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Sosialhjelp 2014. 
 

Notatet erstatter notat om Sosialhjelp 2013, datert 4.1.2013. 

 

Fra 1.1.13 brukes statlige veiledende satser til utmåling av økonomisk sosialhjelp. 

Barnetrygden skal holdes utenfor utmålingen til pliktmessige ytelser. 

Kontantstøtten samordnes i likhet med andre inntektskilder. 
 

 

1. Statens og Bergen kommunes veiledende satser for utmåling av livsopphold. 

 

         Kr. pr. mnd.                  Kr. pr. uke  

 

Enslig uten barn     5.600   1.292  

 

Ektepar/samboere     9.300   2.146  

 

Person som deler husholdning   4.650   1.073  

 

Stønad til barn 

 

Barn 0-5 år                2.150      496 

Barn 0-5 år (enslig forsørger)               2.736      631 

Barn 6-10 år                2.850      658 

Barn 11-17 år                 3.600      831 

  

2. Dekning av barn- og unges deltakelse i fritidsaktiviteter. 

Det gis stønad til fritidsaktiviteter med inntil kr. 3000,- pr. år til barn og unge fra 1. 

klasse og opp til 18 år. Målgruppen er barn i familier som mottar økonomisk 

sosialhjelp eller har økonomi på sosialhjelpsnivå. Stønaden skal gis etter § 19 i Lov 

om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

Det vises til eget informasjonsskriv og egen rutine for denne ordningen. 

 

3. Samværstillegg. 
Ved samværsordning med egne barn kan det ytes ekstra sosialhjelp til livsopphold 

etter følgende normer: 

 

1 barn  132 pr. døgn 

2 barn  240 pr. døgn 

3 barn  360 pr. døgn 

4 barn  480 pr. døgn 

 

En helg regnes som to døgn, en ettermiddag som 1/2 døgn. Vanlig samværsordning 

annenhver helg og 1 ettermiddag pr uke vil dermed utgjøre 6 døgn pr mnd. Stønad 

gis for det faktiske omfanget av samvær inntil 14 dager pr mnd. 
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Ved samværsperioder ut over 14 dager pr. mnd. ytes stønad etter satsene for barn fra 

og med 15. samværsdag, slik at man de første 14 dagene yter stønad etter 

ovenstående døgnsatser, og fra 15. samværsdag etter en døgnsats lik 

livsoppholdsnorm for barn. 

 

Stønad ved samvær etter retningslinjene gitt over ytes etter § 18. Satsene er beregnet 

ut ifra statlig norm barn 11-17 år unntatt satsen for 1. barn som er den samme som i 

2013. Dette kommer av at satsen for 1. barn ville ha blitt lavere med den nye 

utregningen. Det vises også til intern rutine for samvær. 

 

3. Boutgifter. 
 

3.1. Leie av bolig. 

Sosialtjenesten kan gi støtte til et husleienivå som etter en skjønnsmessig vurdering skal sikre 

boforhold i god stand og med en nøktern standard tilpasset husholdningens størrelse og 

sammensetning.  

 

Alderspensjonister med minstepensjon betaler 20 % av nettoinntekt som egenandel 

på boutgifter. I tillegg beregnes egenandel strøm kr. 100 pr mnd. inn i egenandel 

boutgifter, slik at strømregninger dekkes uten egenandel. 

 

Når det gjelder egenandel for utgifter til midlertidig botilbud vises det til Rutine vedrørende 

egenbetaling og lommepenger ved opphold i botilbud med døgntilsyn. 

 

3.2. Boliglån. 

Sosialhjelp til avdrag på boliglån ytes kun unntaksvis. Ytelsen gis som lån. 

Sosialhjelp til renter på boliglån ytes vanligvis som bidrag. Stønaden kan etter en 

skjønnsmessig vurdering ytes som lån. Sosialhjelp i form av lån til betjening av 

boliglån ytes mot sikkerhet i boligen. 

 

4. Strøm. 

Tjenestemottakere får dekket reelle utgifter til strøm/brensel innenfor et rimelig 

forbruk. 

 

5. Etablering. 
Veiledende rammer for sosialhjelp til etablering er kr. 11.000 for eneperson, og 

kr. 14.000 for ektepar/samboere uten barn. For barnefamilier ytes et ekstratilskudd 

på inntil kr. 3.000 pr. barn. 

 

 

5.1 Etablering til utviklingshemmede i bofelleskap. 

Veiledende ramme for etablering i bofelleskap for utviklingshemmede er kr. 26.000,-  

Det må gjøres en konkret individuell vurdering ut ifra inntekt, utgifter og formue.  

 

6. Stønad til klær/utstyr. 
Tjenestemottakere som har mottatt sosialhjelp til livsopphold sammenhengende 1 år 

eller lenger, ytes supplerende sosialhjelp til klær og utstyr etter følgende normer: 

Kr. 1400 pr. halvår til tjenestemottakeren og evt. ektefelle som sosialhjelpen 

omfatter, og kr. 300 pr. halvår til hvert barn tjenestemottakeren har forsørgeransvar 

for. Stønaden utbetales den 13. mnd. tjenestemottakeren får sosialhjelpsutbetaling, 

og deretter hver 6. mnd. 
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7. Stønad til lege/medisin. 

Lege og medisinutgifter skal dekkes av eget livsopphold med inntil kr. 200,- pr. 

måned. Utgifter utover kr. 200,- dekkes etter søknad fra bruker. Reiseutgifter til 

LAR brukere for henting av LAR medisin dekkes etter økonomisk behovsprøving.  

 

 

 

8. Ekstratilskudd til jul. 
Tjenestemottakere som mottar stønad til livsopphold i desember mnd., gis 

ekstrastønad tilsvarende 1 ukes aktuell livsoppholdssats. I tillegg ytes kr. 600,- pr. 

barn under 18 år i husholdningen. Stønaden utbetales til personer som mottar full 

eller supplerende sosialhjelp til livsopphold eller boutgifter for å sikre 

tjenestemottakerens sosialhjelpsnivå. Stønaden skal effektueres uten søknad for alle 

som allerede er tjenestemottakere.  Det må tas hensyn til redusert skatt i desember. 

Alderspensjonister og andre som mottar utbetaling over ordinært sosialhjelpsnivå, 

gis ikke juletilskudd. 

 

9. Skjønnsutøvelse. 

Normene i dette rundskrivet er veiledende og erstatter ikke forpliktelsen til å utøve 

individuelt skjønn. Med de statlige normene gis likt stønadsnivå uansett hvor mange 

barn det er i familien. Dette gir fordeler for store barnefamilier og kan trekkes inn i 

vurderingen av tilleggsytelser. I forhold til enslige forsørgere med få barn må 

tjenestene være spesielt oppmerksomme på at barn og unges behov blir godt 

ivaretatt.  

 

10. Vedtakskompetanse. 

Vedtak om økonomisk sosialhjelp fattes av sosialsjef eller de som er gitt delegert 

fullmakt fra sosialsjef. 

 

 

 

Magne Ervik 

kommunaldirektør 

 

 

   Mads Hagebø 

     seksjonssjef 

 

 

 

 

 

 


