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Adgang til å justere innvilget stønadsbeløp uten 
endringsvedtak
Det vises til brev 29.07.19. Arbeids- og velferdsdirektoratet beklager at det har tatt noe tid å 
få besvart henvendelsen.  

Dere viser til tilfeller der NAV-kontoret fatter et vedtak om økonomisk stønad for en lengre 
periode, eksempelvis tre måneder, basert på en vurdering av behovet på 
søknadstidspunktet. Videre at der tjenestemottakere har varierende inntekt, må inntekten 
dokumenteres hver måned. I noen tilfeller vil større inntekt i en periode enn det som lå til 
grunn for vurdering på søknadspunktet føre til at NAV-kontoret vil vurdere å sette ned eller 
stanse stønadsutbetalingen.  

Dere stiller spørsmål ved hvilke muligheter NAV-kontoret har til å endre innvilget 
stønadsbeløp før utbetaling uten å fatte endringsvedtak. Dere skisserer flere alternative 
løsninger. Vi mener situasjon C gir grunnlag for det som må bli riktig praktisering av denne 
problemstillingen.  

Innledningsvis vil vi vise til at praksis med såkalte «inntil»-vedtak er uheldig, og vil 
understreke at retten til å få vurdert stønadsbehovet sitt også omfatter retten til å få vurdert 
og utmålt et stønadsbeløp. 

Hvis inntekten som er lagt til grunn for det opprinnelige vedtaket endres, medfører det at 
NAV-kontoret kan foreta en ny vurdering av stønadsbehovet etter sosialtjenesteloven § 18. 
Endringsadgangen vil i disse tilfellene fremgå av vedtaket selv jf. forvaltningsloven § 35, 5. 
ledd. Det er en forutsetning at informasjon om konsekvensene av endring i økonomisk 
situasjon og NAV-kontoret sin mulighet til endring av vedtaket fremkommer på en klar og 
utvetydig måte.                                                      
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Beslutningen om at det opprinnelige vedtaket endres er avgjørende for den enkeltes 
rettigheter og plikter, og skal fattes som enkeltvedtak, se forvaltningsloven § 2 b. 
Endringsvedtaket kan påklages til Fylkesmannen, og det vises til rundskrivets omtale til 
sosialtjenesteloven § 47. 

Vi vurderer at skriftlig forhåndsvarsel i disse tilfellene kan unnlates fordi vedkommende 
tjenestemottaker allerede i det opprinnelige vedtaket skal være varslet om at endringer i 
inntekt vil kunne ha betydning for retten til stønad jf. forvaltningsloven § 16 tredje ledd 
bokstav c). 

NAV-kontoret skal foreta en konkret og individuell vurdering av tjenestemottakers behov, og 
det kan være forhold ved tjenestemottakers situasjon som gjør at det opprinnelige vedtaket 
ikke skal endres til tross for at det eksempelvis har kommet penger inn på konto hos 
vedkommende en gitt periode. Selv om skriftlig forhåndsvarsel kan unnlates, er det 
avgjørende at tjenestemottaker informeres om at NAV-kontoret vurderer å endre vedtaket og 
at vedkommende kan få fremsette sine kommentarer til det før et vedtak endres. NAV-
kontoret må nedtegne og journalføre de tilbakemeldinger tjenestemottaker gir og hvilke 
vurderinger som ligger til grunn for en eventuell endring.
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