntekt. Attføring vil gi en bedre økonomisk situasjon 
enn overgangsstønad uten arbeidsinntekt som igjen har en høyere disponibel inntekt 
enn rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad. Dette forutsetter at barnet er i 
barnehage. Uten utgifter til barnetilsyn/ barnehage vil attføring komme dårligst ut på 
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linje med rehabilitering. 
 

�� Overgangsstønad med arbeidsinntekt mellom 2 og 3 G vil gi større disponibel inntekt 
enn attføring, rehabilitering, tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon57 uavhengig av 
tidligere inntekt. Dette betyr at økning i tidligere inntekt for rehabilitering, attføring og 
tidsbegrenset uførestønad i langt mindre grad bidrar til bedring av den økonomiske 
situasjonen. 

 
�� Forutsatt at barnet er i barnehage vil rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad 

generelt gi de laveste disponible inntektene. Uførepensjon vil være bedre enn 
attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad – men kun for inntekter under 5 
og 6 G. Det behovsprøvde barnetillegget på uførepensjon gjør at den disponible 
inntekten vil stige mindre per G enn hva tilfelle er for de andre stønadsordningene. 
Samtidig øker uførepensjonen for tidligere inntekter over 6 G. Det er ikke tilfellet for 
attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad. 

 
�� Økningen i barnetillegget for rehabilitering og attføring av 1/1/2006 fører ikke til at 

enslige med barn som opprinnelig var under de veiledende retningslinjene for 
sosialhjelp kommer over denne grensen. Derimot vil endringer i barnetillegget for 
gruppen på tidsbegrenset uførestønad føre til en betydelig økning i disponibel inntekt 
for denne gruppen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 dette gjelder kun for uførepensjon lik og lavere enn 6 G 
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4 Folketrygdens stønad til enslige forsørgere - noen faktatall fra 
perioden etter reformen 
 
 
 
I dette kapitlet har vi sett på utviklingen i antall stønadsmottakere med overgangsstønad 
og/eller stønad til barnetilsyn i perioden 1998 til 2005, andel  stønadsmottakere som er i 
arbeid og utdanning (aktive) og hvor lenge de er på overgangsstønad. I tillegg er vi opptatt av 
situasjonen etter avgangen fra overgangsstønad og inntektsutviklingen blant enslige 
forsørgere. Avslutningsvis diskuteres funnene mot forskningslitteraturen referert i kapittel 2.            
 
 
 
4.1 Utviklingen i antall stønadsmottakere  
 
 
Tabell 16 viser hovedtall for utviklingen i antall mottakere av overgangsstønad og stønad til 
barnetilsyn fra 1998 til 2005.    
 
Omleggingen av stønadsordningen i 1998 bidro til nedgang i antall eneforsørgere med 
overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn fra nærmere 60 000 personer i 1998 til i 
overkant av 40 000 i 2005. Nedgangen for dem som mottok overgangsstønad (alene eller med 
stønad til barnetilsyn) kom først og fremst fra 2001. Dette skyldes overgangsreglene som ga 
dem som hadde overgangsstønad i 1998 anledning til å få overgangsstønad frem til 2001. 
Antall med overgangsstønad alene eller sammen med stønad til barnetilsyn viser en svak 
økning i perioden 2003 til 2005. Dette skyldes sannsynligvis endringer i regelverket som ga 
utvidet stønadsperiode for noen grupper under utdanning. Ved utgangen av 2005 var det ca 27 
000 personer som mottar overgangsstønad. 
  
Antall med stønad til barnetilsyn gikk opp i 1999 og 2000. Deretter har det vært en nedgang. 
En grunn til dette var bortfall av stønad til mottakere med inntekt over 6 ganger grunnbeløpet 
fra 1. januar 2004.  
 
 Tabell 16. Antall eneforsørgere som mottar overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. 
1998 -2005. Antall pr. 31 desember.  
__________________________________________________________________________ 
År I alt  I alt over- Kun over- Både over- Kun stønad I alt stønad      
   gangs-  gangsstønad gangstønad og  til barnetilsyn til barne-
   stønad    stønad til barne-   tilsyn 

      tilsyn  
________________________________________________________________________________________ 
1998 57 244  44 663  18 536  26 127  12 581  38 708  
1999 52 574  41 238  17 678  23 650  11 246  34 896 
2000 52 292  40 382  17 280  23 102  11 910  35 012 
2001 45 638  26 083  11 658       14 425  19 555   33 980 
2002 45 060  25 470  11 510  13 960  19 590  33 550 
2003 43 937  25 647  11 623  14 024  18 290  32 314 
2004 42 063  27 012  12 404  14 608  15 051  29 659 
2005  41 008  27 288  12 361  14 927  13 720  28 647 
_________________________________________________________________________ 
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Tabell 17 viser at andel eneforsørgere med overgangsstønad med omsorg for barn under 3 år 
har gått svakt ned etter 2001 og utgjør ca. 40 prosent av mottakere av overgangsstønad ved 
utgangen av 2005. Andel stønadsmottakere med omsorg for barn over 3 år utgjør ca. 60 
prosent på samme tidspunkt og har steget noe i nevnte periode.     
 
Den gjennomsnittlige alderen for mottakere av overgangsstønad er 31 år (29 år for ugifte/35 
år for skilte og separerte). Det er en svak tendens til at eneforsørgere med overgangsstønad 
blir eldre. Den årlige tilgangen av mottakere av overgangsstønad utgjør ca. 10 000 personer. 
Jf. tabell 16 og 17 i vedlegg. 
 
 
Tabell 17. Eneforsørgere som mottar overgangsstønad etter yngste barns alder. Prosent.1)   
__________________________________________________________________________ 
År  I alt over-  Under 3 år Over 3 år      
   gangsstønad   
________________________________________________________________________________________ 
1998  44 663   28,0  71,2   
1999  41 238   29,1  70,1 
2000  40 382   29,1  70,1 
2001  26 083   43,4  55,4 
2002  25 470   43,7  55,1   
2003  25 647   42,2  56,9  
2004  27 012   40,0  59,0 
2005   27 288   39,5  59,4 
_________________________________________________________________________ 
1) Uoppgitt barns alder er holdt utenfor og gjør at tallene ikke summerer til 100. 
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4.2 Andel aktive stønadsmottakere 
 
 
Bakgrunnen for reformen i 1998 var å stimulere enslige forsørgere til å ta utdanning og eller 
komme i inntektsgivende arbeid og dermed forhindre lange perioder som hjemmearbeidende 
stønadsmottakere. Sammen med etableringen av ordningen med brukerkontakter var kravet til 
yrkesrettet aktivitet etter at yngste barn fylte 3 år, sentrale virkemidler.  
 
Rikstrygdeverket har styringsinformasjon om aktive og passive stønadsmottakere med sikte 
på etatens oppfølging av målsettingene på eneforsørgerområdet. Med aktive stønadsmottakere 
menes dem som er i arbeid med redusert overgangsstønad og/eller bare stønad til barnetilsyn 
med inntekt over 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp eller er under utdanning. De som har 
inntekt mindre enn 1,5 ganger grunnbeløpet er regnet som passive. I 2005 tilsvarer 1,5 G ca. 
90 000 kr. Som aktive er også medregnet dem som er registrert som brukerkontakter. De som 
er tilmeldt arbeidsformidlingen som arbeidssøkere blir definert som passive. I følge 
tildelingsbrevet fra Arbeids- og Inkluderingsdepartementet for 2006 til Rikstrygdeverket, skal 
andelen enslige forsørgere og unge gjenlevende i arbeid eller utdanning være minst 82 
prosent.      
 
Tabell 18 viser at andel aktive, ifølge definisjonen over, har steget i perioden. De siste årene 
utgjør andelen i underkant av 80 prosent. Andelen som er under utdanning har derimot vært 
synkende og utgjør ca 15 prosent de siste årene. Samtidig har øking i andel som er i utdanning 
mens de hever overgangsstønad vært en viktig del av reformen. At andel under utdanning 
ikke har økt kan skyldes at de enslige forsørgerne er noe eldre og at flere allerede har 
utdanning.  
 
Andel som mottar stønad til barnetilsyn, økte betydelig de første årene etter reformen, men 
har gått ned i de siste par årene. Nedgangen skylde dels at det fra 2004 ikke gis stønad til 
barnetilsyn ved inntekt større enn seks ganger grunnbeløpet. Denne utviklingen påvirker også 
andel i arbeid i alt, som viser en relativt stabil utvikling siden 2001 (ca 65 prosent).   
 
Andel som har redusert overgangsstønad (med inntekt over 1,5 ganger folketrygdens 
grunnbeløp) viser en markert nedgang fra 2000 til 2001. Dette må sees i sammenheng med 
omleggingen av ordningen og nedgangen i antall stønadsmottakere. Fra 2001 er det derimot 
en markert økning. I 2005 er andelen med redusert overgangsstønad vel 30 prosent. 
 
Som det også fremgår av tabellen var andel tilmeldt arbeidsformidlingen i årene etter rett 
reformen på ca 6-7 prosent. Siden 2001 er andelen ca 3 prosent. Stønad til barnetilsyn kan   
gis når forsørgeren står tilmeldt arbeidsformidlingen som reell arbeidssøker.  
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Tabell 18. Enslige forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Aktive. 
1998-2005. Pr. 31.desember. 
 ________________________________________________________________________________________ 
År I alt Aktive   Under  I arbeid     Bruker-    Registrert 
  i alt utdanning i alt     kontakt    A-etat 
      Redusert Kun stønad      

     overgangs- til barne-      
     stønad  tilsyn 

_________________________________________________________________________________________ 
1998 57 244 74,9 17,3  57,1 35,1  22,0     0,6     5,9   
1999 52 574 74,9  16,6  57,4 36,0  21,4     0,6     7,0 
2000 52 292 76,0 16,6  59,1 36,3  22,8     0,4             6,6 
2001 45 638 78,9 15,7  63,0       20,1  42,8     0,3     3,0 
2002 45 060 79,6 14,8  64,6 21,2  43,5    0,2     3,0 
2003 43 337 80,1 14,2  65,8 24,2  41,6     0,1     3,3 
2004 42 063 79,0 14,6  64,3 28,6   35,8     0,0     3,6 
2005  41 008 79,5 15,0  64,4 31,0  33,5     0,0     3,6 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
På grunn av aktivitetskravet når yngste barn fyller 3 år, skiller vi mellom enslige forsørgere 
med omsorg for barn under og over 3 år. Aktivitetskravet  innebærer at det normalt skal være 
et vilkår for å få overgangsstønad at forsørgeren enten er i arbeid, utdanning eller er 
arbeidssøker, etter at det yngste barnet er fylt 3 år. Tabell 3a og 3b viser at andel aktive er 
svært forskjellig når vi skiller mellom eneforsørgere som har barn under eller over 3 år.  
 
Blant eneforsørgere med omsorg for barn under 3 år er andelen aktive (i alt) bare ca. 50 
prosent, mens den for eneforsørgere med barn over 3 år, er mellom 80 til 90 prosent. Det er 
også blant disse at andel aktive har økt i perioden (fra 83 prosent i 1998 til 91 prosent i 2005), 
mens andel aktive har vært relativt stabilt for enslige forsørgere med barn under 3 år.  
 
Det går også fram at det blant enslige forsørgere med barn over 3 år er en nedgang i andel 
under utdanning, fra 17 prosent i 1998 til 14 prosent i 2005. Blant eneforsørgere under 3 år 
ser andelen under utdanning å være relativt stabil (17-18 prosent). 
 
Når det gjelder enslige forsørgere med barn under 3 år, ser det ut til å være en klar økning i 
andel som har redusert overgangsstønad i hele perioden 1998 til 2005. Dvs. at flere av dem 
med overgangsstønad er i arbeid. For dem med barn over 3 år varierer andelen som har 
redusert overgangsstønad i forbindelse med overgangsperioden. Etter overgangsperioden er 
det imidlertid en klar økning i andel med redusert overgangsstønad. Dette innebærer andelen 
med redusert overgangsstønad er relativt lik i de to gruppene.  
          
Det fremgår også av tabellene at det ikke lenger rekrutteres eneforsørgere til  
brukermedvirkningsordningen.    
 
