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4.7 Sosiale tjenester (VO nr. 51) 

4.7.1 Innledning 

Virksomhetsområdet omfatter økonomisk råd og veiledning, økonomisk sosialhjelp, midlertidig bolig 
og kvalifiseringsordningen. Enheten inngår som en del av Nav Ringsaker. 

Hovedmål: 
Fremme økonomisk trygghet, bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til økt likeverd og likestilling 
og forebygge sosiale problemer. 

4.7.2 Oversiktstabeller 

Tabell 4.7.2.1 Personalressurser (årsverk) 

31.12.2019 Budsjett 
2020 

Forslag 
2021 

Forslag 
2022 

Forslag 
2023 

Forslag 
2024 

Årsverk samlet 34,35 34,35 34,35 34,35 34,35 34,35 

Tabell 4.7.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000) 
Regnskap 

2019 
Budsjett 

2020 
Forslag 

2021 
Forslag 

2022 
Forslag 

2023 
Forslag 

2024 
Driftsutgifter 106 200 82 272 82 182 81 710 81 710 81 710 
Driftsinntekter 20 287 3 954 4 049 4 049 4 049 4 049 
Netto driftsutgifter 85 913 78 318 78 133 77 661 77 661 77 661 
Investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 
Investeringsinntekt 0 0 0 0 0 0 
Netto investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 

4.7.3 Behovsvurderinger 

Lov om sosiale tjenester er ment å være sikkerhetsnettet i velferdsstaten. Sosialtjenesten skal gi råd 
og veiledning, herunder økonomisk rådgivning. Videre er oppgaver som økonomisk stønad, 
midlertidig bolig, individuell plan og kvalifiseringsprogram underlagt enheten. Sosialtjenestens 
oppgaver, herunder antall brukere og type problematikk, må i stor grad sees i sammenheng med den 
generelle konjunktursituasjonen i samfunnet, slik som arbeids- og boligmarkedet, hvordan brukere 
fanges opp av annen lovgivning og hvordan andre samfunnsinstitusjoner utøver sine oppgaver og 
tjenester. 

For budsjett 2021 legges følgende forutsetninger til grunn: 
• Andel arbeidsledige på nivå med 2020.
• Tilsvarende antall brukere som i 2020.
• Bo- og strømutgifter på samme nivå som i 2020.
• Fortsatt lavt rentenivå.
• Samme antall brukere med behov for supplerende økonomisk stønad under

introduksjonsprogram som i 2020.
• Samme antall deltakere i kvalifiseringsprogrammet som i 2020.
• 125 deltakere på arbeidssentralen.
• Flere deltakere etter avsluttet introduksjonsprogram vil kunne ha behov for økonomisk

sosialhjelp.
• Innstramming i inngangsvilkårene for å motta AAP vil gi økt pågang på økonomisk sosialhjelp.
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Tallene for 2020 er svært usikre da konsekvensene av korona-viruset er vanskelig å anslå. Økt 
arbeidsledighet vil kunne gi færre unge mulighet til å være i lønnet arbeid, noe som vil kunne påvirke 
behovet for økonomisk solsialhjelp. Videre kan det være at flere kommer på etterskudd med 
økonomiske forpliktelser som følge av redusert inntekt ved overgang til dagpenger under 
permittering og arbeidsledighet, og dermed ha behov for økonomisk sosialhjelp. 
 
Under vises utvalgte nøkkeltall for sosiale tjenester: 
 
Tabell 4.7.3.1 Netto driftsutgifter til sosialhjelp i kroner pr. innbygger. 

År Ringsaker  Lillehammer Hamar Stange  Gjøvik 
2017  1 274 1 018 1 650 1 121 1 916 
2018  1 283 999 1 790 1 179 1 943 
2019 1 251  848 1 868 1 118 1 773 

Kilde: SSB/KOSTRA 
 
Tabell 4.7.3.2 Gjennomsnittlig stønadslengde måneder 2017-2019, alder 25-66 år. 

År Ringsaker Lillehammer Hamar Stange Gjøvik 
2017 5,1 5,7 6,7 6,6 6,0 
2018 5,0 5,7 6,2 6,5 6,2 
2019 5,2 5,4 6,4 6,4 5,8 

Kilde: SSB/KOSTRA 
 
Tabell 4.7.3.3 Gjennomsnittlig stønadslengde måneder 2017-2019, alder 18-24 år. 

