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Skjema nr. 12 Stønadssatser økonomisk sosialhjelp per 31.12.2022  
   

   

Funksjon 281   

Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av Arbeids- og sosialdepartementet i medhold 

av lov 18. desember 2009, nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 8. Statistisk 

sentralbyrå vil i medhold av lov 21. juni 2019 nr. 32 § 10 (1) Lov om offisiell statistikk og Statistisk 

sentralbyrå benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.  

   

   

1. Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen   

Kommunenummer: ___1.1____      Kommunenavn: _______1.2__________________   

Bydelsnummer.: ____1.3______      Bydelsnavn: __________1.4__________________   

Navn skjemaansvarlig: _______1.5_________________   

E-postadresse til skjemaansvarlig: _______1.6__________________   Telefon nr.: ___1.7____   

   

   

2. Stønadssatser    

2.1 Ytes økonomisk sosialhjelp etter kommunale veiledende stønadssatser?   2.1   

  Ja       Nei          

   

2.2 Hvilket beregningsgrunnlag ligger til grunn for kommunens veiledende stønadssatser?   2.2   

 Statlige veiledende retningslinjer (Arbeids- og sosialdepartementet)   Annet    

   

2.3 Når ble gjeldende satser vedtatt?   

  År: ___2.3_______          

   

   

3. Stønadssatser per måned for hjelp til livsopphold per 31. 12. 2022   

   

  Enslig                     _______3.1_____   

  Ektepar/samboere                 _______3.2_____   

  Person i bofellesskap                         _______3.3_____   

  Tillegg for ett barn 0-5 år               _______3.4_____   

  Tillegg for ett barn 6-10 år             _______3.5_____   

  Tillegg for ett barn 11-17 år             _______3.6_____   
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4. Utgifter som inngår i stønadssatsen for enslige stønadsmottakere uten barn   

   

4.1. Utgifter som inngår i statlige veiledende retningslinjer   

 

                              Inngår        Inngår ikke      

  Mat/drikke                             4.1.1   

  Klær og sko                             4.1.2   

  Husholdningsartikler og hygiene med mer                  4.1.3   

  TV-lisens, avis, telefon                         4.1.4   

  Fritidsaktiviteter                            4.1.5   

  Fritidsutstyr                       

Reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon    

      4.1.6   

  i forbindelse med daglige gjøremål)              

   

4.2. Andre utgifter som inngår i den kommunale stønadssatsen  som utbetales   

   

      4.1.7   

  Boutgifter (husleie)                          4.2.1   

  Strøm og oppvarming                         4.2.2   

  Bolig- og innboforsikring                         4.2.3   

  Innbo og utstyr                            4.2.4   

Andre utgifter som inngår i stønadssatsen - spesifiser: ______________4.2.5_______________   

   

   

5. Boutgifter   

Praktiseres det en øvre grense for dekning av boutgifter (husleie)?   Ja     Nei      5.1 Hvis ja, oppgi øvre 

grense for enslig stønadsmottaker uten barn (kr): ______5.2________   

   

   

6. Hvilke ytelser/inntekter holdes utenfor ved utmåling av stønad?   

  Barnetrygd          Ja    Nei    6.1   

  Kontantstøtte         Ja    Nei    6.2   

  Barns inntekter         Ja    Nei    6.3   

Annet, spesifiser: ______________6.4_______________   

   

   

7. Kommentarer og merknader   

7.1   
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