
Til Nordkapp SV 

 

Svar på interpellasjon til kommunestyret 12.12.2017  

 

Det vises til Interpellasjon til kommunestyret 12.12.2017 fra Nordkapp SV «Til kamp mot 

barnefattigdom».  

Nordkapp kommune har i likhet med de fleste kommunene i Finnmark, vedtatt sosialhjelpssatser 

etter statens veiledende retningslinjer. Tallene nedenfor er hentet fra rundskrivet Arbeids og 

Velferdsdirektoratet hovednr. 35-2012 

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres i 2017 i tråd med anslaget for vekst i 

konsumprisene i nasjonalbudsjettet for 2017 (pst.2.0). De veiledende retningslinjene er 

fastsatt med følgende satser per måned fra 1. januar 2017 (satser gjeldende fra 1. januar 

2016 i parentes): 

Enslige kr 5 950 (kr 5 850) 

Ektepar/samboere kr 9 950 (kr 9 750) 

Person i bofellesskap kr 4 950 (kr 4 850) 

Barn 0-5 år kr 2 300 (kr 2 250) 

Barn 6-10 år kr 3 000 (kr 2 950) 

Barn 11-17 år kr 3 900 (kr 3 800) 

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, 

kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer. Det tar videre hensyn til andre 

sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, 

strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, 

men er ikke inkludert ved fastsettelse av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter 

som varierer mye. 

De fleste kommunene i Finnmark bruker statens veiledende satser, men det er noe ulikt i forhold til 

om man beregner barnetrygd som inntekt eller ei. De fleste kommunene som har gitt tilbakemelding 

på forespørsel om dette informerer om at de tar med barnetrygd som inntekt, mens Alta og 

Hammerfest for eksempel, holder barnetrygden utenom, men da har de lavere satser for 

barnefamiler. 

Kommunen med lavets sats i Finnmark ligger kr 4.400,- pr mnd under Nordkapp kommune til 

livsopphold til en familie med 3 barn.  

Nordkapp kommune beregner barnetrygd (kr.970,-pr.mnd.)som inntekt, da alle inntekter som 

hovedregel skal legges til grunn for vurdering av sosialhjelp. Enslige forsørgere får dobbel barnetrygd.  



For noen år tilbake holdt kommunen barnetrygden utenom beregningen til sosialhjelpen, men da var 

livsoppholdssatsene betydelig lavere enn i dag. Det ble da bestemt at statens veiledende satser skulle 

bli lagt til grunn, noe som medførte at det månedlige barnetillegget ble betydelig større, og det ble i 

den sammenheng vurdert som forsvarlig å beregne barnetrygden som inntekt. 

Tar man utgangspunkt i de tre siste måneden (september, oktober og november 2017) så er det 

gjennomsnittlig 26 barn pr. mnd. fordelt på 11 familier som mottar sosialhjelp.  

Når det gjelder ekstra sosialhjelpsytelser i forbindelse med julen, har Nordkapp kommune over 

mange år, betalt ut kr. 1000,- for enslige husstander og kr. 1500-2000 til barnefamilier som 

«juletillegg» For barnefamilier med mer enn 2 barn vil dette bety et litt mindre beløp enn det de ville 

ha fått ved å holde barnetrygden utenfor. 

Tradisjonelt har vi hatt færre barnefamilier som har mottatt sosialhjelp enn enslige menn/ kvinner. 

Pr. november 2017 utgjør barnefamilier 25% av alle som mottar sosialhjelp.   

Alle som søker om økonomisk sosialhjelp har krav på å få vurdert sin sak individuelt. Dette kan i noen 

tilfeller bety at familier kan få ekstra tilskudd i forbindelse med til fritidsaktiviteter for barn, 

konfirmasjon, og særskilt behov for innkjøp av utstyr mm.  

Et eksempel på sosialhjelpsutbetaling for en barnefamilie på 2 voksne og tre barn uten inntekt 

etter Nordkapp kommune sine retningslinjer.  

Livsopphold samboere / ektepar kr.  9.750 

Barnetillegg kr.  9.000   

Husleie kr.  8.000 

Strøm kr.  2.000 

internet kr.     600 

innbo / bolig forsikring kr.     400 

Sum kr.29.750  

Fratrekk barnetrygd kr.  2.910 

Fratrekk bostøtte kr.  2.300 

Sum utbetalt sosialhjelp kr.24.540 

   

Og interpellanten stiller følgende 3 direkte spørsmål til ordføreren: 

Ordføreren vil berømme interpellanten for å sette et viktig politikkområde på dagsordenen i 

kommunestyret.  

For mange er det helt uforståelig at det er mulig med fattige barn i verdens rikeste land, dog er det et 

faktum at det finnes fattige familier og barn i Norge og også i Nordkapp kommune. 

Som interpellanten selv er inne på, så er barnefattigdom en nasjonal utfordring, men det er mulig å 

gjøre lokale tiltak, noe som vi også gjør..  

Ordføreren vil uansett foreslå at vi sender denne saken over til formannskapet for videre behandling. 

Da med tanke på å sikre barnefamiliers som er avhengig av sosialhjelp sin økonomiske stilling, 

gjennom hele året. 

 

 


