
DELUTREDNING - OU 2016-2019 

Tema/Navn: 
 

Reduserte utgifter til økonomisk sosialhjelp i 2017. 
 
Kommunestyret 21.6.: 
Det gjøres en vurdering av muligheten for å redusere nivået på 
økonomisk sosialhjelp. 
 
Kommentar: 
I budsjettrammen for 2016 ble det tatt delvis hensyn til at 
sosialhjelpsutgiftene har ligget over budsjett i flere år, og rammen ble 
derfor økt. Så langt i 2016, til tross for at NAV-leder har varslet et mulig 
merforbruk på kr. 500.000,-, viser forbruket så langt (og prognose?) at 
utgiftene er innenfor rammen. 
Det jobbes, i samarbeid med andre, med Nordre Land-
modellen/trappemodellen, som har som, mål å bidra til reduserte 
sosialhjelpsutgifter.  

 

Oppstart: - Avslutning: 1. oktober 2016 

 

Bestilling inkl. 
formål/hensikt: 
 
 
 
 
 
 
 

Det leveres en vurdering av om, og ev. hvordan, nivået på økonomisk 
sosialhjelp kan reduseres i 2017 i forhold til 2016. Vurderingen bør 
inneholde følgende punkt; 

1) Utviklingen i antall mottakere, stønadslengde, prognoser for 
2017. 

2) Alternative tiltak; Trappemodell/ASVO/Landmo, praksis i 
næringsliv/kommune, kvalifisering etc. som kan bidra til redusert 
nivå.  

I tillegg legges det inn omtale av andre relevante emner som vil påvirke 
muligheten for å redusere utgiftsnivået. 

 

Ansvarlig: Synnøve 

Deltakere: John, Berit DN, Laila 

  

  

 

Aktiviteter Frist Ansvarlig Status 

    

    

    

    

    

 



Konklusjon/ 
Resultat: 
 
 
 
 
 

Utviklingen viser: 
 KOSTRA: Nordre land sine utgifter ligger godt under forventet nivå 

jfr sammenlignbare kommuner (KOSTRA-analysen) 
 Kommunebarometeret: Nordre Land kommer meget godt ut med 

endring fra 217 plass i 2012 til 85 plass i 2016 
 Pr 12/9-16 hadde 107 personer mottatt økonomisk sosialhjelp 

hvorav 11 er bosatte flyktninger og 40 personer under 30 år 
 21 personer hadde mottatt utbetaling i 5 mnd eller mer – herav 5 

flyktninger og 9 under 30 år 
 11 brukere har fått utbetalt mer enn 50’ kr og 2 har fått utbetalt 

over 100’ kr Disse 11 har mottatt sammen 38% av alle utbetaling. 
Av disse 11 er 4 bosatte flyktninger. De aller fleste (55 personer) 
har fått utbetalt under 10’ kr hver.  

 Brukergruppa personer under 30 år har samlet fått ca 40% av all 
utbetaling hittil i år. 

Trappaprosjektet er primært rettet mot både unge under 30 år og 
bosatte flyktninger.  Så langt i år her tiltakene ikke hatt tilstrekkelig tid til 
å vise noen klare effekter.   
Fra nyttår vil det for brukergruppen under 30 bli aktivitetsPLIKT hvis de 
søker/mottar sosialhjelp.  Dette krever enda mer konkret tiltak og 
oppfølging.  
 
Tiltak: 

 Unge under 30 år – strukturert jobbing med aktivitetsplikt som en 

del av trappaprosjektet samt bruk av KVP. Mål at ingen under 30 

går lengre enn maks 4 mnd på økonomisk sosialhjelp.  For å kunne 

jobbe videre med tiltaket «Dokka stasjon» søkes det om 

prosjekttilskudd fra Fylkesmannen slik at en får gjennomført et 

forsøk på alternativ jobbing med brukergruppa tilstrekkelig lenge 

til å kunne trekke konklusjoner om en lykkes eller ikke. 

 Bosatte flyktninger og familiegjenforening.  Trappaprosjektet 

videreføres inkl prosjektet «flyktninger som ressurs» NAV og 

Læringssenteret skal sammen utarbeide individuell plan for 

nybosatte som inkluderer arbeidsperspektivet tidlig dvs innen 3 

mnd etter bosetting.   

For de som allerede er bosatt skal overnevnte individuelle plan 

utarbeides snarest mulig.   

Det søkes om prosjektmidler fra Fylkesmannen for å videreføre 

tiltakene i trappaprosjektet/»Flyktninger som ressurs» også i 2017 

slik at en får tilstrekkelig utprøvningstid for å avklare om tiltakene 

virker eller ikke.  

For brukere som må få stønad til livsopphold(sosialhjelp) – tiltross 

for aktive tiltak for å få personen over i inntektsgivende arbeid – 

må disse utgiftene dekkes av integreringstilskuddet.   

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

  

 

 