Andel som er tilmeldt arbeidsformidlingen er svært liten, men klart høyere blant 
eneforsørgere med barn over 3 år. Blant disse er likevel en markert nedgang i perioden 1998 – 
2005. 
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Tabell 18a. Enslige forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Aktive. 
1998-2005. Pr. 31.desember. Med barn under 3 år. 
________________________________________________________________________________________ 
År I alt Aktive   Under  I arbeid     Bruker-    Registrert 
  i alt utdanning i alt     kontakt    A-etat 
      Redusert Kun stønad      
      overgangs- til barne-      
      stønad  tilsyn 
_______________________________________________________________________________________ 
1998 13 631 48,7 17,9             30,4 22,8                7,7     0,4     0,5   
1999 12 903 49,0  19,5             29.1 22,4                6,8     0,4             0,6 
2000 12 743 49,5 18,6             30,5 22,8                7,7     0,4             0,4 
2001 12 303   48,6 18,6                   29,6         21,7                   7,9                       0,3             0,3 
2002 12 119   49,5       18,3                   31,0         22,9                      8,1                       0,2             0,3 
2003 11 587   51,0       17,9                   33,1         26,5                      6,5                       0,0             0,3 
2004 11 232   49,5       17,1                   32,4         28,7                      3,6                       0,0             0,3 
2005  11 150   50,4       17,9                   32,4         29,2                      3,2                       0,0             0,3 
_________________________________________________________________________________________ 
1. Uoppgitt yngste barns alder er utelatt 
 
 
Tabell 18b. Enslige forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Aktive. 
1998-2005. Pr. 31.desember. Med barn over 3 år. 
________________________________________________________________________________________ 
År I alt Aktive   Under  I arbeid     Bruker-    Registrert 
  i alt utdanning i alt     kontakt    A-etat 
      Redusert Kun stønad      
      overgangs- til barne-      
      stønad  tilsyn 
_______________________________________________________________________________________ 
1998 43 389 83,3 17,1  65,6 39,0  26,6             0,6    7,6 
1999 39 306 83,7  16,2  67,0 40,6  26,3                     0,6    9,1 
2000 39 201 85,0 16,0  68,6 40,7  27,8                     0,4    8,7 
2001 33 012    90,6 14,7              75,7       19,5                      56,2                     0,2            4,1 
2002 32 626    91,2       13,5                     77,5       20,5                      57,0                     0,2            4,1 
2003 32 626    90,9       13,0                     77,9       23,4                      54,5                     0,1            4,4 
2004 30 541    90,3       13,8                     76,4       28,5                      47,9                     0,0            4,9 
2005  29 545    91,0       14,1                     76,9       31,7                      45,2                     0,0            4,8 
_________________________________________________________________________________________ 
  
 
Tabell 19 viser fylkesvis fordeling over aktive (arbeid i alt og utdanning) enslige forsørgere. 
Andel aktive i alt ligger på omkring 80 prosent i de fleste fylker, men noe lavere i Oslo. Dette 
skyldes at andel i arbeid i Oslo er relativt mye lavere (53,4 prosent) enn i de andre fylkene 
(landsgjennomsnitt 64,4 prosent). Samtidig er andelen under utdanning relativt høyere her. 
Det kan også være grunn til å peke på at andel i utdanning i noen fylker (Akershus=10,8 
prosent og Buskerud=10,2 prosent) er vesentlig lavere enn det fylket med høyest andel under 
utdanning (N-Trøndelag) med 19, 4 prosent.      
 
At Oslo skiller seg ut kan ha å gjøre med en større andel enslige med 
flerkulturell/fremmedspråklig bakgrunn. Rikstrygdeverket har i 2005 iverksatt et prosjekt for 
å vurdere situasjonen i Oslo nærmere. 
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Tabell 19. Enslige forsørgere med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn. Andel 
aktive i alt, i arbeid og i utdanning. Fylke. (Pr. desember 2005: Antall 41 008 ). 
_____________________________________________________ 
Fylke   Aktive i alt Arbeid i alt I utdanning 
_____________________________________________________ 
Østfold   78,2  65,6  12,6 
Akershus  83,0  72,2  10,8 
Oslo   70,7  53,4  17,3 
Hedmark  79,7  66,6  13,1 
Oppland   79,2  66,3  12,9 
Buskerud  81,2  71,0  10,2 
Vestfold   80,4  66,9  13,5 
Telemark  80,2  65,1  15,2 
Aust-Agder  77,3  65,4  11,9 
Vest-Agder  78,6  60,3  18,3 
Rogaland  79,2  63,9  15,4 
Hordaland  78,6  61,9  16,7 
Sogn og F.  80,6  65,2  15,4 
Møre og R.  82,0  66,3  15,7 
S-Trøndelag  83,6  67,0  16,6   
N-Trøndelag  81,0  61,6  19,4 
Nordland  81,2  64,9  16,2 
Troms    82,3  65,3  17,1 
Finnmark  83,3  64,7  18,6 
Andre trygdek.  66,7  36,7  30,0  
 
Landet    79,5  64,4  15,0 
____________________________________________________ 
 
 
 
4.2.1 Varighet med overgangsstønad    
 
 
Før reformen i 1998 var myndighetene opptatt av at lange stønadsperioder kunne 
vanskeliggjøre selvforsørging på sikt. Reformen i 1998 medførte derfor en begrensing i 
varighetsbestemmelsene. Fungerer ordningen mer som en midlertidig overgangsordning som 
grunnlag for selvforsørgelse i perioden etter reformen?  Vi har sett på gjennomsnittlig 
varighet og på fordeling av varigheten i ulike i perioder for de som avslutter overgangsstønad 
i de enkelte år fra 2001 til 2005.  
 
Med dagens regler er det flere årsaker til at en periode på overgangsstønad avsluttes. Det kan 
skyldes tidsbegrensingen (hovedregel= 3 år) eller at barnet fyller 8/10 år. Noen kan også 
avslutte fordi yrkesinntekten overskrider en viss størrelse. Det kan også skyldes at den enslige 
forsørgeren gifter seg, blir samboende eller flytter sammen med den andre av barnets forelder.  
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4.2.2 Gjennomsnittlig varighet   
 
 
Tabell 20 viser gjennomsnittlig varighet (antall dager) med overgangsstønad for de avsluttede 
tilfellene fra 2001 til 2005, fordelt på kvinner og menn. For både kvinner og menn samlet  
ligger varigheten omtrent på det samme nivå, om lag 800 dager dvs. i overkant av 2 år 
igjennom hele perioden. Varigheten er imidlertid gjennomgående kortere for menn enn 
kvinner.  
 
 
Tabell 20.  Gjennomsnittlig varighet (dager). Avsluttede tilfeller i perioden 2001 til 2005. 
Kvinner og menn. Antall. 
_______________________________________________________________________ 
År  I alt   Kvinner Menn  Antall   Herav menn    
_______________________________________________________________________ 
2001  779  794  464    8 493  377 
2002  798  813  520    7 662  385 
2003  808  826  490    7 196    382 
2004  776  794  494    7 727  465 
2005  827  841  569    4 331  219 
________________________________________________________________________ 
1) I 2005 gjelder tallene til og med juli måned.   
 
 
Tabell 21 viser at gjennomsnittlig varighet for avsluttede tilfeller (bare kvinner), varierer med 
alder. Over tid og innen samme aldersgrupper er det imidlertid relativt liten variasjon. Det er 
først og fremst de under 20 år, (som i antall utgjør en relativt liten gruppe) som har den klart 
laveste gjennomsnittlige varigheten En forklaring på den markert lavere varigheten for de 
yngste kan være begrunnet i en hyppigere endring av sivil status enn blant de eldre.   
 
 
Tabell 21.  Gjennomsnittlig varighet (dager). Kvinner. Aldersgrupper. Avsluttede tilfeller i 
perioden 2001 til 2005. 
__________________________________________________________________________ 

 2001  2002  2003  2004  2005       
________________________________________________________________________________________ 
Under 20 353  401  396  444  328  
20 – 24 år 704  705  746  749  810 
25 – 29 år 819  863  863  852  910 
30 – 34 år 815  803  840  799  867 
35 – 39 år 814  814  828  771  809 
40 – 44 år 816  904  848  776  783 
Over 40 år 904                     1007  940  824  744 
_________________________________________________________________________ 
 
     
I figur 1 i vedlegg er det også vist at varigheten gjennomgående er høyere blant de ugifte 
sammenlignet med de skilte/separerte. Dette må sees i sammenheng med at de skilte/separerte 
sannsynligvis er noe eldre og oftere er mer etablert i arbeidslivet når de blir enslige. De har 
derfor trolig også noe lettere for å komme i arbeid etter en periode på overgangsstønad. De vil 
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også oftere ha eldre barn og vil derfor oftere kunne miste stønaden på grunn av barnets alder.  
 
 
 
4.2.3 Varigheten og tidligere yrkeserfaring  
 
 
I tabell 22 har vi relatert varigheten på overgangsstønad til tidligere pensjonsopptjening 
(antall poengår) for de som gikk ut av ordningen i perioden 2001 til 2003. For å få 
pensjonspoeng må en ha hatt pensjonsgivende inntekt tilsvarende minst 1 G. Eventuell 
opptjening av omsorgspoeng er ikke med her. Antall poengår gir således et bilde av tidligere 
omfang av yrkesaktivitet før de kom på overgangsstønad. 3 poengår betyr at en person har 
hatt 3 år med inntekt over grunnbeløpet.  
 
Tabellen viser at jo lenger den tidligere yrkeserfaringen er jo kortere er tiden på stønad.  De 
som overhodet ikke har vært i arbeidslivet (antall poengår=0) har klart den lengste tiden på 
stønad.    
 
 
Tabell 22. Tidligere poengopptjening og stønadsvarighet (dager). Avsluttede tilfeller i årene 
2001-2003. Antall. 
_______________________________________________________________________ 
Poengår 0 år  0 – 5 år  6 – 10 år Over 11 år      Antall  
_______________________________________________________________________
     
2001  847  720  673  626  8493  
2002  907  769  716  646  7662 
2003           1003  793  723  640  7196 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Utdanning kan være et viktig forhold som påvirker tiden på stønad, men forskningslitteraturen 
peker på at det å ha vært hovedsakelig hjemmeværende i tiden før overgangsstønad, er noe 
som øker stønadsavhengigheten sterkt, sammenlignet med dem som har vært 
heltidsarbeidende. Det er overgangen fra hjemmeværende ugift /enslig som gir særlig høy 
risiko for å bli varig trygdemottaker som enslig forsørger (Kjelstad 1998). Dette er skrevet i 
forbindelse med reformen i 1998, men som vi ser er det klare indikasjoner på at liten eller 
ingen arbeidslivserfaring før en mottar overgangsstønad, har sammenheng med hvor lenge en 
mottar stønad, også gjelder nå.    
 
 
 
4.2.4 Varighetsperioder 
 
 
Vi har til nå sett på den gjennomsnittlige tiden på overgangsstønad for de som har avsluttet en  
periode på ordningen. Nedenfor ser vi på om det er noen som er spesielt lenge på 
overgangsstønad og hvor store disse andelene er. Overgangsstønad gis som hovedregel i inntil 
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3  år frem til yngste barn fyller 8 år. Overgangsstønaden kan forlenges når forsørgeren får et 
nytt barn mens vedkommende mottar stønad (3 år). Stønadstiden kan også forlenges med 2 år 
frem til barnet fyller 8 år når forsørgeren er under nødvendig utdanning.     
 
Tabell 23 viser at andelen som har mottatt overgangsstønad i ulike perioder er relativt stabil i 
den perioden vi har sett på. Tar vi utgangspunkt i 2005, viser tabellen at andelen som har hatt 
stønad under ett år, ligger på ca. 30 prosent. Andelen som har mottatt overgangsstønad fra ett 
til tre år utgjør ca 35 prosent og andel som har hatt stønad i tre til fem år utgjør ca. 24 prosent. 
Andel som har hatt stønad over fem år utgjør ca 8 prosent samme år. Det vil si at ca 1/3 av de 
som gikk ut av ordningen dette året har hatt overgangsstønad i over tre år.    
 
I tabell 3, 4 og 5 i vedlegg er det vist tilsvarende tabeller for ugifte og skilte separerte (bare 
kvinner) Andelen som har mottatt stønaden over fem år utgjør ca. 10 prosent for de ugifte og 
ca 5 prosent for de skilte og separerte.  
 
 
Tabell 23. Avsluttede tilfeller i årene 1998-2005. Kvinner. Andel med ulike stønadsperioder. 
Prosent. Årlig antall avsluttede tilfeller i parentes. 
_______________________________________________________________________ 
År Under  1 – 2  2 – 3  3 – 5  Over 5  Antall  
 1 år  år  år  år  år 
_______________________________________________________________________
     
2001 30,7  17,8  20,5  28,6    2,3     100 (8 116) 
2002 32,2  19,0  19,2  20,5    9,1     100 (7 277) 
2003 31,4  20,1  22,9  16,2    9,3     100 (6 814)    
2004 29,9  21,7  22,2  18,9    7,2         100  (7 262) 
2005 31,9  17,9  17,5  24,3    8,3      100 (4 112) 
________________________________________________________________________ 
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4.3 Situasjon etter avsluttet overgangsstønad 
 
 
I dette avsnittet går vi et skritt videre for å finne ut hva som skjer etter at enslige forsørgerne 
har avsluttet en periode på overgangsstønad. Kommer de i arbeid? Er det mange som går over 
på en ny periode med overgangsstønad eller går over på andre trygdeytelser eller i utdanning? 
Er det noen som har hatt overgang til sosialhjelp?  For å belyse overgang til arbeid har vi både 
brukt pensjonsgivende inntekt og Arbeidsgiver-/ arbeidstakerregisteret (AA-registeret).   
 
