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SATSER FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP 
 
Vedlagte dokumenter: 
STATLIGE VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK STØNAD TIL 
LIVSOPPHOLD 2014 
VEILEDENDE SATSER FOR ØKONOMISK SOSIALHJELP - NAV SØR-VARANGER 
 
 
 
 
 
Kort sammendrag: 
 

Det foreslås at man legger til grunn statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til 
livsopphold. De veiledende retningslinjene prisjusteres i desember hvert år, da i tråd med 
anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet. Satser for 2015 foreligger fra 
Arbeids- og sosialdepartementet i desember 2014, jf vedlegg; rundskriv A-1/2013 fra 
Arbeids- og sosialdepartementet, Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til 
livsopphold 2014. 

 



Viser til vedlegg NAV Sør-Varanger, revidert rutinebeskrivelse med forslag til satser for 
økonomisk sosialhjelp, med virkning fra 01.01.2015, der det foreligger en detaljert 
beskrivelse av omfanget av satser knyttet til sosiale ytelser ved NAV Sør-Varanger. 

 

 
 
 
Faktiske opplysninger: 
 

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er en 
skjønnsmessig ytelse, jf lovens § 18 første ledd. Den kommunale sosiale tjenesten i Nav-
kontoret har både rett og plikt til å utøve skjønn når det skal ytes stønad, og ved utmåling av 
stønaden. Satsene i både statlige veiledende retningslinjer og Nav Sør-Varanger; revidert 
rutinebeskrivelse med forslag til satser for økonomisk sosialhjelp må derfor betraktes som 
veiledende utgangspunkt for det skjønn som utøves. Det vises til rundskriv 35-2012 pkt. 
4.18.1.5 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, medier og 
kommunikasjon, fritidsaktiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bruk av offentlig 
kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål). I kjerneområdet for livsoppholdet inngår 
dekning av utgifter som ikke dekkes av folketrygden, eksempler egenandeler opp til frikort 
grensen, ikke reseptbelagte legemidler mv., jf. rundskriv 1-35/2013 og Lov om sosiale 
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, kap.4 Individuelle tjenester, § 18. 

Boutgifter, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring samt full etablering inngår i 
kjerneområdet i livsoppholdet, jf. rundskriv 1-35/2013 Kap.4 men er ikke inkludert i 
beregningsgrunnlaget for statens veiledende satser. Spørsmålet om stønad til dekning av 
denne typen utgifter må vurderes særskilt i hvert enkelt tilfelle. Der personer ikke har 
mulighet til å dekke disse utgifter selv, vil det være noe de har krav på å få økonomisk 
sosialhjelp etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen jf. § 18. Hva den 
enkelte har rettmessig krav på blir vurdert med grunnlag i økonomiske beregninger og 
individuelle vurderinger. Forsvarlighetskravet er styrende her, og hva som er forsvarlig 
livsopphold vil variere ut fra personlige forhold. 

 

Utgifter som er definert som spesielle utgifter er ikke inkludert i beregningsgrunnlaget for 
statlige veiledende retningslinjer for økonomisk sosialhjelp. Dette gjelder utgifter i forbindelse 
med barnepass, utgifter knyttet til samvær med barn, lege, psykolog utover en viss størrelse, 
tannbehandling, syns- og hørselshjelpemidler utover det som er rimelig å forvente at man 
dekker under livsoppholdsbegrepet (jf § 18), flytteutgifter, vedlikehold av egen bolig, bilhold 
og særlige behov for øvrig. Dette er utgifter som er avhengig av den konkrete situasjon og 
kan være en del av livsoppholdet. I disse tilfellene skal det inngå i grunnlaget for utmåling av 
stønad, og blir vurdert med bakgrunn av både §§ 18, 19 etter Lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvaltningen. 



 

Bakgrunnen for å justere satsene er ei tilråding om at Sør-Varanger kommunen skal følge 
statens veiledende satser fra og med 01.01.2015. Det er vurdert at det ikke er rimeligere å 
bo i Sør-Varanger sammenliknet med andre sammenlignbare kommuner i landet. Dette med 
referanse til kostnadsnivået på det 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. Videre kan nevnes at mange med varige trygdeytelser er avhengig av 
supplerende sosialhjelp som følge av dyre leieforhold til bolig. Denne delen er jevnt økende i 
Sør-Varanger kommune, og står for en stor del av sosialhjelpsbudsjettet.  

