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(3).docx 

 

 

 
 
 
Dokumenter i saken: 
 
 
Kort sammendrag: 
Sør-Varanger kommune følger de statlige veiledende satser for økonomisk sosialhjelp i 
henhold til vedtak i kommunestyre 10.12.2008.  De statlige satsene justeres årlig i 
forbindelse med statsbudsjettet. 
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Det foreslås at man legger til grunn statens veiledende satser for 2012 som gjeldende satser 
for 2013, med unntak av barnetilleggene som foreslås justert opp. De nye satsene foreslås 
gjeldende fra og med 1. januar 2013. 
 
 
Faktiske opplysninger: 
Økonomisk stønad er etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en 
skjønnsmessig ytelse, jf. lovens § 18 første ledd. Sosialtjenesten har både rett og plikt til å 
utøve skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av stønaden. 
Satsene i de veiledende retningslinjene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunkt 
for det skjønn som må utøves. Det vises i den anledning til rundskriv 1-34/2001 punkt 
5.1.5.2. om forholdet mellom individuell behovsprøving, kommunale normer og statlige 
veiledende retningslinjer.  
 
Statens veiledende satser omfatter utgifter til det løpende, daglige livsoppholdet; mat og 
drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene m.m., TV-lisens, avis og telefon, 
fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon i 
forbindelse med daglige gjøremål). Jf. rundskriv 1-34/2001 punkt 5.1.5.1. 
 
Boutgifter, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring samt innbo og utstyr inngår i 
kjerneområdet i livsoppholdet, jf. rundskriv 1-34/2001 punkt 5.1.4.1., men er ikke inkludert i 
beregningsgrunnlaget for statens veiledende satser. Stønad til dekning av denne typen 
utgifter må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. 
 
Utgifter som er definert som spesielle utgifter er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for de 
veiledende retningslinjene. Dette gjelder utgifter i forbindelse med høytids- og merkedager, 
fritidsutstyr, spedbarnsutstyr, barnepass, skolestart, videregående opplæring, utgifter knyttet 
til samvær med barn, lege, psykolog mv., legemidler, tannbehandling, syns- og 
hørselshjelpemidler mv., flytteutgifter, vedlikehold av egen bolig, bilhold og særlige behov for 
øvrig. Dette er utgifter som avhengig av den konkrete situasjon kan være en del av 
livsoppholdet, og i disse tilfellene skal inngå i grunnlaget for utmåling av stønad. 
 
 

Utviklingen av 
økonomisk sosialhjelp  

2011 Pr oktober 
2012 

Budsjett 
2012 

Budsjett 
2013 

Antall mottakere     

- delvis sosialhjelp 185 172   

- full sosialhjelp 7 11   

Snitt utbetaling 23 458           31 245   

Sum total utbetaling 4 504 000 5 718 000 4 000 000 4 000 000 

 
I 2011 mottok 192 personer økonomisk sosialhjelp fra kommunen på til sammen 4,5 mill 
kroner. Av disse hadde 7 personer sosialhjelp som eneste inntekt.  
 
Hittil i 2012 har 183 personer mottatt økonomisk sosialhjelp på til sammen 5,7 mill kroner. 
Antall personer med sosialstønad som eneste inntekt er økt til 11.  
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Gjennomsnittlig utbetaling er økt fra kr 23 458 i 2011 til kr 31 245 hittil i 2012. En antar at 
snittet i 2012 vil ligge på omtrent samme nivå som hittil i år. Den største økningen er 
registrert i husleieutgifter som kan relateres til høye leiepriser i boligmarkedet, spesielt i 
Kirkenes. I 2011 utgjorde husleie i overkant av 1,6 mill kroner, til sammenligning utgjør 
husleie pr oktober 2012 i overkant av 2,2 mill kroner.  Dette er vesentlige utgifter av den 
totale sosialhjelpen. P.g.a. det høye prisnivået i boligmarkedet er det flere nå enn tidligere 
som er avhengig av supplerende sosialhjelp for å dekke bokostnadene.  
 
Bakgrunnen for å justere satsene er å få en noe bedre sosial profil med økt differensiering 
som bidrar til å styrke barnefamilie. Samtidig som satsene for enslige- og ungdom u/o-25 år 
er vurdert ut fra kommunestyre sitt vedtak fra 2008 om å følge statens veiledende satser for 
økonomisk sosialhjelp. Videre vises til hva det normalt koster å bo i Sør-Varanger kommune 
sammenlignet med sentrale steder/ bykommuner, og der det klart fremgår at det er de høye 
boligprisene/leieprisene som utgjør den største økonomiske utfordringen for mange av 
innbyggerne i kommunen. 
 