År Ringsaker Lillehammer Hamar Stange Gjøvik 
2017 4,9 4,8 4,5 5,0 5,2 
2018 4,7 4,9 4,7 5,0 5,3 
2019 4,8 5,0 4,8 5,4 5,3 

Kilde: SSB/KOSTRA 
 
Tabell 4.7.3.4 Gjennomsnittlig utbetaling pr. bruker pr. måned 2017-2019 

År Ringsaker  Lillehammer Hamar Stange  Gjøvik 
2017    10 268 7 024 8 547 7 734 8 682 
2018 10 297 8 108 9 887 7 942 8 781 
2019 10 603 8 119 9 708 7 953 9 155  

Kilde: SSB/KOSTRA 
 
Tabell 4.7.3.5 Antall brukere pr. måned i gjennomsnitt i Ringsaker 2017-2019, samt januar - august 2020 

År Totalt 25 + 18 – 24 
2017  411 324 87 
2018 408 331 77 
2019 385 323 62 

2020 (1-8) 344 285 59 
Kilde: Velferd 
 
Ringsaker har hittil i 2020 hatt en samlet nedgang i utbetaling av økonomisk sosialhjelp 
sammenlignet med 2019. Stønadslengden er stabil, mens antall brukere er redusert. Som det 
fremgår av tabellen over fikk hver enkelt bruker utbetalt noe mer i sosialhjelp i gjennomsnitt pr. 
måned i 2019 sammenlignet med 2018. Antall ungdommer som mottar økonomisk sosialhjelp viser 
et gjennomsnitt på 59 brukere hittil i 2020, noe som er det laveste tallet de siste tre årene. 
 
Selv om Ringsaker har høyere gjennomsnittlig utbetaling pr. bruker pr. måned sammenlignet med 
Hamar, Stange, Gjøvik og Lillehammer, er netto driftsutgifter til sosialhjelp pr. innbygger lave i 
Ringsaker. Ringsaker utbetaler mer pr. måned pr. bruker, men over en kortere periode. 
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Utgifter til livsopphold har hatt en nedgang på 22,5 %, noe som utgjør 2,724 mill. kroner de første  
8 månedene i 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. I samme tidsrom har tilleggsytelser 
hatt en nedgang på 37,2 %, noe som utgjør 1,243 mill. kroner i mindreforbruk i forhold til fjoråret. 
Supplerende sosialhjelp til deltakere på introduksjonsprogram er redusert i takt med bosettingstallet 
for flyktninger. Totalt utbetalt de første 8 månedene i 2020 er kr 408.000, som er en nedgang på  
54,6 % fra samme periode i 2019. Supplering til deltakere på kvalifiseringsprogrammet er redusert 
med 23,1 % til kr 382.000 de første 8 måneder sammenlignet med 2019. 
 
Delta prosjektet og utstyrssentralen BUA Ringsaker 
I 2021 vil ikke Nav Ringsaker motta prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
(Bufdir) gjennom nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Utstyrssentralen BUA Ringsaker, 
som ble opprettet ved hjelp av mottatte prosjektmidler og midler fra stiftelser, søkes videreført på 
annet grunnlag. En videreføring krever midler til vedlikehold av utstyr, midler til dekning av husleie 
og til å holde sentralen og utlånsordningen i gang. I budsjettet er det kun satt av midler til husleie, og 
det arbeides med å finne alternativer til å kunne drifte utstyrssentralen utover dette. Dette er et sted 
der barn og unge kan låne ulike typer utstyr, både sportsutstyr og utstyr til annen aktivitet. 
 
Prosjekt Sjå meg der je er 
Nav Ringsaker viderefører prosjektet for å styrke kompetanse og ferdigheter for å møte mennesker 
som har en uavklart situasjon på grunn av diffuse lidelser. En ønsker gjennom aktiv medvirkning å 
legge til rette for å styrke den enkeltes kapasitet og potensiale for selvhjulpenhet, enten gjennom 
arbeid og aktivitet, eller rettigheter til helseytelse. Fylkesmannen finansierer to prosjektstillinger; en 
veileder med helserelatert kompetanse og en veilederstilling med kompetanse på jobbstøtte. 
Enheten ønsker å utforske om SE (supported employment) er egnet metodikk for å sikre 
arbeidstilknytning for denne målgruppen. 
 
Prosjekt Del Din Erfaring 
Nav Ringsaker har fått tilskudd fra Fylkesmannen til å finansiere 1,5 årsverk for bruk av 
erfaringskonsulenter i oppfølgingsarbeidet av arbeidssøkere med behov for økonomisk sosialhjelp 
som er tilknyttet arbeidssentralen. Hensikten er å undersøke om bruk av erfaringskonsulenter i 
oppfølgingsarbeidet bidrar til økt selvforsørgelse gjennom arbeid. 
 
Aktivitetsplikt ved tildeling av økonomisk stønad 
Stortinget innførte aktivitetsplikt for mottakere av økonomisk stønad under 30 år fra 1.1.2017. 
Ringsaker kommune vedtok å innføre aktivitetsplikten allerede i 2015, hvor rådmannen i  
k.sak 41/2015 fikk fullmakt til å etablere tiltaket Aktivitetsplikt for sosialhjelp. Målet med tiltaket  
er å få flere i arbeid og færre på stønad, og videre å bidra til å redusere utbetalingene av økonomisk 
sosialhjelp. Brukerne utfører tjenester for de kommunale enhetene i Ringsaker, såkalte «kan»-
oppgaver. Størst oppdragsmengde er det i enhetene Pleie og omsorg, Barnevern, Bygg og eiendom 
og Barnehage.  
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Tabell 4.7.3.6 Antall brukere formidlet til arbeidssentralen og resultatene etter avsluttet deltakelse 
  2017 2018 2019 2020 (1-8) Sum 
Antall brukere formidlet 82 60 90 21 253 
Antall deltakere avsluttet 96 71 84 31 282 
Antall i arbeid 35 20 17 4 76 
Antall på tiltak 16 14 21 5 56 
Antall til skole 1 0 3 0 4 
Antall flyttet 4 2 1 1 8 
Antall stans i økonomisk sosialhjelp 17 13 19 6 55 
Tilbake til økonomisk sosialhjelp 23 22 23 15 83 
Antall selvhjulpne 73 49 61 16 199 
Selvhjulpne i prosent 76,0 % 69,0 % 72,6 % 51,6 % 70,6 % 