 

Videre er det valgt å etterfølge de krav som direktoratet har satt om at barnefamilier skal gis 
prioritet. Samtidig som satsene for enslige- og ungdom under/over -25 år skal sees i 
sammenheng med regjeringens intensjoner om at det skal lønne seg og arbeide. Satsene for 
ungdom under 25 år, er på denne bakgrunn foreslått nedjustert. 

 

Det foreslås at man legger til grunn statens veiledende satser i 2015, samt at kommunen 
fremover årlig prisjusterer sosialhjelpssatsene med grunnlag i statens veiledende satser og 
da i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet. 

 

Satsene for økonomisk sosialhjelp i Sør-Varanger pr. 2014 er statens veiledende satser fra 
2013. NAV Sør-Varanger har prioritert barnefamilie, slik at det er benyttet satsens veiledende 
sats for 2014 på barn. Videre skal NAV Sør-Varanger i 2015 ha et hovedfokus på 
barnefamilier særskilt, både når det gjelder ytelsesnivå, samt også saksbehandlingstid. 
Barnefamilier skal gis prioritert. Videre skal unge voksne gis prioritert i forhold til individuell 
og tett oppfølging opp mot arbeid, ut i fra de rammer kommunal del i NAV har til rådighet. 

 

NAV Sør-Varanger har prioritert å sette av midler til oppstart av prosjektet: Jobbstart 18-29, 
dette har bindet noe av ressursene opp, men NAV vurderer at på sikt så vil dette være 
forebyggende for å unngå at unge mennesker blir gående lenge på sosialhjelp. Det er en 
utfordring at statlige ytelser for blant annet ungdom i praksisplass/tiltak er så lav at de fortsatt 
vil være avhengig av supplerende sosialhjelp i mens de er i tiltak. 

 

På bakgrunn av at kommunen har opplevd stort press på prisene i boligmarkedet over lang 
tid, 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 med arbeidsavklaringspenger eller andre statlige trygdeordninger, samt unge 
mennesker med få eller svært begrensede rettigheter etter folketrygdloven eller 
arbeidsmarkedsloven. Boligpriser har flatet ut, men NAV Sør-Varanger har registret at det er 
de mest utsatte gruppene i boligmarkedet/de i marginale situasjoner som må inngå de 
dyreste leieforholdene. NAV Sør-Varanger har fortsatt utfordringer knyttet til mennesker i 



akutt bolig nød. 

 

Spesielt ser NAV Sør-Varanger det som viktig å kunne øke satsene for barn 0-17 år i 2015. 
Dette for å sikre at barn i økonomisk vanskeligstilte familier får en oppvekst som ikke gir 
vesentlig avvik i forhold til en normal oppvekstsituasjon. Det skal følges opp at barn i familier 
blir tatt særlig hensyn til, at de sikres en trygg oppvekst og kan delta i alminnelige skole- og 
fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en dårlig økonomi.  

NAV Sør-Varanger ønsker også å ta inn at det etter 12 måned på sosialhjelp for personer 
som har omsorgsansvar for barn – kan det innvilges bidrag på inntil kroner 2.500,- til 
fritidsutstyr.  

 

Det benyttes ikke nødhjelp satser til barn, ved kortere varighet brukes korttidssats. Videre 
skal det etterstrebes at korttidssatsen blir så kortvarig som mulig. Dersom det kommer opp 
ekstra behov underveis tas dette hensyn til, og alle søknader hvor barn er involvert i familien 
skal vurderes særskilt med tanke på barnets situasjon. Ved flere barn enn tre, trekkes det fra 
en stordriftsfordel på 6 prosent pr barn.  