Det foreslås at man legger til grunn statens veiledende satser i 2012 som gjeldende satser 
for 2013. Det vurderes at livsopphold- og boutgifter i Sør-Varanger å ligge på samme nivå i 
2013 som 2012. Økt konkurranse i dagligvarebransjen medfører mest sannsynlig «rimelige» 
matvarer også i 2013. Prisene i boligmarkedet, spesielt Kirkenes, synes i en viss grad å 
være satt på «vent» og man tør anta at prisene ikke vil stige vesentlig i det lokale 
boligmarkedet i 2013 (er kunstig høy sammenlignet med andre sentrale steder som kan 
sammenlignes med Kirkenes) da det ikke forventes nyetableringer av arbeidsplasser i særlig 
grad som vil øke prispresset. Satsene for økonomisk sosialhjelp i Sør-Varanger pr. 2012 
(statens veiledende satser) har en sosial profil der differensiering mellom enslige og 
barnefamilier i noen grad medfører at enslige og ungdom u/25 år får mer å rutte med enn 
barnefamilier jf. statens veiledende satser.  
 
NAV Sør-Varanger vurderer gjeldende satser å bidra til at økonomisk sosialhjelp har en 
sosial profil som gjør at det er mer lønnsomt å motta sosialhjelp enn f.eks individstønad ved 
gjennomføring av arbeidsrettede tiltak. Dette er svært uheldig da det i noen grad kan stenge 
ute arbeidsrelatert aktivitet som senere skal føre til arbeid. Siden kommunen har opplevd 
stort press på prisene i boligmarkedet, vil mange fortsatt trenge supplerende økonomisk 
sosialhjelp til å dekke deler av boutgiftene. Dette gjelder spesielt barnefamilier og uføre, 
yrkesaktive med lav inntekt og personer som er i et utdanningsløp gjennom NAV 
(Arbeidsavklaringspenger). 
 
Økte satser for barn 0-17 år i 2013 foreslås for å sikre at barn i økonomisk vanskeligstilte 
familier får en oppvekst som ikke gir vesentlig avvik i forhold til en ”normal 
oppvekstsituasjon”.  Det foreslås å gi et julebidrag på kr 714 pr. barn i desember måned for å 
sikre at barn i sosialhjelpsfamilie ikke blir utelatt av det som er å regne for en normal 
julefeiring. Det gis i dag 1 ukes livsoppholdsytelse som julebidrag til barnefamilier, uavhengig 
av antall barn.  
 
Barnetillegget foreslås i økt med 100, 150 og 200 kroner utover statens veiledende satser for 
2013. Det skal ikke opereres med nødhjelp satser til barn, ved kortere varighet brukes 
korttidssats. Videre skal det etterstrebes at korttidssatsen blir så kortvarig som mulig. 
Dersom det dukker opp ekstra behov underveis – skal dette tas hensyn til. Ved flere barn 
enn tre, trekkes det fra en stordriftsfordel på 6 prosent per barn. 
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Sør-Varanger kommune praktiserer i dag ikke bidragstak, men det gjøres individuelle 
vurderinger i hver sak. Det foreslås å fastsette et bidragstak på kr 25.000 pr. familie pr. 
måned i bo- og basisutgifter. Dette tilsvarer ca 95 % av bidragstaket som gjelder for de store 
byene i landet og skal bidra til å fremme arbeid fremfor sosialhjelp. Videre foreslås at 
depositum kan gis for inntil 3 måneder basert på 3 ganger akseptert husleie jf. Husleielovens 
§ 3-6 og § 9-6. NAV Sør-Varanger er av den oppfatning at de nye satsene for sosialhjelp vil 
bidra til å styrke jobbfokuset og føre til at flere søker arbeid (i yrkesaktiv alder), samt 
gjennomfører statlige tiltak gjennom NAV med det formål å bli selvfinansiert gjennom 
inntektsgivende arbeid. 
 
Økt oppfølging og innstramming av rutiner for økonomisk sosialhjelp, vil styrke 
arbeidsfokuset og føre til at bl.a. brukere med sosialhjelp som eneste inntekt (11 personer pr. 
10. november, og med hovedvekt på rusproblemer) vil med økt innsats fra NAV kunne 
komme over i arbeidsrelatert aktivitet med statlige ytelser, og hvor dette på sikt skal kunne 
føre til arbeid. 
 
