
Spørsmål fra Siv Elin Hansen (SV) om sosialhjelp i Nordreisa 
 
På formannskapsmøtet 8. november i 2018 fikk vi opplyst fra NAV at antall barn i familier 
som mottar sosialhjelp i kommunen hadde øket til 140 fra 83 året før og at det var 197 unge 
mellom 18-24 som mottok sosialhjelp. De tallene som ble lagt fram viste at vi også i 
Nordreisa hadde mange barn og unge som lever i en familie som ikke har penger nok til å 
klare å gi det aller mest grunnleggende til sine barn; mat og tak over hodet.  
Det er alvorlig når mange innbyggere i Nordreisa kommune ikke har inntekt nok til å klare 
seg selv og må ty til sosialhjelp for å klare seg i hverdagen. Dette er et problem som politikere 
må ta på alvor. 
 
I samme møte så ble derfor følgende vedtak gjort.  
 

Med bakgrunn i orientering fra NAV leder i dag ønsker formannskapet en sak til 
førstkommende formannskapsmøte som inneholder følgende deltema: 
 
a) Nordreisa kommune starter et prosjekt for å styrke rekruttering og 
kompetansetilgang. Vi ønsker at hovedprosjektet får hele Nord-Troms som 
nedslagsfelt. Prosjektet skal inneholde følgende: 
 

- En kartlegging av unge i kommunen mellom 20 og 35 sin deltakelse i 
arbeidsliv og utdanning. 

 
- Utprøving av ekstra rekruttering-, tilrettelegging- og kvalifiseringstiltak for 

studier som er særlig kritiske for fremtidig rekruttering, som høyere utdanning 
innen skole og helse. 

 
- Utprøving av alternative modeller for fagutdanningene som er kritiske for 

lokalt næringsliv, men treng i begrenset antall, f.eks kokk. 
 
Prosjektet søkes realisert i samarbeid med NAV, Nord-Troms Studiesenter, 
Oppfølgingstjenesten og Nord-Troms vgs. 

 
 
Hva har vært gjort i denne saken etter at vedtaket ble gjort i nov 2018, og hvor mange av våre 
innbyggere (barn, unge, m.fl) er det nå som mottar sosialhjelp fra kommunen? 
 
Siv Elin Hansen 
Nordreisa SV  
 
 
Svar fra ordfører: 
 
Vedtaket som ble gjort av formannskapet i november 2018 er fulgt opp ved at NAV, Nord-
Troms studiesenter og Nord-Troms videregående skole har utarbeidet en prosjektskisse for 
unge i arbeid og utdanning.  Denne prosjektskissa ble godkjent av formannskapet 10.09.19 og 
det ble vedtatt å søke om ekstern finansiering av prosjektet.  Dette vedtaket fra formannskapet 
er nylig sendt til NAV for videre oppfølging. 
 
Antallet innbyggere som i år har mottatt sosialhjelp er: 



Totalt 171 mottakere (97 menn og 74 kvinner) 
 
I alderen 18-24 år: 36 mottakere (22 menn og 14 kvinner) 
 
I alderen 18 – 30 år: 71 mottakere (45 menn og 26 kvinner) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