 
 
4.3.1 Pensjonsgivende inntekt ett år etter avgang  
 
 
Tabell 24 viser pensjonsopptjeningen ett år etter avsluttet overgangsstønad. Av denne fremgår 
at en av fire står helt uten eller har svært liten pensjonsgivende inntekt ett år etter (dvs. opp til 
0,5 G). Vi ser også at dette bildet er relativt stabilt for de som avslutter i perioden 1998 til 
2003. Andel som har mellom 0,5 og 2,9 G har imidlertid økt. Andel som har inntekt mellom 3 
og 6,9 G faller noe igjennom perioden.   
  
 
Tabell 24. Pensjonsopptjening (grunnbeløp), ett år etter avsluttet overgangsstønad . 
Avsluttede tilfeller i perioden 1998 til 2003. 
__________________________________________________________________________ 

 0          0,1 – 0,49 G            0,5 – 2,9 G           3 - 6,9 G        Over 7 G Alle 
__________________________________________________________________________ 
1998  25,3  6,3  31,4  36,3  0,7 11 469  
1999  19,3  5,9  31,8  42,5  0,6 13 959   
2000  21,3  5,8  30,6  41,7  0,7 15 292   
2001  18,6  5,1  38,5  37,0  0,7         8 493 
2002  19,5  5,7  38,9  35,2  0,7   7 662 
2003  19,2  5,8  41,1  33,2  0,7   7 196 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
4.3.2 Har tidligere arbeidsfaring betydning for tilpasningen etter avsluttet 
overgangsstønad?  
 
 
Foran (3.3.2) har vi sett at tilknytningen til arbeidsmarkedet ser ut til å påvirke tiden på 
overgangsstønad. Det gir også grunn til å spørre om tidligere tilknytning til arbeidsmarkedet 
har betydning for tilpasningen etter avgang fra overgangsstønad. Et gjenomgående funn i 
forskningslitteraturen, er at det å ha vært hjemmeværende i tiden før eneforsørgerfasen øker 
sannsynligheten for en varig stønadsavhengighet sterkt  (Kjelstad 1998). For å få et bilde av 
om det er noen sammenheng mellom tidligere tilknytning til arbeidsmarkedet (før tilgang til 
overgangsstønaden) og pensjonsgivende inntekt ett år etter, har vi som foran brukt tidligere 
poengopptjening.  
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Tabell 25 viser pensjonsgivende inntekt ett år etter avsluttet overgangsstønad fordelt etter 
tidligere yrkesaktivitet. Tabellen viser at jo lengre tid med yrkesaktivitet før påbegynnelse av 
overgangsstønad, jo høyere er inntekten ett år etter. Av dem som har vært lengst i 
yrkesaktivitet (antall pensjonspoeng=over 11 år) før tilgang til overgangsstønad, er det få som 
ikke har inntekt ett år etter avsluttet overgangsstønad (ca 9 prosent). Ser en på dem som ikke 
tidligere har vært yrkesaktive, er det hele 45 prosent som ikke har pensjonsgivende inntekt 
etter ett år. Som vi også viste ovenfor, er det totalt ca 20 prosent som ikke har 
pensjonsgivende inntekt ett år etter avgang fra overgangsstønaden.  
 
 
Tabell 25. Poengopptjening (antall år) ved tilgang overgangsstønad. Pensjonsgivende inntekt 
ett år etter avgang fra overgangsstønad målt i G. Avsluttede tilfeller i perioden 1998 – 2003. 
Prosent.   
__________________________________________________________________________ 
P. inntekt       0  0,1 – 0,49 0,5 – 2,9  3 - 6,9  7+ Alle 
__________________________________________________________________________ 
Antall poengår: 
0 år  45,2  9,3  33,7  11,7  0,1 11 801  
0 – 5   år 21,1  6,5  40,1  31,8  0,4 20 462   
6 – 10  år  14,0  4,7  33,8  46,6  0,8   15 143 
11 +   9,2  3,5  27,6  58,5  1,3       16 665 
 
I alt  20,8  5,8  34,2  38,5  0,7 64 071 
_________________________________________________________________________ 
 
 
I tabell 26 nedenfor har vi bare sett på dem som ikke tidligere har vært yrkesaktive (0 poengår 
før tilgang til overgangsstønaden) for de enkelte avgangsårene. Hvor stor andel av disse hadde 
ingen eller liten inntekt ett år etter avgangen fra overgangstønad. Kan vi spore noen endringer 
over tid?  
 
Tabell 26 viser at det er en relativt stor gruppe som ikke har pensjonsopptjening ett år etter 
avgang. Andelen er spesielt høy for de som avslutter i 1998, men noe lavere for de som 
avslutter  årene etter. Andelen uten pensjonsgivende inntekt ett år etter avgangen fra 
overgangsstønad er i 1998 nesten 60 prosent, deretter ligger andelen på ca. 40 prosent. 
Andelen med inntekt opp til 3 grunnbeløp øker imidlertid over tid.    
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Tabell 26. Avsluttede tilfeller i årene 1998-2003 uten tidligere arbeidstilknytning. Andel i 
ulike inntektsgrupper ett år etter avgang fra overgangsstønad. Kvinner.  
______________________________________________________________________ 
Inntekt  0   0,1-49 G 0,5-2,9 G 3-,6,9 G 7 + G   Antall 
______________________________________________________________________  
1998  59,9 11,0  26,4    2,7  .  1 664 
1999  46,8   9,7  32,1  11,4  .  2 081 
2000  45,2   8,9  30,6  15,2  0,1  2 633 
2001  38,6   8,7  38,3  14,3  0,1  1 988 
2002  38,9   8,7  39,3  13,0  0,1  1 741 
2003  41,5   9,3  38,3  11,0  .  1 555 
_______________________________________________________________________ 
    
 
Opplysningene ovenfor viser at det er en gruppe som har liten eller ingen erfaring fra 
arbeidslivet før perioden med overgangsstønad. Denne utgjør i underkant av 20 prosent. Av 
disse er det relativt mange, dvs. mellom 50 – 60 prosent som heller ikke har pensjonsgivende 
inntekt ett år etter avgangen fra overgangsstønad. Mange kan være i utdanning, ha sosialhjelp 
eller være i privat forsørging. Samtidig har vi her bare sett på ett år etter avsluttet 
overgangsstønad. Situasjonen kan også endre seg over tid. Nedenfor skal vi se på overganger 
til arbeid, ulike trygdetilstander og sosialhjelp. Da er også tidsperspektivet noe lenger (inntil 2 
år).  
 
Vi bruker også resultatene over og skiller mellom alle som avsluttet overgangsstønad og dem 
som ikke har vært i arbeidslivet og heller ikke står med pensjonsgivende inntekt ett år etter 
avgangen fra overgangsstønad. Denne gruppa har vi kalt ”gruppe helt uten arbeidserfaring”.   
 
 
 
4.3.3 Overgang til arbeid, ulike trygdestønader og sosialhjelp 
 
 
Et svært viktig spørsmål er hvordan det går med de enslige forsørgerne etter at perioden på 
overgangsstønad er avsluttet. Kommer de i arbeid?  Kommer de i arbeidssituasjoner som 
indikerer selvforsørgelse eller arbeider de ofte deltid. I det følgende har vi sett på overganger 
til arbeid med utgangspunkt i AA-registeret. Likeså er det viktig å få svar på om mange 
fortsetter i trygdesystemet eller har overgang til sosialhjelp eller til utdanning, eventuelt har 
overgang til status som arbeidssøker.  
 
Vi har sett på situasjonen henholdsvis tre måneder, ett år og to år etter avsluttet 
overgangsstønad. Jf. tabell 27 og 28 nedenfor.  I vedlegg (tabell K og L) har vi vist en mer 
omfattende tabell som skiller mellom de enkelte årene avganger skjer.    
 
Det er viktig å være oppmerksom på at tilstandene på de ulike tidspunktene ikke kan betraktes 
som  gjensidig utelukkende tilstander. En person som for eksempel mottar sosialhjelp kan 
også samtidig ha en trygdeytelse eller være i arbeid.  
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4.3.4 Halvparten er i arbeid, men mange har deltid 
 
 
Tabell 27 viser at andelen som er kommet i arbeid på heltid eller deltid ligger noe under 50 
prosent. Andelen endrer seg lite når en ser 3 måneder, ett år eller 2 år etter avgang fra 
overgangsstønaden.  Over tid øker imidlertid andelen som er tilbake på overgangsstønad. Vi 
ser også en økning i andel som går til ulike trygdetilstander.   
 
Andelen som går til sosialhjelp etterpå er relativt høy, men andelen synker over tid. Andelen 
som mottar sosialhjelp er særlig høy blant dem som tidligere ikke har vært i arbeidslivet.  
Også andel i utdanning ser ut til å synke over tid. Andel som er registrert som arbeidssøkere 
er relativt høy, men endrer seg ikke vesentlig om vi ser 3 måneder, 1 år eller 2 år etter 
avgangen fra overgangsstønad. Det hovedbildet som fremtrer er langt på vei i 
overensstemmelse med funnene i forskningslitteraturen.  
 
 
Tabell 27.  Andel i ulike tilstander 3 måneder, 1 år, og 2 år etter avsluttet overgangsstønad. 
Alle avsluttede tilfeller  i årene 1998-2003 (64 071). Prosent. 
___________________________________________________________________________ 
  Arbeid Over- Rehab. Yrkesrettet     Tidsbegr.    Uføre-     Sosial-     Ut-        Arbeids-     Fødsels-   
   gangs penger attføring        uføre-         pensjon    hjelp       danning    søker        penger
   stønad           stønad  
__________________________________________________________________________________________ 
Etter 3 måneder   47,0 0,2 4,0 2,9    0,0       1,3     12,7      13,5       16,9    2,3 
Etter 1 år:    48,0 2,3 3,9 3,7    0,0       1,8     10,1      12,3       16,8    2,0 
Etter 2 år:    47,8 3,0 4,4 4,7    0,2       2,5          9,3        11,3       15,2    2,2 
__________________________________________________________________________ 
Kilde: Tabellene er utarbeidet av Statistisk Sentralbyrå på bestilling fra Rikstrygdeverket. 
 
 
Overgang fra overgangsstønad til arbeid: 
Etter 3 måneder er i underkant av 50 prosent registrert som arbeidstakere. Andelen ser ikke ut 
til å endre seg henholdsvis ett og 2 år etter avgang fra overgangsstønaden.  
 
Av dem som er i arbeid er ca. halvparten i arbeid på heltid (dvs. over 30 timer pr uke). Det er 
en svak tendens til at andelen som arbeider på heltid øker over tid. Jf. tabell M i vedlegg.    
 
Overgang fra overgangsstønad til overgangsstønad: 
Etter 3 måneder er det få som har kommet tilbake på overgangsstønad. Men andelen øker over 
tid. Det ser også ut til at det er flere som går til overgangsstønad på nytt av dem som avsluttet 
etter 2001 enn dem som avsluttet i årene 1998 til 2000.  
 
Overgang fra overgangsstønad til rehabiliteringspenger: 
3-5 prosent er å finne med rehabiliteringspenger etter avgang fra overgangsstønad. Det er 
ingen vesentlig forskjell om vi ser 3 måneder, 1 år eller 2 år etter avgangen. 
 
Overgang fra overgangsstønad til yrkesrettet attføring: 
3 måneder etter avgang fra overgangsstønad er ca 3 prosent å finne på yrkesrettet attføring. 
Andelen øker noe over tid. 2 år etter er om lag 5 prosent å finne på yrkesrettet attføring. 
 



 

 
                                                                            
 
 
  69
 

Overgang fra overgangsstønad til tidsbegrenset uførestønad: 
3 måneder etter avgang fra overgangsstønad er det naturlig nok ingen som har kommet på 
tidsbegrenset uførestønad, fordi ordningen ble etablert 1. januar 2004.  Etter 2 år er det for 
dem som hadde avgang i 2002 og 2003 noen få som har overgang til tidsbegrenset 
uførestønad (1 prosent i 2003). Ordningen med tidsbegrenset uførestønad ble etablert i januar 
2004. At noen har fått tidsbegrenset uførestønad allerede i 2003 henger sammen med at noen 
fikk tilbakedatert tilgangstidspunkt til 2003.   
 
Overgang fra overgangsstønad til uførepensjon: 
Andelen som har blitt tilstått uførepensjon etter overgangsstønaden er relativt liten (1-2 
prosent) med en svak tendens til økning over tid.        
 
Overgang fra overgangsstønad til fødselspenger:  
2 prosent har fødselspenger etter avgangen fra overgangsstønad.  
 
Overgang fra overgangsstønad til sosialhjelp: 
Andelen som har overgang til sosialhjelp varierer mellom 13, 10 og 9 prosent, avhengig  om 
vi ser 3 måneder, ett år eller 2 år etter. Det er en klar tendens til nedgang over tid. Dette tyder 
på at en del fortsatt har ”overgangsproblemer” rett etter avgang fra overgangsstønaden, men at 
andelen minsker over tid. Allikevel er det relativt stor andel som hever sosialhjelp 2 år etter 
avgangen fra overgangstønad. Det er registrert om personen er mottaker av sosialhjelp eller 
ikke. Dvs. at vi ikke kan si om sosialhjelpen er viktigste kilde til livsopphold eller kombineres 
med andre ytelser.    
 