 

Innenfor dagens ressurser skal NAV Sør-Varanger ha fokus på oppfølging av unge voksne 
og styrke arbeidsfokuset, dette skal være med å bidra til at flere kommer over fra sosialhjelp 
og over i arbeidsgivende inntekt. NAV Sør-Varanger – kommunal del er likevel prisgitt 
praksis og håndheving av statlige ytelser, og eventuelle ytterligere innstramninger der, vil 
føre til økte utgifter på sosialhjelp, som NAV Sør-Varanger i svært liten eller ingen grad rår 
over. 

 

Utover dette vil NAV Sør-Varanger ha fokus på barnefamilier i 2015, for å sikre barn den 
levestandard som er rimelig sammenliknet med øvrige deler av samfunnet.  

 

Endringer som vil ligge til forsalget vil føre til en noe bedret økonomi for de som mottar 
sosialhjelp totalt sett. Videre er det gjort enkelte innstramninger som eksempel for unge 
voksne under 25 år, som skal kunne bidra til økt fokus mot jobb, samt at enkelte andre 
poster er det foretatt en reduksjon i. 

 

Nødhjelp er definerte til å være; akutt hjelp til mat for en kortere periode. Nødhjelpssatsen er 
foreslått redusert fra og med 2015, dette fra kr 100 pr dag til en veiledende på kr 85 pr 
dag/2.593,-. Retningsgivende i den foreslåtte endring er SIFOs satser. 

  

Videre er det lagt inn maksimal beløp på den stønad den enkelte kan motta til hhv 



tannbehandling, husleiegjeld og strømgjeld. Forebyggingsperspektivet er lagt til grunn for 
vurderingen, og NAVs vurdering er at det kan virke forebyggende med hensyn på å sette seg 
i en situasjon med mye gjeld, da med fare for å bli husløs/strømløs. 

 

For øvrige endringer vises til: NAV Sør-Varanger, revidert rutinebeskrivelse med forslag til 
satser for økonomisk sosialhjelp fra og med 01.01.2015. 

 

 

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: 
Jf pkt faktiske opplysninger 

 

Kompetansebygging: 

Jf pkt faktiske opplysninger 

 
 

Økonomi: 
Kostnadsutviklingen innen økonomisk sosialhjelp i NAV Sør-Varanger 

  
I 2013 var det 259 personer som mottok økonomisk sosialhjelp fra kommunen på til sammen 
7,5 mill. kroner.  Hittil i år er det 259 personer som har mottatt sosialhjelp på til sammen 6,4 
mill. kroner. Det ligger altså an til en økning i antall mottakere av økonomisk sosialhjelp. 
Gjennomsnittlig utbetaling pr mottaker er redusert og kommunen ligger i 2014 an til samlet 
utbetaling av økonomisk stønad omtrent som i 2013. 



 

En del av økning i antall mottakere har sammenheng med at Sør-Varanger kommune har tatt 
i mot flere flyktninger. For 2014 viser foreløpige gjennomsnittstall 40 flyktninger som har 
mottatt sosialhjelp. NAV økonomisk sosialhjelp mottar refusjon fra Flyktningetjenesten for all 
økonomisk sosialhjelp som utbetales til flyktninger de første 5 år. Refusjonen fremkommer 
ikke i disse tallene.  

     
Utvikling av økonomisk 
sosialhjelp 

2013       pr okt.2014   Budsjett       
2014 

Budsjett 2015 

Antall mottakere 259 259   
Snitt utbetaling 28 946 24 061   
Sum økonomisk sosialhjelp 7 497 000 6 232 000 7 003 000 7 195 000 
     
 

Universell utforming, jfr bestemmelser i plan og bygningslov: 
 

Alternative løsninger: 

 

 
 
Forslag til innstilling: 
      

    Sør-Varanger kommunestyret vedtar: 

 

1. Sør-Varanger kommune benytter fra 01.01.2015: Statlige veiledende retningslinjer 
for økonomisk stønad til livsopphold, jf vedlagte Rundskriv A-1/2013 fra Arbeids- og 
sosialdepartementet. Satsene i de veiledende retningslinjer prisjusteres fra og med 
2015 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i nasjonalbudsjettet, da gitt av 
Arbeids- og sosialdep. i rundskriv; Statlig veiledende retningslinjer for økonomisk 
stønad til livsopphold. Sør-Varanger benytter til en hver tid gjeldende sats inntil 
annet er vedtatt. 

