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Bakgrunn

Hovedutvalg for helse- sosial og omsorg fattet følgende vedtak i møte den 
28.1.21:

«Rådmannen bes utarbeide en sak om muligheter for finansiering av å holde 
barnetrygd utenfor sosialhjelp når inntektsgrunnlag beregnes. Det bes om en 
sak på dette til 1. tertial 2021 slik at det ev. kan fattes et vedtak.»

Denne saken er en oppfølging av vedtaket.



Om innholdet i saken

Vurderingen er gjort med hensyn til:

• økonomiske konsekvenser for sosialhjelpsmottakere med forsørgeransvar

• økonomiske konsekvenser for kommunen

I saken beskrives også hvordan den faktiske utmålingen av sosialhjelpen 
vurderes. Dette fordi det ikke er en direkte sammenheng mellom barnetrygden 
og sosialhjelpsutbetalingen 

• Sosialhjelp skal individuelt vurderes ut fra den enkelte families faktiske situasjon på 
søknadstidspunktet 

• Vedtak om sosialhjelp gjelder for en tidsbegrenset periode



Utgangspunkt

• Alle med rett til barnetrygd får denne ytelsen direkte utbetalt til seg, etter 
gjeldene satser. Dette gjelder også sosialhjelpsmottakere 

• De fleste har ikke behov for sosialhjelp hver måned. I gjennomsnitt mottok 
hver mottaker økonomisk sosialhjelp i 5.5 måneder i 2020

• I 2020 var det registrert 867 mottakere av økonomisk sosialhjelp med 
barnetrygd som inntekt. Det var 1836 barn i disse familiene

• Ordinær barnetrygd per måned er kr. 1 354 til barn under 6 år og 1054 for 
barn over 6 år 

• Det gis tillegg for enslig forsørger; utvidet barnetrygd med kr.1 054 og 
småbarnstillegg for barn mellom 0 og 3 år, på kr. 660.



Individuell vurdering



Foresattes bekymring og utfordring



Veileder skal også ha barnets perspektiv



Veilednings-
samtalen kan 
være forskjellig, 
avhengig av om 
barnetrygden er i 
eller utenfor 
inntekten når 
behov for 
sosialhjelp skal 
vurderes



Økonomiske konsekvenser for forsørger

• Dersom forsørger:
• ikke bruker barnetrygden til å dekke barnas utgiftsbehov

• får innvilget sosialhjelp tilsvarende barnetrygden (for å dekke barnas behov), og 
beholder samme nivå på stønad til livsopphold og boutgifter som i dag

Vil familien kunne få en økning av inntekten tilsvarende barnetrygden

I snitt vil dette kunne utgjøre ca. 16.000 kroner per år per sosialhjelpsmottaker med 
forsørgeransvar



Økonomiske konsekvenser for kommunen

• NAV skal individuelt vurdere sosialhjelp ut fra den enkelte families faktiske 
situasjon på søknadstidspunktet 

• Barnas situasjon skal alltid hensyntas

• Dersom barnas situasjon tilsier det, kan det være behov for å gi familien 
tilleggsstønad for å ivareta barnas behov

• I beregningen av konsekvenser for kommune er det tatt utgangspunkt i hva 
som vil bli kostnader for kommunen om det gis tilleggsytelse på samme nivå 
som barnetrygden

• Dette vil medføre en årlig kostnad for kommunen på ca. 14,3 millioner kroner



Erfaringer fra Stavanger kommune

• Stavanger endret ordning for beregning av sosialhjelp fra 2019, og 
barnetrygden regnes nå ikke som del av inntekten

• Etter omlegging av ordningen viste regnskapstall for 2020 at antall mottakere 
økt med 4 % og sosialhjelpsutbetalingene økte med 21 %

• Det er ikke gjort en analyse av om økningen kan ha andre årsaker, eller 
tilleggsårsaker 



Rådmannens innstilling

Rådmannen anbefaler at ordningen opprettholdes som i dag.

Dette med utgangspunkt i kommunens økonomiske situasjon, og at omlegging av 
beregningen ikke nødvendigvis vil medføre vesentlig endring av den enkelte families 
faktiske økonomiske situasjon

Alternativt anbefaler rådmannen at det legges til rette for en ordning hvor 
barnetrygden holdes utenom inntekten ved beregning av økonomisk sosialhjelp, og 
at budsjettmessige konsekvenser innpasses i økonomiplan 2022 – 2025. 

Behovet for finansiering er så stort at de, etter rådmannen vurdering, ikke er 
forsvarlig å gjøre dette i 1. tertialrapport