Overgang fra overgangsstønad til utdanning: 
Andelen som er under utdanning varierer mellom 13, 11 og 10 prosent, avhengig av om vi ser 
3 måneder, ett år eller 2 år etter. Også når det gjelder andel i utdanning er andelen størst i den 
første tiden etter avgangen fra overgangsstønaden. Det kan tyde på at en del var under 
utdanning mens de mottok overgangsstønad og at de etter hvert gjør seg ferdig/avslutter et 
utdanningsopplegg. 
 
Overgang fra overgangsstønad til arbeidssøker: 
Andel som er arbeidssøkere etter avgang fra overgangsstønaden er relativt høy 
(gjennomsnittlig 16 prosent). Andelen ser ut til å være enda høyere for dem som har hatt 
avgang etter 2001 (ca 20 prosent). Statusen arbeidssøker består i hovedsak av helt ledige og 
yrkeshemmede på tiltak/andre yrkeshemmede. Ett og 2 år etter avgangen fra overgangsstønad 
ser det ut til å være en forskyvning mot færre helt ledige og flere yrkeshemmede i tiltak.    
 
 
 
4.3.5  Liten arbeidserfaring før overgangsstønad gir økt risiko for sosialhjelp etter 
avsluttet overgangsstønad 
 
 
Tabell 28 nedenfor, viser tilsvarende statuser for ”gruppa helt uten arbeidserfaring”. Tabellen 
bekrefter inntrykket fra tidligere om at mange i denne gruppa er marginale i forhold til 
arbeidsmarkedet. Svært få har kommet i arbeid, men i motsetning til det vi har sett ovenfor 
med hensyn til overgang til arbeid, kan det se ut til at andelen øker over tid. Både 3 måneder 



 

 
                                                                            
 
 
  70
 

og ett år etter avgangen fra overgangsstønad er andelen i gjennomsnitt ca 4 prosent.  To år 
etter utgjør andelen  ca. 9 prosent. Størsteparten av dem som er kommet i arbeid har bare 
arbeid på kort deltid, dvs. 4-19 timer pr uke.     
 
I tillegg finner vi først og fremst at mange har sosialhjelp. I gjennomsnitt er andelen som 
mottar sosialhjelp etter 3 måneder ca. 35 prosent, etter ett år ca 29 prosent og ca 26 prosent 
etter 2 år. Dvs. at andelen er synkende over tid, men likevel relativt stor også etter 2 år.    
 
Det går også frem av tabellen at nesten 10 prosent er å finne på overgangstønad 2 år etter.  
 
Tabellen viser også frem at noen går over til rehabiliteringspenger og yrkesrettet attføring. 
Men dette gjelder først og fremst dem som hadde avgang i 1998 til 2000. Jf. også vedlegg L. 
Blant dem som har avgang i perioden 2001 til 2003 er det svært få som har gått over til disse 
ytelsene, selv 2 år etter avgangen fra overgangsstønad.  Dette bildet gjelder også overgang til 
uførepensjon. Det går også frem at nesten ingen i denne gruppa har fått tidsbegrenset 
uførestønad.        
 
Når det gjelder tilstanden arbeidssøker er de tilsvarende tallene 17, 16 og 15 prosent. Dvs. en 
nedgang over tid. Andelene er på nivå med totalgruppa. Tilstanden arbeidssøker består i 
hovedsak av helt ledige og yrkeshemmede på tiltak/andre yrkeshemmede. Ett og 2 år etter 
avgangen fra overgangsstønad ser det ut til å være en forskyvning mot færre helt ledige og 
flere yrkeshemmede i tiltak.  
 
Andelen under utdanning viser også en svak nedgang. Også her er andelene er på nivå med 
totalgruppa.   
 
     
Tabell 28 .  Andel i ulike tilstander 3 måneder, 1 år, og 2 år etter avsluttet overgangsstønad. 
Gruppe helt uten arbeidserfaring avsluttet i årene 1998-2003 (6 598). Prosent. 
___________________________________________________________________________ 
  Arbeid  Over- Rehab. Yrkesrettet     Tidsbegr.    Uføre-     Sosial-     Utd-       Arbeids-     Fødsels-   
   gangs penger attføring        uføre-         pensjon    hjelp       danning   søker       penger 
     stønad           stønad  
__________________________________________________________________________________________ 
Etter 3 måneder     4,5  0,9 4,0 2,3       0,0           2,0         35,4      14,1       17,5     0,0 
Etter 1 år        3,8  7,8 4,3 3,1       0,0         2,6         29,4      14,2      16,5      0,0  
Etter 2 år        8,8  9,4 5,2 4,2       0,0         3,7         25,9      14,2       15,0     0,1 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
4.3.6 Sosialhjelp – få i arbeid, men mange søker arbeid 
 
 
Som vist ovenfor er relativt mange å finne på sosialhjelp etter avgang fra overgangsstønad. 
Tabell 29 viser i hvilke tilstander disse er i ved siden av sosialhjelpen. Dvs. har sambruk av 
sosialhjelp med andre ytelser eller er i arbeid/utdanning mens de samtidig har sosialhjelp. 
 
Andelen med sosialhjelp i arbeid er relativt liten (16-14 prosent). Bare 1/3 av disse er i 
heltidsarbeid. I tillegg finner vi at en klart økende andel av sosialhjelpsmottakerne er på 
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rehabiliteringspenger, yrkesrettet attføring eller har blitt uførepensjonister. Vi ser også at det 
er en liten , men også økende andel som mottar overgangsstønad på nytt. 
 
Andel som samtidig er under utdanning utgjør også relativt mange, men avtar noe over tid. 
Andel som står registeret som arbeidssøkere er særlig stor, men synkende over tid.  
 
De som ikke er registrert med arbeid eller registrert i noen stønadsregistrene må antas ha 
sosialhjelp som viktigste grunnlag for livsopphold eller sosialhjelp i kombinasjon med privat 
eller annen type forsørging.  
 
 
Tabell 29.  Andel med sosialhjelp kombinert med arbeid/utdanning og trygd. 3 måneder, 1 år, 
og 2 år etter avsluttet overgangsstønad. (8 159). Prosent. 
_________________________________________________________________________ 
  Arbeid Over- Rehab. Yrkesrettet     Tidsbegr.    Uføre-     Utdanning    Arbeids-     
   gangs penger attføring        uføre-         pensjon                 søker         
    stønad          stønad            
________________________________________________________________________________________ 
Etter 3 måneder    15,9 0,4 8,9 3,2       0,0       1,4         11,1       32,3   
Etter 1 år               14,4 2,6 9,8 4,8       0,1       2,3          8,2         31,8 
Etter 2 år               13,7 3,2        12,0 7,2       0,4       3,2             7,8       26,8   
___________________________________________________________________________ 
Kilde: SSB 
 
 
 
4.3.7 Utvikling i mottakere med overgangsstønad og sosialhjelp  
 
 
Inntekts- og levekårsundersøkelser har vist at eneforsørgere gjennomgående har det 
vanskeligere økonomisk enn andre småbarnsfamilier. Dette gjelder særlig eneforsørgere som 
ikke kan forsørge seg selv ved egen arbeidsinntekt.  
 
Sosialhjelp kan i noen grad nyttes som målestokk for mulighet og evne til sjølforsørging. Ca. 
3 prosent av befolkningen får til enhver tid sosialhjelp. De fleste av disse er i alderen 30-39 år 
(SSB 2004). Til tross for en viss usikkerhet ved tallene gir de sannsynligvis uttrykk for den 
faktiske tendensen. Tabellen nedenfor viser at stadig færre sosialhjelpsmottakere mottar 
overgangsstønad. En nedgang i bruk av sosialhjelp skyldes sannsynligvis hevingen av beløpet 
for full overgangsstønad fra 1.1.1998 samt kravet om aktivitet for å få overgangsstønad når 
yngste barn er fylt 3 år.  
 
Vi har også beregnet antallet som mottar sosialhjelp og overgangsstønad i forhold til antallet 
som mottar overgangstønad (overgangsstønad + overgangsstønad og stønad til barnetilsyn). 
En ser at en relativt stor andel av mottakerne av overgangsstønad også har sosialhjelp i 
kortere eller lengre tid. I de første årene etter reformen har ca. 1/5 av mottakerne av de med 
overgangsstønad også sosialhjelp, med en svak tendens til nedgang. Deretter ser vi igjen en 
økning. I 2004 er det en nedgang til 13 prosent.     
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Tabell 30. Sosialhjelpsmottakere med overgangsstønad. 1) 
__________________________________________________________________________ 
År Mottakere Mottakere Mottakere av  Andel  Andel av    
 av sosial- av overgangs-  sosialhjelp og   av mottakere mottakere av 
 hjelp  stønad/barne- overgangs-  av sosialhjelp overgangsstønad

  tilsyn  stønad 
 
_________________________________________________________________________ 
1998 132 527  44 663  8 939   7,0  20,0 
1999 126 203 41 238  7 818   6,2  19,0 
2000 127 324 40 382  7 397   5,8  18,4 
2001   26 083 
2002 128 814 25 470  6 317   4,9  24,8 
2003 135 381 25 647  6 012   4,4  23,4  
2004 132 067 27 012  3 510   2,7  13,0 
________________________________________________________________________ 
1) Kilde: Statistisk Sentralbyrå: Sosialhjelpsmottakere som i løpet av året har hatt kontakt med sosialkontoret. 
Statistisk Sentralbyrå påpeker at det kan være feilkilder. Til og med rapporteringsåret 2003 var det mulig å 
krysse av for flere trygder, mens det fra og med 2004 ble endret til den trygden som utgjør  størst økonomisk 
verdi. Opplysningen skal gjenspeile mottakerens tilknytning ved siste kontakt. Erfaringsmessig er ikke alle 
sosialkontorene like flinke til å oppdatere opplysningene og vi kan derfor ikke være helt sikre på at den oppgitte 
tilknytningen er gjeldende ved siste kontakt. Tall for sosialhjelp for 2001 og 2005 foreligger ikke. 
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4.5 Oppsummering 
 
 
Antall personer med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn har gått ned i hele 
perioden fra 1998 til 2005. Antallet som har overgangsstønad, med eller uten stønad til 
barnetilsyn, falt betydelig fra 2000 til 2001. Etter perioden med overgangsregler viser tallene 
en relativt stabil utvikling.  
 
De fleste med omsorg for barn over 3 år er i aktivitet. Det er særlig blant dem som har barn 
under 3 år at det har vært økning i andelen som er i arbeid med redusert overgangsstønad.  
Når det gjelder andel under utdanning er hovedbildet stabilitet.  
 
Når det gjelder geografisk variasjon i andel aktive i arbeid eller utdanning ser det ut til å være 
lite variasjon mellom fylkene generelt sett. Oslo har imidlertid en klart lavere andel i arbeid, 
men flere i utdanning, sammenlignet med de andre fylkene. 
 
I perioden etter 2001 er den gjennomsnittlige varigheten på overgangsstønad vel 2 år. Den er 
også hele tiden noe høyere for kvinner enn for menn. I tillegg fant vi klare indikasjoner på at 
tidligere yrkesaktivitet har betydning. Varigheten på stønad øker jo svakere tilknytningen til 
arbeidsmarkedet har vært før en ble enslig forsørger.   
  
Vi fant også at det er en relativt stor gruppe som ikke er registrert med pensjonsgivende 
inntekt ett år etter avsluttet overgangsstønad (vel 20 prosent). Tidligere yrkesaktivitet er som 
nevnt viktig for hvor lenge man er på stønad, men ser også ut til å være viktig i forhold til 
tilpasningen etterpå. De som ikke hadde vært yrkesaktive før tilgang til overgangsstønaden 
hadde oftere ingen eller liten pensjonsopptjening ett år etter avsluttet overgangsstønad.                          
 
Vi har også sett på situasjonen etter avsluttet overgangsstønad i forhold til overgang til arbeid,  
ulike trygdetilstander samt til sosialhjelp. I tillegg har vi sett på hvor mange som er 
arbeidssøkere eller i utdanning. Vi har skilt mellom alle som avsluttet i perioden 1998 til 2003 
og en gruppe som ikke hadde arbeidserfaring før de kom på overgangsstønad. Bakgrunnen er 
at vi ønsket å vurdere særskilt hvordan en potensielt svak gruppe av enslige forsørgere 
tilpasser seg etter avgang fra overgangsstønad.       
 
Vi fant at i underkant av halvparten var i arbeid. Halvparten av disse igjen, var i heltidsarbeid.  
 
Når det gjelder ”gruppa helt uten arbeidserfaring”, fant vi at svært få var i arbeid, men at det 
var en markert økning over tid. Mange av disse hadde deltid. 
 
Vi fant også at relativt mange var under utdanning. Andelen var omtrent like stor blant dem 
helt uten yrkeserfaring. For begge nevnte grupper fant vi at en større andel av dem som 
avsluttet overgangstønaden i perioden 2001 til 2003 var under utdanning sammenlignet med 
dem som avsluttet overgangsstønad i perioden 1998 til 2000.  
 