 

2. NAV Sør-Varanger, 

revidert rutinebeskrivelse med forslag til satser for økonomisk sosialhjelp, med virkning 
fra 01.01.2015. Satsene prisjusteres fra og med 2015 i tråd med anslaget for vekst i 
konsumprisene i nasjonalbudsjettet, da i tråd med statlig veiledende retningslinjer for 
økonomisk stønad for livsopphold – jf pkt 1. 

 



                                                                                                                        

 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 
 
 
 
- Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold 

Sosial- og helsedepartementet gav 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til 
livsopphold etter sosialtjenesteloven. Det vises til rundskriv fra Arbeids- og velferdsdirektoratet 
(Hovednummer 35 – 2012), hvor det redegjøres for alle bestemmelsene i lov om sosiale tjenester i 
arbeids- og velferdsforvaltningen, også de som gjelder økonomisk stønad. Dette rundskrivet har erstattet 
tidligere rundskriv til sosialtjenesteloven.  

De veiledende retningslinjene for økonomisk stønad til livsopphold er justert årlig siden 2006.  

Veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold oppdateres hvert år, og oversendes 
landets kommuner og fylkesmenn i A-rundskriv medio desember hvert år. 

 

§ 1. LOV OM SOSIALE TJENESTERS FORMÅL: 

FORMÅLET MED LOVEN ER Å BEDRE LEVEVILKÅRENE FOR VANSKELIGSTILTE, BIDRA TIL SOSIAL OG 
ØKONOMISK TRYGGHET, HERUNDER AT DEN ENKELTE FÅR MULIGHET TIL Å LEVE OG BO SELVSTENDIG, OG 
FREMME OVERGANG TIL ARBEID, SOSIAL INKLUDERING OG AKTIV DELTAKELSE I SAMFUNNET. 

LOVEN SKAL BIDRA TIL AT UTSATTE BARN OG UNGE OG DERES FAMILIER FÅR ET HELHETLIG OG 
SAMORDNET TJENESTETILBUD. 

LOVEN SKAL BIDRA TIL LIKEVERD OG LIKESTILLING OG FOREBYGGE SOSIALE PROBLEMER. 
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1.0 Satser for økonomisk sosialhjelp  

Sør-Varanger kommune benytter satser for økonomisk stønad til livsopphold som liggere i 
underkant av satser for statlige retningslinjer for økonomisk bistand, dette til og med 2014. 
 
Statens veiledende retningslinjer for økonomisk stønad til livsopphold benyttes som grunnlag for 
vurdering fra 01.01.2015. 
           

Statens veiledende sats (2014)                                                                     per md 
Enslige                                                                             5.600,- 
Ektepar/samboere (2 personer)                                                                     9.300,- 
Personer i bofellesskap (1 person)*                                                                     4.650,- 

 
*Sats; personer i bofellesskap er ikke tidligere benyttet i SVK, foreslås opprettet fra 01.01.2015. 
Benyttes når en person har behov for økonomisk bistand, og personen er 1 av 2 eller fler personer 
som bor i et bofellesskap, og der to eller flere deler bolig og kostnader knyttet til livsopphold. 
 

Korttidssats (1- tom 5 md) (2015)                                                                     per md 
Enslige                                                                     4.300,- 
Ektepar/samboere                                                                     6.924,- 

 
Nye brukere vurderes i utgangspunktet til å motta korttidssats de 3-6 første måneder. Grunnlag for 
vedtak bygger på individuelle vurderinger, og vurderingsgrunnlag er blant annet vurdert opp mot 
lengde på periode for bidrag, mulighet for snarlig jobb osv.  
 
Korttidssats er vurdert som tilstrekkelig til å dekke mat, toalett og hygiene artikler, telefon og det 
mest nødvendige av basis utgifter til livsopphold (jf satser Sifo). 
 
Enslig/samboere under 18-25 år, bygger på det som forventes å være gjennomsnittlig behov for en 
skoleelev, en ansatt i deltidsstilling mv.. Noen brukere vil eksempelvis ha krav på tiltakspenger 
dersom i arbeidsrettet tiltak. 
 