Det vurderes at de interne tiltakene og nye satser for 2013, vil bidra til at virksomheten klarer 
holde tildelte budsjettrammer for 2013. 
 
 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 

ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 

for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 

 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
 
Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 
 
 
Økonomi: 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
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Alternative løsninger: 
 
Kommunestyret vedtar å følge statens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp for 2013. 
Dette vil medføre en kostnad på kr 100 000 utover konsekvensjustert budsjett 2013. 
 
 
Forslag til innstilling: 
 
Kommunestyret vedtar forslag til satser for økonomisk sosialhjelp gjeldende fra og med 
01.01.2013. 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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1.0 SATSER FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP  
 

Sør Varanger kommunes sosialhjelps satser per 01.01.12 – med utgangspunkt i de statlige 
veiledende satser. 
 
Det poengteres at satsene er veiledende – og at det alltid skal gjøres en individuell vurdering i 
hver enkelt sak før satsen fastsettes. 
 

Veiledende sats (norm) Pr. mnd 
Enslige Kr. 5373,- 
Ektepar/samboere Kr. 8924,- 

 
Korttidssats (1-3 mnd.) Pr. mnd. 
Enslige Kr. 4.373,- 
Ektepar/samboere Kr. 6.924,- 

 
- Korttidssats vurderes opp mot lengde, mulighet for snarlig jobb, samt at den kan benyttes om 
tiltak el lign ikke følges opp 
- Skal gjøres individuell vurdering som kommer frem i vedtaket 
- Korttidssats ligger kr 1000 under veiledende sats pr person 
 

Nødhjelp NB: Pr. dag Pr. mnd. 
Enslige Kr. 100,- Kr. 3.050,- 
Ved gjentatte søknader om nødhjelp Kr. 50,- Kr. 1.525,- 

 
• Nødhjelpssats ektepar/samboere: det vises til nødhjelpssats for enslige.  
• Ved gjentatte søknader om nødhjelp vurderes utbetalingsform. 
• Må i løpet av 2012 vurderes om denne skal økes jmf veiledende sats 
 
 

2.0 For barnefamilier beregnes barnetillegg etter følgende satser: 
 

Barn 0-17 år Kort sats Veil. sats 
Barn 0-5 år Kr. 1.500,- Kr. 2149,- 
Barn 6-10 år Kr. 2.000,- Kr. 2874,- 
Barn 11-17 år Kr. 2.500,- Kr. 3615,- 

 
* Barnetillegget er justert sats med 100, 150 og 200 kroner utover statens veiledende satser pr. 
2012. 
* Det opereres ikke med nødhjelp satser til barn, ved kortere varighet brukes korttidssats. 
* Det skal etterstrebes at korttidssatsen blir så kortvarig som mulig. Dersom det dukker opp 
ekstra behov underveis – skal dette tas hensyn til. 
* Ved flere barn enn tre, trekkes det fra en stordriftsfordel på 6 prosent per barn. 
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”Nye” unge 18-25 år  Pr. dag Pr. mnd. 
Ikke i tiltak Kr. 140,- Kr. 4.205,- 
I tiltak/følger opp avtaler Kr. 173,- Kr. 5.205,- 

 
* Satser i forhold til supplerende sosialhjelp det skal vurderes etter dersom det søkes sosialhjelp. 
* ”Dropper” man ut av tiltak (kvalifiseringsprogrammet, praksisplass): tilbake til sats etter         
kr. 4.105,-. Satsen skal vurderes jevnlig, og kan ytterligere reduseres til nødhjelpsats dersom det 
er vurdert og funnet grunnlag for dette.  
* Der tiltak følges opp – skal det også alltid vurderes tett opp mot § 19, viktig at det motiveres og 
ser at det er lønnsomt å være i tiltak/følge opp avtaler/plan. 
* Økes med kr 100 fra 2012 til 2013 
 
 

Under institusjonsopphold (lommepenger) Kr. 2.000,-  
 
* Utgifter til kost og losji beregnes dekket 
* Dersom det er andre utgifter knyttet til oppholdet kan det søkes om bidrag til dette, det må da 
leveres inn budsjett i forhold aktivitet og kostnadsramme, samt begrunnelse. Dette må 
dokumenteres fra institusjonen (kontaktpersonen) vedkommende er på. 
 
 

Unge voksne i foreldrehjem Pr dag. Pr. mnd 
Livsopphold – unge voksne Kr. 100,-  3.050,- 
Husleie – unge voksne  Kr. 33,- 1.000,- 

 
* Definisjon unge voksne: Person som ikke har etablert seg utenfor foreldrehjemmet over tid 
(utgangspunktet mellom 18-25 år <). 
* Viktig at det tas individuelle hensyn i saker som har spesielle forhold som må tas med i  
vurderingen. Spesielt i forhold til husleie, selv om man bor på ”gutterom”. 
 