En viss andel kom også tilbake til overgangsstønad. Denne andelen var større for dem som 
avsluttet overgangsstønad etter 2001. Noen gikk også over til rehabiliteringspenger eller 
yrkesrettet attføring. Når det gjelder ”gruppa helt uten arbeidserfaring” er det slående å se at 
det var flere som hadde gått til disse tilstandene av dem som avslutter i perioden 1998 til 2000 
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(overgangsregler) enn dem som avsluttet etter 2001. Det samme gjelder overgang til 
uførepensjon.  
 
Vi fant også at mange hadde sosialhjelp etter avgang fra overgangsstønaden. Men andelen 
sank over tid. Av dem helt uten yrkeserfaring var andelen med sosialhjelp vesentlig høyere. 
Også når det gjaldt sosialhjelp var det flere av dem som avsluttet i perioden 2001 til 2003 som 
kom på sosialhjelp, enn dem som avsluttet i perioden foran. 
 
I tillegg kom det frem at relativt mange sto som arbeidssøkere etter avgangen fra 
overgangsstønad.    
 
Av dem som befant seg på sosialhjelp etter avsluttet overgangsstønad fant vi at få var i arbeid, 
men at relativt mange var registrert som arbeidssøkere. 
 
Likevel har andelen enslige forsørgere med overgangsstønad som har sosialhjelp ved siden av 
gått ned de senere år.   
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5 Diskusjon av funn  
 
 
Stønadsprogrammet i folketrygdens kap. 15, Stønad til enslig mor eller far, består av 
overgangsstønad, stønad til barnetilsyn og utdanningsstønad samt tilskudd til dekning av 
flytteutgifter for å komme i arbeid. 1. januar 1998 ble den tid man kunne få overgangsstønads 
betydelig kortet ned. Fra barnet fylte 3 år ble det stilt krav om yrkesrettet aktivitet. Likeså ble 
overgangsstønaden hevet.  I tillegg ble det gitt et småbarnstillegg i barnetrygden som rettet 
seg spesielt mot enslige forsørgere med barn mellom 0 – 3 år som hadde rett til utvidet 
barnetrygd og som samtidig fikk full overgangsstønad. Siktemålet med reformen var at 
enslige forsørgere skulle stå sterkere når de offentlige ytelsene helt eller delvis falt bort. 
Satsing på utdanning og kvalifiseringstiltak skulle bidra til styrket yrkesaktivitet og varig 
bedring av økonomien.  I tillegg ble ordningen med stønad til barnetilsyn forbedret.  
  
Ved omlegging til nytt regelverk fikk de som allerede hadde overgangsstønad muligheten til å 
følge de gamle vilkårene frem til 1.januar 2001, mens nye stønadsmottakere fikk 
overgangsstønad etter nye regler. 
  
Hovedmålene på området enslige forsørgere er å ”sikre rimelig inntekt i en overgangsperiode” 
og ”stimulere til selvforsørgelse” (St prp nr 1 2005-2006) fra Arbeids- og Sosialdepartementet   
 
I denne rapporten har vi belyst ulike sider ved ordningen knyttet opp mot målsettingene. Det 
er brukt opplysninger fra Rikstrygdeverket og Statistisk Sentralbyrå. Rapporten består av 3 
deler: 
 

�� litteraturgjennomgang    
�� analyse av disponible inntekt til enslige forsørgere med overgangsstønad og enslige 

forsørgere på andre trygdeordninger 
�� utvikling i tall og fakta i perioden etter 1998. 

 
Nedenfor har vi oppsummert de viktigste funn fra tall- og faktadelen samt analysen av den 
økonomiske situasjon for mottakere av overgangsstønad. Deretter er våre resultater diskutert i 
lys av resultater og funn i litteraturgjennomgangen.  
 
 
Diskusjon 
Tallene på antall stønadsmottakere gir klart inntrykk av at vi har å gjøre med en ordning hvor 
det har vært gjennomført store endringer, men som stabiliserer seg etter overgangsperioden. 
At 90 prosent av dem med overgangsstønad og/eller stønad til barnetilsyn og med omsorg for 
barn over 3 år er i aktivitet, tyder på at aktivitetskravet fungerer. Det at andel med redusert 
overgangsstønad går opp, kan tyde på at det arbeides med å holde tilknytningen til 
arbeidsmarkedet i en overgangsperiode med behov for stønad. Samtidig må det påpekes at  
arbeidsmarkedet eller endringer i sammensetningen av stønadsmottakerne, for eksempel ved 
at de er eldre og/eller har flere barn, kan være medvirkende årsaker. 
 
I motsetning til at andel med redusert overgangsstønad har økt, har andelen eneforsørgere 
under utdanning mens de mottar overgangsstønad/stønad til barnetilsyn vært stabil. Det kan 
skyldes at flere av dem som nå mottar overgangsstønad allerede har utdanning (reform 94). 
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Generelt sett har utviklingen gått i retning av at utdanningsnivået i befolkningen, har økt 
betydelig. Forskningslitteraturen har påpekt at utdanningsnivået til enslige forsørgere er 
lavere enn for befolkningen generelt, men at forskjellen etter hvert har blitt mindre (Andersen 
et al 2006).  
 
Overgangsstønad for enslige forsørgere ser ut til å være en reell ”overgangstønad” og har en  
høy gjennomstrømning. Den gjennomsnittlige varigheten på stønaden er på vel 2 år og er i 
perioden etter overgangsreglene stabil. Samtidig er varigheten på ordningen åpenbart påvirket 
av en rekke forhold som både kjønn, alder og sivil status, og ikke minst tidligere 
yrkeserfaring. Forskningslitteraturen peker på at det å bli enslig forsørger ofte medfører  
ganske store endringer for den enkelte, men for de fleste medfører ikke den nye livsfasen 
avgjørende brudd i forhold til hva de tidligere har gjort. De som er i arbeid fortsetter i arbeid i 
hele eller deler av eneforsørgerfasen. De som er i utdanning fortsetter med dette osv. Det å 
være hjemmeværende i tiden før eneforsørgerfasen øker risikoen for bli varig stønadsmottaker 
særlig sterkt (Kjelstad 1998). Dette tyder på at mange av dem som er i arbeid før de kommer 
på overgangsstønad fortsetter i arbeid på deltid ved siden stønaden. Dermed har de en 
tilknytning til arbeidsmarkedet mens de mottar stønad og overgangen tilbake til arbeidslivet 
blir lettere og bidrar til å korte ned tiden på stønad. Det er derfor som forventet at vi finner at 
de helt uten tidligere arbeidserfaring har lengst tid på stønad. Vi fant i tillegg at en relativt stor 
andel av dem som ikke hadde hatt arbeidserfaring før tilgang overgangsstønad, hadde liten 
eller ingen inntekt ett år etter avgangen fra overgangsstønad.      
  
Brukermedvirkningsordningen startet opp tidlig på 1990-tallet og ble gjennomført på 
prosjektbasis i enkelte fylker. Evalueringer viste at ordningen var vellykket og i forbindelse 
med reformen i 1998 ønsket en å utvide den til alle fylker. Vi fant at i de første årene etter 
reformen var det registrert ca 300 personer i ordningen. Fra 2005 er det ingen 
brukerkontakter. Årsaken til dette er mange. Færre stønadsmottakere betyr generelt et lavere 
rekrutteringsgrunnlag. Det er også pekt på at med kortere stønadstid vil mange brukere 
fokusere mer på egen utvikling enn på oppfølging av andre. En fikk derfor ikke rekruttert 
brukere til ordningen. Mye av rekrutteringsgrunnlaget falt også bort da samboere ikke lenger 
hadde krav på stønad. Mangelfulle arbeidstakerrettigheter hos brukerkontaktene kan også ha 
bidratt til å vanskeliggjøre rekrutteringen. Samtidig har trygdetaten lagt større vekt på 
oppfølging og aktivitet av stønadsmottakere og man ser ikke lenger behov for den ”brua” til 
brukerne som brukerkontaktene representerte. Ordningen har derfor nærmest dødd ut av seg 
selv. I stedet har en utviklet og fokusert på bruk av motivasjonskursene. 
 
Når det gjelder situasjonen etter avgang fra overgangsstønad fant vi at under 50 prosent var i 
arbeid etter at overgangsstønaden var avsluttet. Bare halvparten av disse var arbeid på heltid, 
dvs over 30 timer pr uke. Bortsett fra en svak økning i andelen på heltid fant vi ikke at det var 
økning i andel i arbeid over tid. En mulig forklaring på dette er at AA-registeret 
underestimerer antall i arbeid noe. Det gjelder først og fremst de som avsluttet 
overgangsstønaden i 2003 og som vi har fulgt i 2 år.  
 
Vår analyse viser at relativt få er å finne i heltidsarbeid etter avgangen. Dette tyder på at 
relativt få kommer i arbeid som innebærer selvforsørgelse etter avgangen fra 
overgangsstønad. Det er gjennomført flere undersøkelser som belyser hva som skjer etter 
avgangen fra overgangsstønad, både før og etter reformen (RTV 2004, Fjær og Syltevik 
2002). I større eller mindre grad peker disse på tilpasningsproblemer i forhold til arbeid etter 
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avgang fra overgangsstønad. Fjær og Syltevik’s undersøkelse fant at det var ”over halvparten 
av respondentene som ikke kan betraktes som selvforsørget igjennom eget arbeid” etter at de 
mistet retten til overgangsstønad. Dette støtter våre funn om at relativt få kom i arbeid på 
heltid, og at det er grunn til å tro at relativt mange har  tilpasningsproblemer etter avgangen 
fra overgangsstønad.  
 
Fjær og Syltevik’s undersøkelse viste at også at deltidsarbeidet kunne bli et problem når 
stønadstiden var over. Dette fordi de ikke fikk fulltidsjobb og mistet den forsterkede inntekten 
som stønaden representerte. For noen var det ikke aktuelt å ta mer arbeid enn det de hadde 
ved siden av omsorgen for barna. Vi fant at halvparten av dem som hadde kommet i arbeid 
etter overgangsstønaden, jobbet deltid.   
 
Vi har også sett at en del går videre i stønadssystemet, over på sosialhjelp eller er 
arbeidssøkere. Disse andelene ligger nært opp til de funn som er gjort i RTV’s tidligere 
undersøkelse (RTV 2004). Men vår undersøkelse viser også at overgangene til ulike ytelser 
fra overgangsstønad, varierer i perioden etter reformen. Generelt sett var det flere som gikk til 
trygde- eller sykdomsrelaterte stønader blant dem som avsluttet i perioden 1998 til 2000 enn 
dem som avsluttet i perioden 2001 til 2003. På den andre siden var det flere som gikk til 
utdanning, sosialhjelp eller sto som arbeidssøkere av dem som avsluttet etter at 
overgangsreglene opphørte i 2001, enn dem som avsluttet i perioden foran. Dette kan sees i 
sammenheng med at det blant dem som avsluttet overgangsstønad i perioden 1998 til 2000 
var en del som hadde hatt overgangsstønad begrunnet i overgangsreglene og som kan ha hatt 
overgangsstønad lenge. I den tidligere ordningen ble det i mindre grad enn nå stilt 
spørsmålstegn ved hva som var ”riktig ytelse”, og mange kunne gå på ordningen over lang 
tid. Det er derfor ikke urimelig å forvente at flere av dem som avsluttet i overgangsperioden 
ville gå til helserelaterte ytelser enn av dem som avsluttet i perioden etter opphør av 
overgangsreglene. At flere i perioden etter overgangsreglene gikk til sosialhjelp, utdanning 
eller står som arbeidssøkere kan tolkes dit hen at en nye ordningen fungerer bedre som en 
veiviser til ”riktig ytelse” enn den gamle ordningen. 
 
Det at relativt mange er å finne med sosialhjelp og som arbeidssøkere etterpå, tyder også på  
relativt betydelige tilpasningsproblemer i perioden etter overgangsstønad. Særlig gjelder dette 
personer som ikke har hatt arbeidserfaring tidligere. Her er det relativt få som kommer i 
arbeid og mange har sosialhjelp.  
 
Samtidig fant vi at andel som mottok sosialhjelp gikk ned over tid. Det tyder på at situasjonen 
bedres etter hvert for noen.          
 
Andel aktive ser ut til å variere lite mellom fylker, men er markert lavere i Oslo enn de andre 
fylkene. At andel aktive er lavere i et område med særlig relativt godt og variert 
arbeidsmarked som Oslo skyldes at det her er en betydelig andel fremmedspråklige enslige. 
Rikstrygdeverket har som nevnt, satt ned en gruppe for å vurdere situasjonen nærmere.   
 
I analysen av disponibel inntekt fant vi at selv om en kom bedre ut med overgangsstønad (full 
overgangsstønad uten arbeidsinntekt ved siden av) sammenlignet med eneforsørgere med 
attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad, kommer 
overgangsstønaden ut på linje med det veiledende nivået på sosialhjelpssatsene. Når det 
gjelder barnebidrag har vi forutsatt full forskuddssats. Fordi dette kan variere betydelig og 
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ikke er skattepliktig, vil resultatene være følsomme for hvilke barnebidrag som forutsettes.  
 