Voksen 18-25 år, uten forsørgeransvar  (2015)                                                                                                per md        
Enslige                                                                     3.750,-   
Ektepar/samboere                                                                     7.300,-   

 
Enslige uten forsørgeransvar og som avbryter tiltak kan vurderes til ytterligere reduksjon i bidrag, da 
ned til 3.050,-. Følges tiltak/plan opp av bidragsmottaker kan nivå økes til kroner 4.800,- og 
maksimalt opp til sats for ordinær livsopphold. – For personer med omsorg for barn benyttes 
ordinære satser. 
 
Satser i forhold til supplerende sosialhjelp skal vurderes dersom det søkes sosialhjelp. Avbrytes 
tiltak, eksempelvis kvalifiseringsprogrammet, praksisplass mv. medfører det reduksjon av 
bidragssats, da etter individuell vurdering. 
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Nødhjelp (2015)                     per dag                                       per md 
Enslige                          85,-                                                                     2.593,- 
Ektepar/Samboere                                                           50,-                                                                 4.575,- 
Ved gjentatte søknader om nødhjelp                          50,-                                                                                                1.525,- 

 
Nødhjelpssats ektepar/samboere, jf nødhjelpssats for enslige. Ved gjentatte søknader om nødhjelp 
vurderes utbetalingsform. Gis kun til det mest nødvendige av mat, for en kortere avgrenset periode 
på inntil 10 dager. Etter tiende dag benyttes sats kr 100 per dag, da fram til neste inntektsdato. 
 
 
 

2.0 Barnefamilier; barnetillegg beregnes etter følgende satser 

Statens veiledende sats (norm):             

Statens veiledende sats (2014) 
Barn 0-17 år   

  

Barn 0-5 år                                     2.150,-  
Barn 6-10 år                                     2.850,-  
Barn 11-17 år                                     3.600,- 

 
Nødhjelpsatser benyttes ikke 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. 
 
Dersom forsørger mottar full sosialhjelp/avhengig av supplering etter 12 måned skal det etter 
søknad kunne innvilges inntil kroner 2.500 per barn, til fritidsaktiviteter, dersom dette kan 
dokumenteres. 
 
Det skal uten unntak gjøres særskilte individuell vurderinger i søknader fra familier hvor det er barn.  
            

Samværsavtaler*                                                                 per dag        
0-5 År                                                                     85,- 
6-10 år                                                                    100,- 
11-17 år                                                                    120,- 
 

 *Satsene benyttes dersom sosialhjelpsmottaker har barn på samvær for en kortere periode. 
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Institusjonsopphold (2015) 
 
Under institusjonsopphold kan det gis bidrag (lommepenger)                                                         2.000,- 

 
Utgifter til kost og losji beregnes dekt. 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, 
dette kan eksempel være utstyr som kreves for å delta på institusjonens behandlingsopplegg. 
 
 
 

Unge voksne i foreldrehjem (2015)                                     per dag                                      per md                                                                                          
Livsopphold – unge voksne                                             66,-                                       2.013,- 
Husleie – unge voksne                                      26,-                                          1.000,- 

 
Definisjon unge voksne: Person som ikke har etablert seg utenfor foreldrehjemmet over tid 
(utgangspunktet mellom 18-25 år <), men der foreldre ikke har forsørgelses ansvar lengre. 
 
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”. 
 
Unge voksne/barn av foreldre som har utfordringer – skal det gjøre særskilte vurderinger for. 
 
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). 
 
 
 

Julebidrag 
 
Det ytes en ukes ekstra til livsopphold, da med tilsvarende sats som det bidragsmottaker er vurdert til å 
motta på bidragstidspunkt. 
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3.0 STANDARD FOR YTELSER TIL ANDRE FORMÅL  
 

Maksimal stønadsgrense tannlege 20.000,- 
 

Maksimal stønadsgrense for husleiegjeld 22.500,- 
 

Maksimal stønadsgrense ved strømgjeld 10.000,- 
 

Vurderingen tar utgangspunkt i ovennevnte satser. Det må likevel gjøre særskilte vurderinger 
med bakgrunn i den enkelte søknad, jf individuell vurdering, jf §19. 

