
Sosialsatser Skaun kommune 1.januar 2018 

1.0 Satser for økonomisk sosialhjelp til livsopphold i Skaun kommune, 
gjeldende fra 1.januar 2018 (justert etter statens veiledende satser). 
 

Satsene for basisutgifter er lik statens veiledende satser for livsopphold.   
For voksne og ungdom under 25 år som ikke har forsørgeransvar er det en egen ungdomssats som 
utgjør 2/3  av statens veiledende sats for enslige.  
Det er en korttidsnorm for alle nye mottakere av økonomisk sosialhjelp uten forsørgeransvar. 
Korttidsnormen utgjør 80 % av statens veiledende satser og utbetales i de første 3 måneder. Tidligere 
sosialhjelpsmottakere som ikke har mottatt sosialhjelp i løpet av de siste 6 mnd. Regnes også som nye 
brukere.  
 
Korttidsnormen gjelder ikke for ungdom samt personer med forsørgeransvar for barn under 18 år. 

 
Mottaker/ytelse  Pr måned   
1.17 «Julebidrag». Utbetales i desember 
måned med 1 bidrag pr. barn (utbetales til 
husstand med fast ytelse med 10 % av sats 
for ektepar og samboere) 

 
 
       Kr 1.010,- 

  

 
 
Kriseutbetaling: Ved kriseutbetaling av matpenger beregnes normal en dag – eller ukebeløp på 50 
% av statens veiledende sats for enslige med kr 100,- pr. dag. For ektepar/samboere et beløp på kr 
168,- pr. dag. For enslige i foreldrehjemmet utbetales en dagsats på kr 74,- pr. dag. Dagsats for barn kr 
65,- pr. barn 0 – 17 år. 

Mottaker/ytelse Pr måned Pr uke Pr dag 
1.1 Lommepenger i institusjon (45 % av gjeldende 
sats for enslig) 

Kr 2.723,- Kr 648,- Kr 91,- 

1.2 Enslig i foreldrehjemmet (55 % av gjeldende sats 
for ungdom) 

Kr 2.230,- Kr 530,- Kr 74,- 

1.3 Enslig 18-24 år uten forsørgeransvar for barn (67 
% av gjeldende sats for enslig) 

Kr 4.054,- Kr 965,- Kr 135,- 

1.4 Enslig over 25 år uten forsørgeransvar Kr 6.050,- Kr 1.440,- Kr 202,- 
1.5 Enslig over 25 år uten forsørgeransvar 
korttidsnorm i de første 3 md (80 % av gjeldende 
sats for enslige) 

Kr 4.840,- Kr 1.152,- Kr 161,- 

1.6 Enslig fra 18 år med forsørgeransvar for barn. 
(Ekstra barnetrygd; kr 970,- er lagt inn i normen) 

Kr 7.020,- Kr 1.671,- Kr 234,- 

1.7 Ektepar og samboere Kr 10.100,- Kr 2.404,- Kr 336,- 

1.8 Samboer og personer i boforhold med andre Kr 5.050,- Kr 1.202,- Kr 168,- 
1.9 Ektepar og samboere, korttidsnorm i de første 3 
md (80 % av gjeldende sats for ektepar). 

Kr 8.080,- Kr 1.923,- Kr 269,- 

1.10 Samboer (1 person) og personer i bofellesskap 
med andre. Korttidsnorm i de 3 første måneder (80 
% av gjeldende sats). 

Kr 4.040,- Kr 962,- Kr 135,- 

1.11 Barn 0 – 5 år Kr 2.350,- Kr 559,- Kr 78,- 
1.12 Barn 6 – 10 år Kr 3.050,- Kr 726,- Kr 102,- 
1.13 Barn 11 – 17 år Kr 3.950,- Kr 940,- Kr 132,- 
1.14 Samværavtale barn 0 – 5 år   kr 78,- 
1.15 Samværsavtale barn 6 – 10 år   Kr 102,- 
1.16 Samværsavtale barn 11 – 17 år   Kr 132,- 
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2.0 Standard for ytelser til andre formål  
Alle satser, med unntak av sats for hybel, er oppjustert med anslag for vekst i konsumprisindeksen for 
2017 med 2,0 %. Alle satsene er å anse som veiledende. 
 
