
Lov om sosial tjenester i NAV 

- merkbar økning i utbetalinger av 

økonomisk sosialhjelp 

 



Bestilling:  

«Helse- og omsorgsutvalget ønsket at enhetsleder 

på NAV skulle komme på kommunestyret i juni for 

å fortelle om økningen i utbetalinger på økonomisk 

sosialhjelp.»  

 

Sitat fra e-post fra økonomisjef Rita Toresen. 



Min oversettelse: 

Hva kan forklare økning i utbetalinger av økonomisk 

sosialhjelp i Nordreisa kommune? 



Historikk: Sosialhjelp utbetaling 

Perioden  Januar  til og med september 

 

2012 : 1814680,-  Antall mottakere:  121 pr. mottaker:  14997,- 

2013: 2697710,-    143                 18865,- 

2014: 4019512,- (alle tall til og med sept.) 157   25601,- 

 

 

 

• Andel sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere i alderen  20-66 år:  

• 2014: Nordreisa ca. 6,7% inklusiv kvp 

• 2013: Nordreisa 6,2 %  

• 2012: Nordreisa 5,4%  

 

 

 

 



Fordeling av utbetalinger i alder og etter type 

hjelp 

Brukere  2009 2011 2012 2013 2014 

18-24 år 25 %  28 %  35% 32% 36% 

25-44 år 53 %  48 %  46% 45% 46% 

45-66 år 17 % 21 %  18% 22% 23% 

67 år og over 5 % 3 %  1% 2% 2% 

  2010 2011 2012 2013 2014  

Jan - sept 

Nødhjelp 307 000 229 706  225000 333000 281000 

Boutgifter 300 000 687 802  585000 830000 1407000 

Tannbehandling 90 000 297 957  19000 16000 75000 

Livsopphold 425 000  760 361  832000 1872000 1522000 



Kvalifiseringsprogrammet 

• Utbetalt ca. kr. 338000,-  pr. 30/9- 2014 i hele 2013 kr. 187000,- 

 

• STL § 29 Rettighet! 

• STL §30 Kommunen har ansvar for at det settes av tilstrekkelig med ressurser og tid 

til at deltaker får forsvarlig bistand og oppfølging. (kapasitetskrevende)  

• Kvalifiseringsprogrammet er en ny mulighet for deg som: 

• ønsker å komme i arbeid eller aktivitet og ønsker å bruke evner og ressurser på noe 

nyttig og meningsfullt 

• har levd på sosialhjelp over lang tid, eller står i fare for å komme i en slik situasjon 

• har vært i ulike hjelpetiltak tidligere, uten at dette har ført til arbeid eller avklaring 

• har ideer om hvordan livet kan bli bedre, men er usikker på hvordan du skal få det til 

• kan tenke deg en forutsigbar økonomi med en fast lønn (kvalifiseringsstønad) 

tilsvarende 2G, pluss bostøtte og barnetillegg 

• Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2014 kr 88 370. 

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Utbetalinger/Grunnbelopet+i+folketrygden


Andre faktorer ved stønaden 

Stønadsdager i  snitt for mottakere av økonomisk sosialhjelp: 

 

2012: 64 dager 

2013: 67 dager 

2014: 86 dager  

 

Antall søknader innkommet: (ca 54% økning i saksmengde fra 2010 -2014) 

2010: 418 

2011: 501 

2012: 504  

2013: 619 

2014: 642 (estimat beregnet ut fra saksmengde inn pr. 30 okt.) 



Mulige forklaringsfaktorer til økning i utbetalinger 

Kapasitet: 

 

Antallet søknader øket med ca. 54% fra 2010 – 2014 

Antallet brukere øket fra  121  (30/9-12) – 157 (30/9-14)  ca. 30% 

Antallet årsverk i tjenesten likt som i 2009 

 

 

Lengde på mottak av stønad øker:  

 

Fra 64 dager i 2012 til 86 dager i 2014   

 

Øket snitt utbetaling til den enkelte mottaker: 

 

2012 kr. 14997 til kr. 25601 i 2014 



Forts. mulige forklaringsfaktorer 

• Familier med barn med mye gjeld. 

• Mye ungdommer fra (18 år – 27 år). Noen faller ut av Vg.skole, ikke lærlingplasser 

o.l. Noen har ikke fullført ungdomsskole (under kartlegging) 

• Høye boligpriser/utleiepriser. Det resulterer i høye/store husleierestanser 

• En del strømrestanser. 

• Mange  krevende saker med ungdom/voksne med rus og psykiatri kompleksitet som 

er ressursutfordrende. 

• En del etableringshjelp til mottakere  som ikke har økonomi til etablering. 

• NAV Nordreisa erfarer at brukere i hovedsak er flink til å betale regninger som strøm, 

kommunale avgifter, etc. men at de i etterkant har behov for hjelp til mat 

(livsopphold).  

• Det er store krav til kartlegging av brukere for å finne alternativer til økonomisk 

sosialhjelp. Øket tilgang på brukere og saksmengde gir mindre tid til dette.  

 

 



Hvilke muligheter har NAV Nordreisa i møtet med 

brukeren? 

• Statlige tiltak f.eks. jobbpraksis og avklarings kurs hos Nordtro. Gir brukeren rett til 

tiltakspenger og kan gi jobbmuligheter. 

 

• Sikre tidsnok behovsavklaring av brukere som kan ha rett til statlige ytelser. 

Eksempelvis enslig forsørger, uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, etc. 

 

• Søkte penger,  - og fikk i høst  fra Fylkesmannen prosjektmidler til en 

oppfølgingsressurs. Har søkt og ansatt en Miljøvaktmester i 100% stilling i samarbeid 

med Rus-og psykisk uhelse og Nybo 

 

• Jobber med å få ansatt en 50% stilling til  boligsosial oppfølgingsarbeid. 

 



Hvilke tiltak hjelper? 

 

• Kvalifiserte antakelser fra ansatte : 

Tidlig kartleggings innsats og oppfølging! 

 

Erfaring fra andre : 

 

Røde kors sin erfaring med ettervern av innsatte i fengsler som løslates (nylig 

presentert i media) 

 

 

.  