NB! I alle saker: Der det er spesielle hensyn som skal tas må dette fremkomme i journalnotat – 
slik at det i hver enkelt sak kan gjøres individuelle hensyn utenom de fastsatte satsene. Sakene 
skal alltid vurderes etter §§ 18 og 19 (§ 27). 
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3.0 STANDARD FOR YTELSER TIL ANDRE FORMÅL  
 

Satsene i Standard ytelser prisjusteres i overensstemmelse med anslaget for vekst i 
konsumprisindeksen (for 2012 ca. 1,6 %). 

4.6 Nødvendig innbo ved etablering i egen 
bolig for enslig 

  
Kr 10 000,- 

4.7 Nødvendig innbo ved etablering i egen 
bolig for husstander med mer enn 1 person 

 
Kr 15 000,- 

4.8 Klær til beboere i institusjon når klær 
ikke er regulert i egen avtale med 
institusjonen1 

 
Kr 5.380,-     (individuelle vurderinger) 

4.9 Akseptert boutgift for ungdom som bor 
i foreldrehjemmet2 

Kr 1.000,- (satsen er definert som 1/3 del av sats for 
enslige) 

4.10 Bidrag ved konfirmasjon Kr 4.580,- (pr. konfirmant) 
4.11 Depositumsgaranti Tre ganger akseptert husleie (Jf. hl §§ 3-6 og 9-6) 

Stiftelsen spesielle avtaler gjelder for dem opp til 6 
mndr. 

4.12 Økonomisk hjelp til andre formål  
(Ref. rundskriv 1-45/98 punkt 1.2 Spesielle 
utgifter) 

Kr 11.455,- pr. formål (når formålet anses allment 
akseptert eller klart fremmer sosialtjenestens 
formålsparagraf). 

  
4.14 Ekstra utgifter ved sysselsettingstiltak 
3 

Dekning av transportutgifter, nødvendig arbeidstøy 
etc. der ikke ekstern dekning er mulig 

  

4.15 Omgjøring av sosialhjelp – ytt som lån 
til bidrag 

Når det anses utelukket at brukeren kan tilbakebetale 
lånet innen 5 år fra undertegning av gjeldsbrev 
 

 

 

5.0 BIDRAGSTAKET FOR SOSIALHJELP: 
BIDRAGSTAKET ER SATT TIL KR 25.000,- PR. FAMILIE PR. MD. I BO- OG BASISUTGIFTER. BIDRAGSTAKET UTGJØR 90 
% AV GJELDENDE SATS FOR DE STØRRE BYKOMMUNENE I LANDET. 
                                             
1 Norm uavhengig av bosted. 
2 Bor på gutt/pikerommet hjemme hos sine foreldre 
3 Personer som deltar i Kvalifiseringsprogrammet eller andre kommunale tiltak. 

4.0  ENDRING AV NEDBETALINGSPLAN FOR SOSIALHJELP;  
NEDBETALINGSPLAN FOR SOSIALE LÅN KAN ENDRES HVIS DETTE ANSES SOM NØDVENDIG ETTER EN HELHETSVURDERING 
AV BRUKERENS ØKONOMI. 
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6. KVALIFISERINGSSTØNAD  
 

Deltaker Pr år Pr måned Pr dag 
Fra og med 25 år Kr 158.432,- (2 ganger 

grunnbeløpet) 
 
Kr 13.203,- (22 dager pr 
md) 

 
Kr 600,- 

Under 25 år Kr 105.621,- (2/3-del av 
full stønad) 

Kr 8.801,- (22 dager pr. 
md) 

Kr 400,- 

Barnetillegg pr. barn Kr 7.218,- Kr 594,- Kr 27,- 
 

Det må betales skatt av kvalifiseringsstønaden (KVP).4 

Grunnbeløpet endres 1. mai hvert år og sats må derfor justeres opp tilsvarende (se www.nav.no)) 

 

Merknad: 
Satsene for sosialhjelp i Sør-Varanger kommune baserer seg på 90 % av levekostnaden i gjennomsnitt 
for de større bykommunene i landet, og gir en bedre sosial profil og mer riktig differensiering som 
bidrar til å styrke barnefamilier og fremme overgang til arbeid. 

 

                                             
4 Bruker kan ta kontakt med Skatteetaten for å be om eget skattekort for KVP-deltakere. 
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