2.1 Akseptert boutgift for hybel eller 
kollektivlignende boforhold 

Kr 4.600,- pr. md + strøm. 
Enslige personer under 25 år uten barn 

2.2 Akseptert boutgift for 1-roms leilighet Kr 5.800,- pr. md + strøm.  
Enslige personer over 25 år uten barn.  
Par under 25 år uten barn 

2.3 Akseptert boutgift for 2-roms leilighet Kr 7.800,- pr. md + strøm.  
Husstander med 1 barn  
Par over 25 år uten barn 

2.4 Akseptert boutgift for 3-roms leilighet Kr 9.100,- pr. md + strøm.  
Husstander med 1 barn  
Par over 25 år uten barn 

2.5 Akseptert boutgift for 4-roms leilighet Kr 11.800,- pr md + strøm 
Husstander med 3-4 barn 

2.6 Nødvendig innbo ved etablering i egen 
bolig for enslig 

  
Kr 15.000,- 

2.7 Nødvendig innbo ved etablering i egen 
bolig for husstander med mer enn 1 person 

 
Kr 21.000,- 

2.8 Klær til beboere i institusjon når klær ikke 
er regulert i egen avtale med institusjonen 

 
Kr 5.597,- (Norm uavhengig av bosted) 

2.9 Akseptert boutgift for ungdom som bor i 
foreldrehjemmet 

Kr 2.016,- (satsen er definert som 1/3 del av sats for enslige) 

2.10 Bidrag ved konfirmasjon Kr 5.000,- (pr. konfirmant) 
2.11 Depositumsgaranti Tre ganger akseptert husleie (Jf. hl §§ 3-6 og 9-6) 
2.12 Økonomisk hjelp til andre formål (Ref. 
rundskriv 1-45/98 punkt 1.2 Spesielle utgifter) 

Kr 12.000,- pr. formål (når formålet anses allment akseptert 
eller klart fremmer sosialtjenestens formålsparagraf). 

2.13 Lønnsutgifter i arbeidsmarkedstiltak Om nødvendig å bistå økonomisk ved gjennomføring av 
arbeidsmarkedstiltak, dog ikke ut over det som brukeren ville 
mottatt i ordinær sosialhjelp. 

2.14 Ekstra utgifter ved sysselsettingstiltak  Vedtatt ordning fra 2005: Dekning av transportutgifter, 
nødvendig arbeidstøy etc. der ikke ekstern dekning er mulig 

2.15 Engangshjelp til flyktninger ved mottak Egne satser vedtatt av formannskapet følges dersom ikke 
annet besluttet 

2.16 Omgjøring av sosialhjelp – ytt som lån til 
bidrag 

Når det anses utelukket at brukeren kan tilbakebetale lånet 
innen 5 år fra undertegning av gjeldsbrev 

2.17 Tilskudd til aktiviteter for innsatte i 
fengsel 

Kr 700,- pr. mnd. Gjelder bare innsatte som har frigang dvs. 
innsatte på Leira og i Frignagshjemmet Kongensgt. 

3. Kvalifiseringsstønad fra 1. januar 2018 
Grunnbeløpet (G) er  per. 01.05.17: kr  93.634   

Deltaker Pr år Pr måned Pr dag Pr.time 
Deltakere over 25 år (2G) Kr 187.268,-  Kr 15.606,-  Kr 720,- Kr 96,- 
Under 25 år (2/3-del av 2G) Kr 124.845,- Kr 10.404,-  Kr 480,- Kr 64,- 
Barnetillegg pr. barn Kr 7.020,- /12 mnd. Kr 585,- Kr 27,- Kr 3.60,- 
 

Pr. dag beregnes ut i fra års sats: 260 dager. Pr. time beregnes ut fra 7,5 t pr. dag 

Det må betales skatt av kvalifiseringsstønaden (KVP). 

Grunnbeløpet endres 1. mai hvert år og sats må derfor justeres opp tilsvarende (se www.nav.no) 
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Barnetrygd: All barnetrygd regnes som inntekt ved utregning av ytelser med unntak av 
småbarnstillegget på kr 660,-. Utvidet barnetrygd til enslige forsørgere kr 970,- er lagt inn som økning 
i norm til enslig forsørger. (Ved endring i statlig regelverk i 2011 utbetales småbarnstillegget nå bare 
til enslige forsørgere med full overgangsstønad). 
 
Sats for barn: Sats for barn reduseres med 50 % fra 3.barn 
 
Satser for besøk av barn: Ved «vanlig» samværsavtale (1 dag pr. uke + annen hver helg) utbetales et 
 
Ang. Aktivitetsplikten: Brudd på vilkår om aktivitetsplikt, må håndheves jf. kommende endringer i 
rundskrivet. 
 
Engangsstønad ved fødsel: Fra 2018  utgjør denne kr 63.140. Av dette vurderes det at kr 21.000,- 
skal gå til innkjøp av utstyr og klær til barnet, resten regnes som inntekt som legges til grunn for 
utmåling av sosialhjelp til husleie og livsopphold. 
 
 
 
 
 
 
 
NAV Skaun 
 
02.januar 2018 
 
 
Tord Langvold      Carina Rømme  
NAV leder       Veileder/ Systemansvarlig Socio 
 
Dette dokumentet er godkjent digitalt, og inneholder derfor ikke signatur. 