Et annet funn er at kontantstøtten kan bidra til å bedre inntekten nesten med det dobbelte. I 
forskningslitteraturen blir det pekt på at enslige forsørgere er overrepresentert i 
lavinntektsgruppen. Men også her blir det påpekt at enslige forsørgere som i tillegg til 
overgangsstønad mottar full kontantstøtte, får økt sin disponible inntekt betydelig (Lyngstad 
og Epland 2003).  
 
Fjær og Syltevik (2002) viser til at styrkingen av økonomien til eneforsørgere med de minste 
barna (under 3 år) har vært vellykket. De peker på at enslige forsørgere nå har mulighet til å få 
kontantstøtte, har færre betalingsproblemer og trenger i mindre grad sosialhjelp enn andre. 
Overgangsstønaden kan bidra til å finansiere høyere utdanning uten lån fra lånekassen.  
Samtidig kan kontantsstøtten ha negative incentiver i forhold til å ta utdanning og kan være en 
grunn til at noen kommer for sent i gang med utdanning. På den andre siden er det mulig å ha 
dagmamma i kombinasjon med full kontantstøtte og dermed få frigitt tid til utdanning også i 
perioden med kontantstøtte.    
 
Likevel viser litteraturen at mange enslige forsørgere har problemer med løpende utgifter og 
enda flere med uforutsette regninger (Ugreninov 2005). Fjær og Syltevik fant at kun en 
fjerdedel av deres utvalg hadde et inntektsgrunnlag som er rimelig for selvforsørgelse i 
forhold til det som er vanlig i Norge. Ifølge levekårsundersøkelsene i 2004 oppga en fjerdedel 
at det var vanskelig eller svært vanskelig å ’få endene til å møtes’. Det er ca. tre ganger så 
mange som hos den voksne befolkningen og blant par med barn. Flere oppgir 
betalingsproblemer i 2004 enn i 2003 (Andersen et al. 2005). 
 
Sammenligningen av disponibel inntekt i ulike trygdestønader viste at uførepensjon 
(minstepensjonen) ga en disponibel inntekt godt over de veiledende sosialhjelpssatsene og at 
denne ga en disponibel inntekt som var høyere enn overgangsstønad (uten arbeidsinntekt). 
Årsaken til dette er en kombinasjon av høyt barnetillegg og de særskilte 
skattebegrensningsreglene som gjelder for uførepensjon. I forbindelse med dette resultatet kan 
det være grunn til å påpeke at overgangsstønad før reformen ble beregnet på samme måte som 
uførepensjon med grunnpensjon og særtillegg (tilsvarende minstepensjon for enslig 
pensjonist). Særtillegget har senere økt uten at det har vært foretatt tilsvarende justeringer i 
satsen for overgangsstønad. Selv om overgangsstønaden ble hevet betydelig i forbindelse med 
reformen i 1998, kan det se ut til at enslige forsørgere med overgangsstønad ikke har fått ta 
del i en inntektsutvikling som andre grupper med ytelser fra folketrygden har nytt godt av.       
 
På den andre siden gir overgangsstønad med arbeidsinntekt mellom 2 og 3 G større disponibel 
inntekt enn tilsvarende inntekt med uførepensjon (uførepensjon under 6 G). Samtidig ligger 
det sterke insentiver til å jobbe ved siden av overgangsstønaden, i og med at den disponible 
inntekten nesten fordobles ved arbeidsinntekt inntil 5 G. Formålet med reformen i 1998 var å 
legge opp til et stønadssystem som oppmuntret til yrkesaktivitet.  
 
Ovenfor har vi vært mest opptatt av overgangsstønaden. Men det er også grunn til å påpeke at 
minsteytelsen både på attføring (uten dekning av utgifter til barnetilsyn), rehabilitering og 
tidsbegrenset uførestønad, med de forutsetninger typetilfelleberegningene baseres på,  gir 
lavere disponibel inntekt enn de veiledende sosialhjelpssatsene. Økningen i barnetillegget for 
rehabilitering og attføring 1.1.2006 vil ikke føre til at enslige med barn som opprinnelig var 
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under de veiledende retningslinjene for sosialhjelp, kommer over denne grensen. Derimot vil 
endringer i barnetillegget for gruppen på tidsbegrenset uførestønad, som behovsprøves etter 
samme regler som for uførepensjonister fra 1.6.2006, føre til en betydelig økning i disponibel 
inntekt for denne gruppen. 
 
 
 
Videre arbeid 
På bakgrunn av denne gjennomgangen vil vi peke på: 
 
For å få et bilde av hvem som har et vedvarende økonomisk problem bør en følge mottakerne 
over flere år på individbasis. 
 
En bør vurdere effektene av de tiltakene som settes i gang under stønadsperioden, særlig i 
forhold til personer med tidligere svak tilknytning til arbeid, og  
 
i hvilken grad ordningen bidrar til å støtte og bistå disse i forhold til målet om selvforsørgelse.  
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Regelverk i forhold til eneforsørgeres ytelser 
 
Vedlegg A 
 
 
Overgangsstønad (stønad til livsopphold) får man som hovedregel i inntil tre år fram til det 
yngste barnet fyller åtte år. For hver krone en enslig forsørger tjener utover 0,5 G reduseres 
overgangsstønaden med 40 øre, men full stønad gis til inntekt lavere enn 0,5 G. Tjener 
vedkommende mer enn 5,12 G avkortes stønaden helt. Fram til yngstebarnet fyller tre år 
stilles ingen krav til aktivitet. Deretter må man være i utdanning, arbeid (minst 50 prosent) 
eller stå tilmeldt Aetat som reell arbeidssøker for å være stønadsberettiget. Full 
overgangsstønad utgjør 1,85 ganger grunnbeløpet og tilsvarte 107 557 kr i 2004 basert på 
gjennomsnittlig grunnbeløp. Overgangsstønaden er skattepliktig. 
 
Man kan få stønad til barnetilsyn når man må overlate tilsynet med barnet til andre på grunn 
av arbeid eller utdanning, eller fordi man er tilmeldt Aetat som reell arbeidssøker. Stønaden 
gis vanligvis til barnet har fullført fjerde skoleår. Støtten til barnetilsyn dekker 64 % av 
dokumenterte utgifter opp til et maksimumsbeløp. Med inntekt over 6 G forsvinner støtten 
helt. 
 
Utdanningsstønad gis ved nødvendig utdanning for å kunne forsørge seg selv ved eget arbeid. 
Stønaden gis vanligvis til opptil tre års yrkesutdanning. Stønad til allmennutdanning kan gis i 
tillegg. Utdanningsstønad skal dekke utgifter til skolepenger, skolemateriell, reiser osv. Man 
kan bare få utdanningsstønad i den tiden man har rett til overgangsstønad.  
 
Dersom man må flytte for å komme i arbeid, kan man få tilskudd til flytteutgifter. Tilskuddet 
gis i tidsrom man har rett til overgangsstønad eller innen seks måneder etter at 
overgangsstønaden har falt bort. 
 
Utvidet barnetrygd gis til barnet fyller 18 år og innebærer at man får barnetrygd for ett barn 
mer enn man forsørger. 
 
Småbarnstillegg gis til enslig forsørger med barn mellom null og tre år, med rett til utvidet 
barnetrygd og samtidig rett til full overgangsstønad. 
 
Dersom man ikke har oppfylt vilkårene for fødselspenger gis engangsstønad ved fødsel. 
 
Kontantstøtte gis barn mellom ett og tre år som ikke eller bare delvis benytter barnehageplass 
med offentlig driftstilskudd. Heltidsplass hos dagmamma gir rett til full kontantstøtte. 
 
Full forskuddssats utbetales i situasjoner der enten faren er ukjent eller den andre forelderen 
ikke har vilje eller mulighet til å betale underholdsbidrag. 
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Vedlegg B 
 
1 Det kan gis overgangsstønad i opptil to måneder før fødselen. Etter skilsmisse, separasjon 
eller samlivsbrudd mellom ugifte foreldre gis det overgangsstønad i opptil to år før det yngste 
barnet fyller ti år. I det første året må kravene til yrkesrettet aktivitet være oppfylt, mens det 
andre året må benyttes til nødvendig utdanning. Overgangsstønad faller ikke bort før barnet 
fyller ti år dersom forsørgeren eller barnet har en forbigående sykdom som hindrer 
forsørgeren i å være i arbeid. Når den enslige moren eller faren har et barn som er særlig 
tilsynskrevende på grunn av funksjonshemming, sykdom eller store sosiale problemer kan det 
gis overgangsstønad til barnet fyller 18 år. For tidsrom som brukerkontakt, kan stønadstiden 
utvides med opptil to år ekstra fram til barnet fyller ti år.  
 
2 Stønad til barnetilsyn gis til yngste barn har fullført fjerde skoleår. Etter fjerde skoleår kan 
det gis stønad når den enslige moren eller faren har et barn som trenger vesentlig mer tilsyn 
enn det som er vanlig for jevnaldrende. Det kan også gis stønad etter fjerde skoleår når 
forsørgeren er borte fra hjemmet på grunn av arbeid eller utdanning og fraværet er mer 
langvarig eller uregelmessig enn det en vanlig arbeidsdag medfører. 
 
3 Utvidet barnetrygd gis til barnet fyller 18 år. 
 
4 Bidragsplikten faller normalt bort i måneden etter at barnet fyller 18 år. Det kan avtales at 
den bidragspliktige skal betale bidrag også etter at barnet har fylt 18 år.
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Tabeller 
 
Vedlegg C3          
Disponibel inntekt for enslig forsørger med barn på 3 år med       
overgangsstønad etter størrelse på arbeidsinntekt. Barn full tid i barnehage     
          Arbeidsinntekt         
    0G  0.5 G 1 G 2 G 3 G 4 G 5 G 
Arbeidsinntekt           29 069         58 139        116 278       174 417       232 556       290 695  
Overføringer        150 753        160 307       148 679        125 423       102 168         83 451         60 196  
Skattepliktige overføringer         
Overgangsstønad        107 557        107 557         95 929          72 673         49 418         26 162          2 907  
Skattefrie overføringer         
Utvidet barnetrygd          23 280          23 280         23 280          23 280         23 280         23 280         23 280  
Småbarnstillegg         
Barnebidrag           14 740          14 740         14 740          14 740         14 740         14 740         14 740  
Stønad til barnetilsyn           5 176          14 730         14 730          14 730         14 730         19 269         19 269  
Utdanningsstønad         
Engangsstønad ved fødsel         
Kontantstøtte         
Sum inntekter        150 753        189 376       206 818        241 701       276 585       316 007       350 891  
          
Inntektsskatt             1 222          15 801         33 797         51 578         70 210  
          
Inntekt etter skatt        150 753        189 376       205 596        225 900       242 788       264 429       280 681  
Netto disp. inntekt pr. måned           12 563          15 781         17 133          18 825         20 232         22 036         23 390  
          
Utgifter til barnehage           8 088          23 016         23 016          23 016         23 016         30 108         30 108  
Utgifter til bolig, lys og brensel         73 638          73 638         73 638          73 638         73 638         73 638         73 639  
Sum utgifter          81 726          96 654         96 654          96 654         96 654       103 746       103 747  
          
Disp. inntekt etter skatt/barneh./bolig         69 027          92 722       108 942        129 246       146 134       160 683       176 934  
til mat, klær, fritid, skolebøker osv.         
Disp. inntekt pr. måned              5 752           7 727          9 079          10 771         12 178         13 390         14 745  
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Vedlegg C5      
Disponibel inntekt for enslig forsørger med overgangsstønad etter barnets alder 
Hjemmeværende med barn til barn 3 år, arbeidssøkende og barn i barnehage når barn 3-5 år 
        Barnets alder   
      nyfødt 1-2 år 3-5 år 
Arbeidsinntekt     
Overføringer        187 081        197 381        150 753  
Skattepliktige overføringer     
Overgangsstønad        107 557        107 557        107 557  
Skattefrie overføringer     
Utvidet barnetrygd          23 280          23 280          23 280  
Småbarnstillegg           7 920           7 920   
Barnebidrag           14 740          14 740          14 740  
Stønad til barnetilsyn             5 176  
Engangsstønad ved fødsel          33 584    
Kontantstøtte           43 884   
Sum inntekter        187 081        197 381        150 753  
      
Skatt      
      
Inntekt etter skatt        187 081        197 381        150 753  
Netto disp. inntekt pr. måned           15 590          16 448          12 563  
      
Utgifter til barnehage             8 088  
Utgifter til bolig, lys og brensel         73 638          73 638          73 638  
Sum utgifter          73 638          73 638          81 726  
      
