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Økonomisk sosialhjelp 

● Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig 
inntekt 

● Målet med stønaden er alle så raskt som 
mulig skal kunne klare deg selv. 

● NAV vurderer situasjonen til den enkelte 
individuelt. Dette innebærer behov for 
veiledning og oppfølging, og hvor mye den 
enkelte kan få i støtte. 
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Hvem kan motta sosialhjelp? 

● Personer med lovlig opphold i Norge og 
fast bopel, som befinner seg i Norge 

● Personer som ikke har tilstrekkelig med 
penger til å forsørge deg selv ved arbeid, 
egne midler eller ved andre økonomiske 
ytelser som du kan ha krav på 

● Alle har rett til å søke om økonomisk 
sosialhjelp, få en vurdering og svar 
gjennom et skriftlig vedtak. NAV-kontoret 
kan ikke avslå en søknad muntlig. 
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Hvordan beregnes sosialstønaden? 

● Man beregner hvor mye den aktuelle 
familien har behov for i livsopphold ut fra 
statens satser; husleie, strøm og forsikring 
kommer i tillegg: 
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● Så beregnes situasjonen for familien: 
ØSamlet inntekt, inkludert barnetrygd og bostøtte 
ØSamlede utgifter trekkes fra 
ØDifferansen mellom familiens nettoinntekt og 

beregnet livsgrunnlag utbetales som 
sosialstønad. 

● Utenom dette dekkes alle aktiviteter til 
barna, som barnehage, medlemskap i for 
eksempel idrettslag, briller, buss, utstyr 
mv, som følge av prioritert arbeid med å 
motvirke effekten for barna av å leve i 
familier med lav inntekt 
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Lovgrunnlaget 
● I rundskrivet til Sosialloven står det: 
Hvis barnetrygd og kontantstøtte medregnes 
fullt ut som inntekt i beregningen av 
økonomisk stønad, må det tilsvarende tas 
hensyn til utgifter knyttet til barnet og 
eventuell barnepass på utgiftssiden».  
● Dersom barnetrygden bestemmes holdt 

utenfor inntektsgrunnlaget, vil det ikke 
være det samme grunnlaget for å ta 
hensyn til alle utgifter knyttet til barnet 
ved den helhetlige vurderingen av 
situasjonen. 
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Konsekvenser: 
● Dersom barnetrygden holdes utenfor 

inntektsgrunnlaget må det stilles høyere 
forventninger til at den enkelte bruker 
planlegger og setter av midler til utgifter som 
ikke forfaller månedlig (som f.eks. 
kontingenter ved fritidsaktiviteter, klær til 
ulike sesonger konfirmasjon/bursdag, 
høytidsfeiringer m.m.).  

● Noen vil håndtere dette godt og de ekstra 
midlene vil komme barna deres til gode.  

● Det er likevel erfaringsmessig grunnlag for å 
være bekymret for at mange ikke får dette til.  
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Om barnetrygden trekkes fra 
inntektsgrunnlaget 
● Store familier med få barn i barnehage/SFO 

og lite aktivitet generelt vil profittere 
økonomisk på en omlegging 

● Kostnad med å ikke beregne barnetrygd med i 
inntektsgrunnlaget ut fra mars måned er 
beregnet til ca 540 000 kr per år 

● Kostnad i dag til utgifter knyttet til barns 
aktivitet ut fra mars måned er ca 500 000 kr 

● Kostnadene vil variere, så dette er et 
«kostnadsnøytralt» regnestykke ut fra dagens 
situasjon 
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Beregning mars måned 
Familie Endret inntekt ved 

omlegging av dagens 

praksis, per år: 

1 +1 787 

2 -523 

3 -13 556 

4 -2 108 

5 + 29 760 

6 + 27 720 

7 + 39 000 

8 -7 530 

9 -30 162 

10 -8 308 

11 +6 320 

12 -4 120 

13 +17 330 21. november 2018 

5 familier får mer inntekt 

7 familier får mindre inntekt 



Medianinntekt 
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Administrasjonens vurdering: 

Argumenter mot endring: 
● God intensjon, men kan få uønsket effekt 

ved: 
Ø Intensiv til lav aktivitet for barna 
ØGenerell styrking av familieøkonomien, 

understøtter ikke spesifikke tiltak rettet mot 
barn i lavinntektsfamiliene 

● Flere familier som mottar stønad i dag vil 
få dårligere rammer for sin sosialstønad 

● Sikrer ikke målrettede tiltak til barn/unge 

21. november 2018 



Administrasjonens vurdering: 

Argumenter for endring: 
● Foreldre kan disponere barnetrygden fritt 

til barnas beste 
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Økonomisk konsekvens 

● Mulig at flere familier faller inn under 
ordningen 

● Gitt ellers samme forutsetninger er endring 
tilnærmet kostnadsnøytralt 

● Ved samtidig supplering til barns aktivitet 
må det beregnes en dobling av utgiftene, 
dvs ca 600 000 kr i økning. 
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Hva gjør andre kommuner. 

● De fleste kommuner har Alstahaugs 
praksis.  

● Vefsn gjorde nylig en utredning om samme 
tema, og beholdt dagens ordning 

● Rana holder barnetrygden utenfor 
inntektsgrunnlaget 
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