 
For 2021 er målet at minimum 125 personer skal ha gjennomført tiltaket. 
 
Ungdom 
Nav Ringsaker har et eget ungdomsteam som består av 6 kommunalt ansatte. Teamet har ansvar for 
ungdom i alderen 16-29 år. Ungdomsteamet jobber ut fra målet om at all ungdom i Ringsaker skal ha 
et dagtilbud og sikres nødvendig oppfølging på skole, i arbeid, tiltaksplass eller hjelp med helse-
utfordringer. Teamet samarbeider tett med Oppfølgingstjenesten (OT) i den videregående skole. Det 
er en økning av ungdom som trenger omfattende oppfølging både i forhold til bosituasjon, mestring 
av hverdagen og muligheter for aktivitet på et tilpasset nivå. Dette er en gruppe som i stor grad har 
utfordringer knyttet til rusbruk og/eller har psykiske helseutfordringer. 
 
Tjenesten midlertidig bolig 
I henhold til Lov om sosiale tjenester i Nav § 27, har sosiale tjenester plikt til å skaffe et midlertidig 
botilbud til den som står i en akutt situasjon uten bolig den påfølgende natt. I denne forbindelse leies 
fire boenheter av enheten Bygg og Eiendom, to i Brumunddal og to i Moelv. Botiden har variert fra 
ett til to døgn og opp til åtte måneder. Lang botid er ofte et resultat av at det er utfordrende å finne 
varige, egnede botilbud for enkelte brukere. 
 
Prosjekt Slå ring om hverandre  
Det er etablert et regionalt prosjekt i Hamarregionen, Slå ring om hverandre, mellom Nav og 
kommunal voksenopplæring for å øke deltakelsen i arbeidslivet for deltakere på introkurs.  
Introduksjonsordningen er kommunens viktigste virkemiddel for å gjøre nye bosatte flyktninger og 
deres familiegjenforente selvhjulpne på sikt. Dersom man etter endt introduksjonsprogram ikke har 
kommet i lønnet arbeid, vil behovet for økonomisk sosialhjelp være tilstede i enda større grad. Nav 
Ringsaker samarbeider tett med enheten Voksenpedagogisk senter med mål om at flest mulig av 
introduksjonsdeltakerne skal være i tiltak som gjør de selvhjulpne etter endt program.  
 
Kvalifiseringsprogrammet 
Kvalifiseringsprogrammet (KVP) gjelder for personer i yrkesaktiv alder med vesentlig nedsatt arbeids- 
og inntektsevne, og ingen eller svært begrensede ytelser til livsopphold etter folketrygdloven eller 
arbeidsmarkedsloven. Ordningen er kommunal og skal bidra til å styrke den enkeltes muligheter på 
arbeidsmarkedet som et alternativ til sosialhjelp. Som følge av økt grunnbeløp pr. deltaker i KVP, 
styrkes budsjettet med kr 352.000. 
 
Tabell 4.7.3.7 Gjennomsnittlig antall deltakere i KVP pr. måned fra 2016 til 2020 

År 2016 2017 2018 2019 2020 (1-8) 
Antall 41 33 42 50 52 

Kilde: Velferd 
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Inntektsberegning av barnetrygd ved utmåling av økonomisk sosialhjelp 
Ved kommunestyrets behandling i k.sak 82/2019 årsbudsjett 2020 og handlingsprogram med 
økonomiplan for 2020-2023, ble det vedtatt at det skulle utredes en sak om ulike tiltak for å bedre 
situasjonen for barnefamilier med vedvarende lav inntekt. Konsekvenser av at barnetrygden ikke 
regnes som en del av inntektsgrunnlaget skal inngå i utredningen. Saken går til politisk behandling 
høsten 2020. 

4.7.4 Standardendringer og nye driftstiltak 
 
Redusert kjøp av tjenester fra staten 
Det er innarbeidet en reduksjon i budsjettet på kr 440.000 på posten kjøp av tjenester fra staten. 
 
Reduserte utgifter til sosialhjelp 
Fra 1.1.2021 er det innarbeidet en reduksjon i budsjettet på kr 200.000 i utgifter til sosialhjelp. 
Posten reduseres med ytterligere kr 472.000 fra 1.1.2022. 
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