Disp. inntekt etter skatt/barneh./bolig       113 443        123 743          69 027  
til mat, klær, fritid, skolebøker osv.     
Disp. inntekt pr. måned              9 454          10 312           5 752  
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Vedlegg C6     
Disponibel inntekt for enslig forsørger med overgangsstønad 
etter barnets alder. I høyere utdanning og barn i barnehage   
      Barnets alder  
      1-2 år 3-5 år 
Arbeidsinntekt    
Overføringer        168 470        160 550 
Skattepliktige overføringer    
Overgangsstønad        107 557        107 557 
Skattefrie overføringer    
Utvidet barnetrygd          23 280          23 280 
Småbarnstillegg           7 920   
Barnebidrag           14 740          14 740 
Stønad til barnetilsyn           5 176           5 176  
Utdanningsstønad           9 797           9 797  
Engangsstønad ved fødsel    
Kontantstøtte    
Sum inntekter        168 470        160 550 
     
Skatt     
     
Inntekt etter skatt        168 470        160 550 
Netto disp. inntekt pr. måned           14 039          13 379 
     
Utgifter til barnehage           8 088           8 088  
Utgifter til bolig, lys og brensel         73 638          73 638 
Sum utgifter          81 726          81 726 
     
Disp. inntekt etter skatt/barneh./bolig         86 744          78 824 
til mat, klær, fritid, skolebøker osv.    
Disp. inntekt pr. måned              7 229           6 569  
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Vedlegg C7          
Disponibel inntekt for enslig forsørger på rehabilitering etter tidligere arbeidsinntekt. Barn 3-5 år hjemme og i barnehage  
            Tidligere arbeidsinntekt     
      <2.7G   <2.7G 3G 4G 5G 6G 
   Ikke barnehage   Barnehage   
Arbeidsinntekt         
Overføringer        147 090        147 090       157 555       195 927       234 299       272 670 
Skattepliktige overføringer         
Rehabiliteringspenger        104 650        104 650       115 115       153 487       191 859       230 230 
Tilhørende barnetillegg           4 420            4 420           4 420           4 420           4 420           4 420  
Skattefrie overføringer         
Utvidet barnetrygd          23 280          23 280         23 280         23 280         23 280         23 280 
Småbarnstillegg         
Barnebidrag           14 740          14 740         14 740         14 740         14 740         14 740 
Sum inntekter        147 090        147 090       157 555       195 927       234 299       272 670 
          
Skatt           11 718           9 453          13 199         21 049         32 213         45 834 
          
Inntekt etter skatt        135 372        137 637       144 356       174 878       202 086       226 836 
Netto disp. inntekt pr. måned           11 281          11 470         12 030         14 573         16 841         18 903 
          
Utgifter til barnehage             8 088           8 088          23 016         23 016         23 016 
Utgifter til bolig, lys og brensel         73 639          73 638         73 638         73 638         73 638         73 638 
Sum utgifter          73 639          81 726         81 726         96 654         96 654         96 654 
          
Disp. inntekt etter skatt/barneh./bolig         61 733          55 911         62 630         78 224       105 432       130 182 
til mat, klær, fritid, skolebøker osv.         
Disp. inntekt pr. måned              5 144             4 659           5 219           6 519           8 786          10 849 
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Vedlegg C8          
Disponibel inntekt for enslig forsørger på attføring etter tidligere arbeidsinntekt. Barn 3-5 år hjemme og i barnehage  
            Tidligere arbeidsinntekt     
      <2.7G   <2.7G 3G 4G 5G 6G 
   Ikke barnehage   Barnehage   
Arbeidsinntekt         
Overføringer        147 090        167 890       178 355       216 727       255 099       293 470 
Skattepliktige overføringer         
Attføringspenger        104 650        104 650       115 115       153 487       191 859       230 230 
Tilhørende barnetillegg           4 420            4 420           4 420           4 420           4 420           4 420  
Skattefrie overføringer         
Utvidet barnetrygd          23 280          23 280         23 280         23 280         23 280         23 280 
Småbarnstillegg         
Barnebidrag           14 740          14 740         14 740         14 740         14 740         14 740 
Stønad til barnetilsyn            20 800         20 800         20 800         20 800         20 800 
Kontantstøtte         
Sum inntekter        147 090        167 890       178 355       216 727       255 099       293 470 
          
Skatt           11 718          11 718         15 464         26 874         38 037         51 659 
          
Inntekt etter skatt        135 372        156 172       162 891       189 853       217 062       241 811 
Netto disp. inntekt pr. måned           11 281          13 014         13 574         15 821         18 089         20 151 
          
Utgifter til barnehage             8 088           8 088          23 016         23 016         23 016 
Utgifter til bolig, lys og brensel         73 639          73 638         73 638         73 638         73 638         73 638 
Sum utgifter          73 639          81 726         81 726         96 654         96 654         96 654 
          
Disp. inntekt etter skatt/barneh./bolig         61 733          74 446         81 165         93 199       120 408       145 157 
til mat, klær, fritid, skolebøker osv.         
Disp. inntekt pr. måned              5 144             6 204           6 764           7 767          10 034         12 096 
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Vedlegg C9          
Disponibel inntekt for enslig forsørger på tidsbegrenset uførestønad etter tidligere arbeidsinntekt. Barn 3-5 år hjemme og i barnehage 
            Tidligere arbeidsinntekt     
      <2.7G   <2.7G 3G 4G 5G 6G 
   Ikke barnehage   Barnehage   
Arbeidsinntekt         
Overføringer        147 090        147 090       157 555       195 927       234 299       272 670 
Skattepliktige overføringer         
Tidsbegrenset uførestønad        104 650        104 650       115 115       153 487       191 859       230 230 
Tilhørende barnetillegg           4 420            4 420           4 420           4 420           4 420           4 420  
Skattefrie overføringer         
Utvidet barnetrygd          23 280          23 280         23 280         23 280         23 280         23 280 
Småbarnstillegg         
Barnebidrag           14 740          14 740         14 740         14 740         14 740         14 740 
Stønad til barnetilsyn         
Kontantstøtte         
Sum inntekter        147 090        147 090       157 555       195 927       234 299       272 670 
          
Skatt            8 507            8 507           9 323          15 908         27 072         40 693 
          
Inntekt etter skatt        138 583        138 583       148 232       180 019       207 227       231 977 
Netto disp. inntekt pr. måned           11 549          11 549         12 353         15 002         17 269         19 331 
          
Utgifter til barnehage             8 088           8 088          23 016         23 016         23 016 
Utgifter til bolig, lys og brensel         73 639          73 638         73 638         73 638         73 638         73 638 
Sum utgifter          73 639          81 726         81 726         96 654         96 654         96 654 
          
Disp. inntekt etter skatt/barneh./bolig         64 944          56 857         66 506         83 365       110 573       135 323 
til mat, klær, fritid, skolebøker osv.         
Disp. inntekt pr. måned              5 412             4 738           5 542           6 947           9 214          11 277 



                                                                                                                                                                         89
                                                                                     

Vedlegg C10         
Disponibel inntekt for enslig forsørger på uførepensjon etter tidligere arbeidsinntekt. Barn 3-5 år hjemme og i barnehage  
              Tidligere arbeidsinntekt   
      <2.89G   <2.89G 3G 4G 5G 6G 
   Ikke barnehage    Barnehage  
Arbeidsinntekt         
Overføringer        165 537        165 537       168 252       192 670       216 022       228 231 
Skattepliktige overføringer         
Uførepensjon         104 261        104 261       106 976       131 394       155 813       180 231 
Tilhørende barnetillegg          23 256          23 256         23 256         23 256         22 189          9 980  
Skattefrie overføringer         
Utvidet barnetrygd          23 280          23 280         23 280         23 280         23 280         23 280 
Småbarnstillegg         
Barnebidrag           14 740          14 740         14 740         14 740         14 740         14 740 
Stønad til barnetilsyn         
Kontantstøtte         
Sum inntekter        165 537        165 537       168 252       192 670       216 022       228 231 
          
Skatt                 3 116           8 221  
          
Inntekt etter skatt        165 537        165 537       168 252       192 670       212 906       220 010 
Netto disp. inntekt pr. måned           13 795          13 795         14 021         16 056         17 742         18 334 
          
Utgifter til barnehage             8 088           8 088          23 016         23 016         23 016 
Utgifter til bolig, lys og brensel         73 638          73 638         73 638         73 638         73 638         73 638 
Sum utgifter          73 638          81 726         81 726         96 654         96 654         96 654 
          
Disp. inntekt etter skatt/barneh./bolig         91 899          83 811         86 526         96 016       116 252       123 356 
til mat, klær, fritid, skolebøker osv.         
Disp. inntekt pr. måned              7 658             6 984           7 211           8 001           9 688          10 280 
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Vedlegg D        
Disponibel inntekt for enslig forsørger på rehabilitering og attføring    
etter tidligere arbeidsinntekt. Barn 3-5 år hjemme      
        Tidligere arbeidsinntekt     
      2G 3G 4G 5G 6G 
        
Arbeidsinntekt       
Overføringer        147 090       157 555       195 927       234 299       272 670 
Skattepliktige overføringer       
Rehabiliteringspenger/Attføringspenger       104 650       115 115       153 487       191 859       230 230 
Tilhørende barnetillegg           4 420           4 420           4 420           4 420           4 420  
Overgangsstønad       
Skattefrie overføringer       
Utvidet barnetrygd          23 280         23 280         23 280         23 280         23 280 
Småbarnstillegg       
Barnebidrag           14 740         14 740         14 740         14 740         14 740 
Stønad til barnetilsyn       
Kontantstøtte       
Sum inntekter        147 090       157 555       195 927       234 299       272 670 
        
Skatt           11 718         15 464         27 949         38 657         52 279 
        
Inntekt etter skatt        135 372       142 091       167 978       195 642       220 391 
Netto disp. inntekt pr. måned           11 281         11 841         13 998         16 304         18 366 
        
Utgifter til barnehage       
Utgifter til bolig, lys og brensel         73 638         73 638         73 638         73 638         73 638 
Sum utgifter          73 638         73 638         73 638         73 638         73 638 
        
Disp. inntekt etter skatt/barneh./bolig         61 734         68 453         94 340       122 004       146 753 
til mat, klær, fritid, skolebøker osv.       
Disp. inntekt pr. måned              5 145           5 704           7 862          10 167         12 229 
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Disponibel inntekt for enslig forsørger på tidsbegrenset uførestønad    
etter tidligere arbeidsinntekt. Barn 3-5 år hjemme      
        Tidligere arbeidsinntekt     
      2G 3G 4G 5G 6G 
        
Arbeidsinntekt       
Overføringer        147 090        157 555        195 927       234 299       272 670 
Skattepliktige overføringer       
Tidsbegrenset uførestønad        104 650        115 115        153 487       191 859       230 230 
Tilhørende barnetillegg           4 420           4 420           4 420           4 420           4 420  
Overgangsstønad       
Skattefrie overføringer       
Utvidet barnetrygd          23 280          23 280          23 280         23 280         23 280 
Småbarnstillegg       
Barnebidrag           14 740          14 740          14 740         14 740         14 740 
Stønad til barnetilsyn       
Kontantstøtte       
Sum inntekter        147 090        157 555        195 927       234 299       272 670 
        
Skatt            8 507          10 323          22 353         33 516         47 138 
        
Inntekt etter skatt        138 583        147 232        173 574       200 783       225 532 
Netto disp. inntekt pr. måned           11 549          12 269          14 465         16 732         18 794 
        
Utgifter til barnehage       
Utgifter til bolig, lys og brensel         73 638          73 638          73 638         73 638         73 638 
Sum utgifter          73 638          73 638          73 638         73 638         73 638 
        
Disp. inntekt etter skatt/barneh./bolig         64 945          73 594          99 936       127 145       151 894 
til mat, klær, fritid, skolebøker osv.       
Disp. inntekt pr. måned              5 412           6 133           8 328          10 595         12 658 
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Disponibel inntekt for enslig forsørger på varig uførepensjon    
etter tidligere arbeidsinntekt. Barn 3-5 år hjemme      
        Tidligere arbeidsinntekt   
     2 G 3G 4G 5G 6G 
        
Arbeidsinntekt       
Overføringer  165 537       168 252        192 670       216 022        228 231 
Skattepliktige overføringer       
Uførepensjon   104 261       106 976        131 394       155 813        180 231 
Tilhørende barnetillegg  23 256         23 256          23 256         22 189           9 980  
Overgangsstønad       
Skattefrie overføringer       
Utvidet barnetrygd  23 280         23 280          23 280         23 280          23 280 
Småbarnstillegg       
Barnebidrag   14 740         14 740          14 740         14 740          14 740 
Stønad til barnetilsyn       
Kontantstøtte       
Sum inntekter  165 537       168 252        192 670       216 022        228 231 
        
Skatt              6 020          15 775          20 880 
        
Inntekt etter skatt  165 537       168 252        186 650       200 247        207 351 
Netto disp. inntekt pr. måned   13 795         14 021          15 554         16 687          17 279 
        
Utgifter til barnehage       
Utgifter til bolig, lys og brensel 73 638         73 638          73 638         73 638          73 638 
Sum utgifter  73 638         73 638          73 638         73 638          73 638 
        