 

  
3.1 Nødvendig innbo ved etablering i egen 
bolig for husstander med mer enn 1 person 
kan dekkes med inntil: 
 
 
Barn 

 
 

- 15.000,- (to eller fler) 
- 13.000,- (enslig) 

 
-   2.500,- tillegg per barn 

 
3.2 Akseptert boutgift for ungdom som bor i 
foreldrehjemmet1 

800,- kan gis som bidrag, og skal dekke eks merutgifter 
på strøm, slitasje bolig mv. 

3.3 Depositumsgaranti Det aksepteres tre ganger avtalt husleie (jf hl §§ 3-6 og 
9-6). (Stiftelsen spesielle avtaler gjelder for dem opp til 
6 måneder.) 

3.4 Ekstra utgifter ved sysselsettingstiltak 2 Dekning av transportutgifter, nødvendig arbeidstøy etc. 
der ikke ekstern (statlig) dekning er mulig 

1 Bor på gutt/pikerommet hjemme hos sine foreldre, gjøres individuell vurdering i hver søknad. 
2 Personer som deltar i Kvalifiseringsprogrammet eller andre kommunale- eller statlige tiltak, som eksempel kan 
nevnes at transport dekkes for personer med AAP, behandling, tiltakspenger m.v. 
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5.0 BIDRAGSTAKET FOR SOSIALHJELP 
 
 
BIDRAGSTAKET ER FASTSATT TIL KR 25.000,- PR. FAMILIE PER MD I BO- OG BASISUTGIFTER.  
BIDRAGSTAKET UTGJØR 90 % AV GJELDENDE SATS FOR DE STØRRE BYKOMMUNENE I LANDET. 
 
 

 

6.0 KVALIFISERINGSSTØNAD 
 

Deltaker per dag per md per år 
Fra og med 25 år 669,- 14.728,- 

 
176.740,-(2G)* 

Under 25 år 335,-  
 

  7.364,-  132.555,-** 

Barnetillegg per barn                                                           7.506,- 
 

 

Kvalifiseringsstønaden (KVP) er skattbar inntekt.3 
 
Grunnbeløpet endres 1. mai hvert år og sats må derfor justeres opp tilsvarende (se www.nav.no).  
*To ganger grunnbeløp 
** 2/3-del av full stønad 

3 Bruker kontakter med Skatteetaten og ber om skattekort for KVP-deltakere. 

4.0 ENDRING AV NEDBETALINGSPLAN FOR SOSIALHJELP 
 
 
 
4.1 Omgjøring av sosialhjelp – fra lån til bidrag. Dette når det Når det anses utelukket at brukeren kan 
tilbakebetale lån innen 5 år fra undertegning av gjeldsbrev. 
 
 
4.2 Nedbetalingsplan for sosiale lån kan endres dersom dette anses nødvendig, dette etter ei 
helhetsvurdering av brukers økonomi. 
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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. 

 

Bostøtte: 

Alle brukere med KVP ytelse.  

Alle med sosialhjelp, supplerende eller som eneste inntekt må søke om bostøtte fra husbanken. 

 

 

BARN 

Det vises til Lovens formålsparagraf. 

NAV SØR-VARANGER SKAL HA EKSTRA FOKUS PÅ DE FAMILIER HVOR DET ER BARN. NAV SØR-VARANGER 
SKAL JOBBE FOR AT BARN SKAL KUNNE DELTA PÅ LIK LINJE MED ANDRE BARN PÅ DET SOM ER NATURLIG AT 
BARN DELTAR PÅ I SØR-VARANGER KOMMUNE.  

 

 

HOVEDMÅL FOR 2015: 

NAV Sør-Varanger skal jobbe for; 

• Å gi alle mulighet til å komme i inntektsgivende arbeid 
• Avklare om sosialhjelpsmottaker har rettigheter til trygdeytelser etter folketrygdloven – 

innen maksimalt 6 måneder.  
• Å gi alle barn de samme tilganger på aktiv deltakelse i samfunnet, uavhengig av forelders 

inntekt. 
• Å bedre levekårene for de vanskeligstilte. 
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