Disp. inntekt etter skatt/barneh./bolig 91 899         94 614        113 012       126 609        133 713 
til mat, klær, fritid, skolebøker osv.       
Disp. inntekt pr. måned    7 658          7 885           9 418          10 551          11 143 
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Vedlegg E        
Disponibel inntekt for enslig forsørger på attføring, rehabilitering og tidsbegrenset uførestønad  
Minstepensjon og minsteytelse. Barn 3-5 år i barnehage      
      Tidligere arbeidsinntekt        
      <2.7G   <2.7G   <2.7G 
    Barnehage   Ikke barnehage
   Rehabilitering Attføring  Rehab./Attføring
Arbeidsinntekt       
Overføringer        149 690         170 490        149 690  
Skattepliktige overføringer       
Rehabiliteringspenger/TU/attføring       104 650         104 650        104 650  
Tilhørende barnetillegg           7 020            7 020            7 020  
Skattefrie overføringer       
Utvidet barnetrygd          23 280           23 280          23 280  
Småbarnstillegg       
Barnebidrag           14 740           14 740          14 740  
Stønad til barnetilsyn            20 800   
Kontantstøtte       
Sum inntekter        149 690         170 490        149 690  
        
Skatt           10 384           12 649          12 649  
        
Inntekt etter skatt        139 306         157 841        137 041  
Netto disp. inntekt pr. måned           11 609           13 153   
        
Utgifter til barnehage           8 088            8 088    
Utgifter til bolig, lys og brensel         73 638           73 638          73 638  
Sum utgifter          81 726           81 726          73 638  
        
Disp. inntekt etter skatt/barneh./bolig         57 580           76 115          63 403  
til mat, klær, fritid, skolebøker osv.       
Disp. inntekt pr. måned              4 798             6 343             5 284  



                                                                                                                                                      

 
Vedlegg F 
 
Enslig mor eller far med overgangstønad. Tilgang 1999-2005.1) 
____________________________________________________ 
År  Antall   Antall over Andel over     
    30 år  30 år    
____________________________________________________ 
 
1999  10 060  4 440  44,1     
2000    9 986  4 535  45,4     
2001    8 686  3 942  45,4    
2002    9 386  4 478  47,7    
2003    9 832  5 161  52,5     
2004  10 626  6 027  56,7    
2005  10 276  5 734  55,8    
____________________________________________________ 
1. Tabellen inneholder personer med overgangsstønad og overgangsstønad sammen  
med stønad til barnetilsyn. Nye stønadsmottakere er personer som mottok stønad i 
desember måned og ikke desember året før. Det foreligger ikke tall for 1998. 
 
 
 
Vedlegg G 
 
Gjennomsnittlig alder for enslige forsørgere med overgangsstønad  fordelt på ugifte, 
skilte/separerte og yngste barns alder. Pr. 31.desember 1998-2005.  
________________________________________________________________________ 
År  I alt Ugifte     Skilte/sep   
   I alt < 3 år > 3år    I alt < 3 år > 3 år  
________________________________________________________________________ 
1998  30 28 26 30  34 31 35  
1999  30 28 26 30  34 32 35  
2000  30 29 26 30  34 32 35  
2001  29 27 26 30  34 32 34  
2002  30 28 26 30  34 32 34   
2003  30 28 26 30  34 32 35 
2004  31 28 26 30  34 32  35 
2005   31 29 26 31  35 32 35 
________________________________________________________________________ 
1) Noen få med uoppgitt sivilstatus er holdt utenfor.  
 



 

 
                                                                            
 
 
                                                                            
 

 
Vedlegg H 
 
 Avgang fra overgangsstønad. Gjennomsnittlig varighet. Kvinner. Sivil status. Avsluttede 
tilfeller i perioden 2001 til 2005. 
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Vedlegg I 
 
Avsluttede tilfeller i årene 2001-2005 1). Kvinner. Ugifte. Andel med ulike stønadsperioder. 
Prosent. Årlig antall avsluttede tilfeller i parentes.  
_______________________________________________________________________ 
År Under  1 – 2  2 – 3  3 – 5  Over 5  (Antall)  
 1 år  år  år  år  år 
_______________________________________________________________________
     
2001 27,8  17,4  20,3  31,8     2,7    5 215 
2002 30,1  18,1  18,5  23,1   10,2    4 636 
2003 28,6  19,0  22,2  19,1   11,1    4 319    
2004 26,9  20,0  22,1  22,1     8,9    4 477 
2005 29,1  15,8  17,0  27,9   10,1    2 544 
________________________________________________________________________ 
1) I 2005 gjelder tallene til og med juli måned.  Uoppgitte er ikke vist. 
 
 
 
 



 

 
                                                                            
 
 
                                                                            
 

 
Vedlegg J 
 
Avsluttede tilfeller i årene 2001-2005 1). Kvinner. Skilte og separerte. Andel med ulike 
stønadsperioder. Prosent. Årlig antall avsluttede tilfeller i parentes. 
_______________________________________________________________________ 
År Under  1 – 2  2 – 3  3 – 5  Over 5  (Antall)  
 1 år  år  år  år  år 
_______________________________________________________________________
     
2001 35,8  18,3  20,9  23,4     1,7    2 783 
2002 35,9  20,0  20,5  16,2     7,3    2 524 
2003 35,6  22,2  24,4  11,4     6,5    2 351    
2004 34,3  24,7  22,5  13,8     4,7    2 639 
2005 36,1  21,4  18,4  18,7     5,4    1 506 
________________________________________________________________________ 
.   



 

 
                                                                            
 
 
                                                                            
 

Vedlegg K 
 
Tabell 5.            
Status på ulike tidspunkter etter avgang overgangsstønad    
            
Status 3 måneder etter avgang overgangsstønad      
 I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 64071 47,0 0,2 4,0 2,9 0,0 1,3 12,7 13,5 16,9 2,3 

1998 11469 44,3 0,0 3,6 2,7 0,0 1,5 12,0 10,9 14,6  
1999 13959 51,7 0,0 2,8 2,1 0,0 1,5 9,6 12,1 15,0  
2000 15292 51,0 0,1 4,3 2,7 0,0 1,4 13,3 13,1 18,1  
2001 8493 42,7 0,2 4,4 3,4 0,0 1,0 15,0 14,7 17,3  
2002 7662 44,0 0,4 4,3 3,1 0,0 0,9 14,8 16,2 17,2  
2003 7196 42,0 1,3 5,3 4,1 0,0 1,2 14,0 17,4 21,2  

            
            
Status ett år etter avgang overgangsstønad        
 I alt           
 64071 48,0 2,3 3,9 3,7 0,0 1,8 10,1 12,3 16,8 2,2 

1998 11469 46,7 0,4 3,5 3,4 0,0 2,4 9,0 10,3 15,3  
1999 13959 53,2 0,4 3,2 2,6 0,0 2,0 7,4 11,6 15,4  
2000 15292 51,2 1,0 3,8 4,0 0,0 1,9 10,5 11,5 16,3  
2001 8493 43,8 2,7 4,8 4,6 0,0 1,4 12,0 13,1 17,4  
2002 7662 43,0 5,5 4,4 4,0 0,0 1,2 11,9 15,0 18,5  
2003 7196 43,0 8,3 4,6 4,4 0,4 1,4 11,8 14,7 20,9  

            
Status 2 år etter avgang overgangsstønad        
 I alt           
 64071 47,8 3,0 4,4 4,7 0,2 2,5 9,3 11,3 15,2 2,2 

1998 11469 46,8 0,7 4,1 3,6 0,0 3,6 8,4 10,3 15,8  
1999 13959 52,6 0,9 3,6 3,8 0,0 2,6 7,1 10,4 14,9  
2000 15292 50,8 2,3 4,9 5,2 0,0 2,7 9,5 10,9 17,3  
2001 8493 42,4 5,7 5,1 5,8 0,0 2,1 10,9 13,0 20,1  
2002 7662 43,3 7,8 4,9 4,8 0,3 1,7 10,5 12,4 19,7  
2003 7196 44,8 4,3 4,1 6,1 1,1 1,6 11,5 12,2 data mangler 

            
1. Gjenfunnet i AA-registert          
2. Overgangsstønad           
3. Rehabiliteringspenger           
4. Yrkesrettet attføring           
5. Tidsbegrenset uførestønad          
6. Uførepensjon           
7. Sosialhjelp           
8. Utdanning            
9. Arbeidssøker           
10. Fødselspenger           
            
Statusene er ikke gjensidig utelukkende.Tabellen summerer derfor ikke til 100. 



 

 
                                                                            
 
 
                                                                            
 

Vedlegg L 
 
Tabell 6.             
             
Status på ulike tidspunkter etter avgang overgangsstønad. "Gruppe helt uten arbeidserfaring". 
             
Status 3 måneder etter avgang overgangsstønad        
 I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 6598 4,5 0,9 4,0 2,3 0,0 2,0 35,4 14,1 17,5 0,0  

1998 1238 3,9 0,1 4,2 3,2 0,0 2,3 31,6 11,3 13,2   
1999 1235 5,2 0,2 4,5 3,5 0,0 2,4 30,9 13,8 19,1   
2000 1508 4,0 0,3 9,2 4,2 0,0 2,9 39,9 12,9 21,5   
2001 956 4,8 1,3 1,2 0,3 0,0 0,8 37,9 13,8 15,0   
2002 849 5,3 1,8 0,4 0,4 0,0 1,2 35,7 17,1 15,7   
2003 812 4,4 3,2 0,4 0,1 0,0 1,5 36,5 18,6 19,5   

             
Status ett år etter avgang overgangsstønad         
 I alt            
 6598 3,8 7,8 4,3 3,1 0,0 2,6 29,4 14,2 16,5 0,0  

1998 1238 3,6 1,3 4,3 4,4 0,0 3,6 24,0 12,1 14,6   
1999 1235 4,4 1,2 6,6 4,5 0,0 2,8 26,8 13,8 18,0   
2000 1508 4,0 4,6 8,5 6,2 0,0 3,4 32,1 13,1 19,3   
2001 956 2,9 9,9 1,3 0,2 0,0 1,4 33,7 14,4 13,7   
2002 849 3,7 16,7 0,7 0,2 0,0 1,9 31,4 18,5 15,9   
2003 812 3,8 21,4 0,2 0,0 0,1 1,8 29,7 15,3 16,0   

             
Status 2 år etter avgang overgangsstønad         
 I alt            
 6598 8,8 9,4 5,2 4,2 0,0 3,7 25,9 14,2 15,0 0,1  

1998 1238 11,0 2,1 4,8 4,0 0,0 4,8 23,5 13,3 15,8   
1999 1235 9,9 3,6 5,9 5,1 0,0 4,1 24,0 13,9 16,0   
2000 1508 8,7 8,2 9,4 7,4 0,0 5,2 27,1 12,9 20,1   
2001 956 7,4 17,1 2,5 2,1 0,0 2,7 27,8 15,9 16,2   
2002 849 6,5 21,3 3,1 2,4 0,1 2,0 23,9 17,2 16,5   
2003 812 8,1 10,6 2,1 1,6 0,2 2,0 30,4 13,2 0,0   

             
1. Gjenfunnet i AA-registeret           
2. Overgangsstønad            
3. Rehabiliteringspenger           
4. Yrkesrettet attføring           
5. Tidsbegrenset uførestønad           
6. Uførepensjon            
7. Sosialhjelp            
8. Utdanning             
9. Arbeidssøker            
10. Fødselspenger            
             
Statusene er ikke gjensidig utelukkende.Tabellen summerer derfor ikke til 100.    
 



 

 
                                                                            
 
 
                                                                            
 

Vedlegg M 
 
Tabell 7.      
Andel i heltid, deltid av alle gjenfunnet i AA-registeret. Prosent.   
3 måneder, 1 år og 2 år etter avgang overgangsstønad   
 Antall i arb iarb iarb iarb  
 i alt 4-19 t 20-29 30+  
3 måneder 30118 31,2 19,2 49,7 100 

1998 5085 31,1 20,1 48,8 100 
1999 7218 29,5 20,4 50,2 100 
2000 7793 29,7 18,5 51,8 100 
2001 3623 32,7 17,8 49,5 100 
2002 3374 33,2 18,6 48,2 100 
2003 3025 35,0 18,7 46,3 100 

      
      
      
       
1 år 30735 30,0 18,7 51,3 100 

1998 5361 30,6 19,5 49,9 100 
1999 7431 28,9 19,2 52,0 100 
2000 7837 28,9 17,6 53,5 100 
2001 3720 30,7 18,1 51,2 100 
2002 3292 30,6 19,2 50,2 100 
2003 3094 33,4 19,1 47,5 100 

      
      
       
2 år 30635 29,0 18,5 52,6 100 

1998 5368 28,8 18,2 53,0 100 
1999 7349 28,7 18,0 53,3 100 
2000 7774 26,8 18,0 55,3 100 
2001 3601 28,8 18,9 52,3 100 
2002 3321 30,2 19,2 50,6 100 
2003 3222 34,3 19,9 45,8 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                            
 
 
                                                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


