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KORTVERSJON AV RAPPORTEN: SOSIALHJELPSANALYSE 2012-2014 

1. Bakgrunn for rapporten 
Bystyret i Kristiansand har bedt om en grundig gjennomgang av status på 

sosialhjelpsområdet og en oversikt over hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere 

sosialhjelpsutbetalingene. Bakgrunnen for dette er at veksten i sosialhjelpsmottakere og 

utbetalinger har vært sterk i perioden 2012 til 2014. Antallet mottakere har økt med 683 

personer fra 2012 til 2014, noe som utgjør 37 % vekst. Nettoutgiftene har økt med omlag 30 

millioner kroner i samme periode og vokser omtrent i takt med mottakerantallet. I 2015 har 

veksten stoppet opp og har stabilisert seg på samme nivå som siste halvdel av 2014. 

2. Innfallsvinkler og metode 
 

For å finne forklaringene på veksten i antallet sosialhjelpsmottakere og utbetalinger, har vi tre 

ulike innfallsvinkler. 

 Hvilke eksterne forhold kan forklare veksten? Det er i hovedsak tre forhold vi har 

konsentrert oss om:  

- Arbeidsmarkedet  

- Bosetting av flyktninger  

- Bolig-/leiemarkedet  

 Hvilke kjennetegn ved mottakerne og ytelsene finner vi, og har dette endret seg fra 

2012-2014?  

 Finnes det organisasjonsinterne forhold som kan ha påvirket utviklingen? 

 

Hovedhensikten med analysen er å skaffe et kunnskapsgrunnlag om hvor skoen trykker slik 

at det blir enklere å finne treffsikre tiltak. Vi benytter både kvalitative og kvantitative metoder. 

For å analysere kjennetegn ved mottakere og ytelser er det hentet ut et stort datamateriale 

fra våre systemer som gjør det mulig å gjøre omfattende kvantitative analyser av 

mottakergruppen. Dette suppleres med kvalitative metoder for å komme nærmere 

årsaksforklaringene. Det er gjennomført flere intervjuer med ansatte og ledere for å belyse 

problemstillingene, samt at det er gjennomført detaljerte kartlegginger av forløp og 

årsaksforhold beskrevet i journaler til et representativt utvalg av mottakere i ulike 

mottakergrupper.  
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3. Historikk og nøkkeltall 
Med et tidsperspektiv fra 2000 til 2014, er ikke antallet sosialhjelpsmottakere i 2014 spesielt 

høyt. På starten av 2000-tallet var mottakerantallet opp mot 3000, og det er klart høyere enn 

mottakerantallet i 2014 på 2539. Mellom 2004 og 2009 sank mottakerantallet betraktelig. 

Deretter holdt det seg relativt stabilt frem til 2012, da antallet vokste raskt. Det er antallet 

voksne mottakere som øker  sterkt i denne perioden. Antallet ungdom med sosialhjelp har 

hatt en vekst fra 2009 og frem til 2014, men veksten er lavere enn for voksne. Det er verdt å 

merke seg at innføringen av kvalifiseringspenger slår inn i tallene fra 2011, da utbetalingene 

til denne ytelsen var over 20 millioner kroner. 

4. Sammenligning med andre storkommuner – ASSS rapporten 
En hovedindikator som benyttes ved sammenligning mellom storbyene er 

«ressursbruksindikatoren». Ressursindikatoren viser hvor mye ressurser (netto driftsutgifter) 

den enkelte kommune bruker på alle sosialtjenester i forhold til gjennomsnittet for ASSS-

kommunene, etter at vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og 

pensjonsutgifter. 

 
Gjennomsnittlig ressursbruk i alle ASSS-kommunen er satt til 1 i denne tabellen. 

Ressursindikatoren viser at Kristiansand kommune har en samlet ressursbruk til sosiale 

tjenester som ligger nøyaktig på snittet for ASSS-kommunene i 2014, og under snittet i 2012 

og 2013. 

 

Når vi sammenligner tall for kun økonomisk sosialhjelp, skiller Kristiansand kommune seg ut 

med en sterkere vekst i antallet mottakere og en høyere andel mottakere enn de andre 

kommunene i perioden 2012 til 2014. Kristiansand har den høyeste andelen ungdommer på 

sosialhjelp i 2014 av kommunene. Samtidig har Kristiansand meget kort stønadslengde, noe 

som bidrar til at utbetalingene per mottaker er lavest av alle kommunene.   

Fredrikstad Bærum Oslo Drammen Kristiansand Sandnes Stavanger Bergen Trondheim Tromsø
2014 0,819 0,947 1,033 0,825 1 0,942 1,139 1,103 1,157 1,036
2013 0,953 0,983 1,007 0,877 0,953 0,894 1,116 1,108 1,139 0,969
2012 0,933 1,035 0,99 0,896 0,976 0,872 1,036 1,12 1,158 0,983

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4 Ressursbruksindikator 
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5. Eksterne forhold som påvirker nivået på sosialhjelp 

5.1 Arbeidsmarked 

Arbeidsledigheten i Kristiansand økte fra 3,2 % i januar 2012 til 3,5 % i desember 2014. 

Dette er en vekst på 9 % og utgjør 145 personer. For ASSS-kommunene var endringen 2,1 

% til 2,5 % i samme periode. Ungdomsledigheten er noe høyere, og høyest i ASSS i 2014 

med unntak av Fredrikstad. Den økte også noe i perioden. Spørsmålet er hvilken betydning 

dette har for antall sosialhjelpsmottakere. 

 

Vi baserer oss både på egne regresjonsanalyser for å se på sammenhengen mellom 

arbeidsledighet og sosialhjelp, samt FAFO-rapport 2015:02 1som er utarbeidet på oppdrag 

fra Trondheim kommune.  Analysene viser at det er signifikant sammenheng mellom 

arbeidsledighet og sosialhjelp. Trondheim har på bakgrunn av FAFO-rapporten lagt til grunn i 

sine budsjettfordelingsmodeller at en vekst i arbeidsledige på 100 personer, resulterer i 30 

sosialhjelpsmottakere. En mindre robust sammenligning av endring i arbeidsledighet og 

sosialhjelpsmottakere i ASSS-kommunene mellom 2012 til 2014, viser liten sammenheng. 

Dette indikerer at de store talls lov ikke nødvendigvis er å finne igjen i enkeltperioder i 

enkeltkommuner. Det er imidlertid ingen tvil om at arbeidsledighet vil ha betydning for 

sosialhjelpsantallet, selv om det er metodisk vanskelig å anslå det konkrete omfanget av 

dette i Kristiansand mellom 2012 og 2014.  

 

Sysselsettingsandel er i tillegg til arbeidsledighet en sentral faktor i arbeidsmarkedet. Det er 

et mål på hvor mange som er i arbeid, og hvor mange som står utenfor av flere ulike årsaker. 

Vi har gjennomført egne regresjonsanalyser som viser at sysselsettingsandelen i 

befolkningen som helhet og i innvandrerbefolkningen har klar sammenheng med antallet 

sosialhjelpsmottakere. I perioden 2012 til 2014 har sysselsettingsandelen falt med 1,2 

prosentpoeng i Kristiansand, mens det samme tallet er 0,1 for ASSS-kommunene. Særlig 

sterk har sysselsettingsnedgangen vært i innvandrerbefolkningen fra ikke-vestlige land. Her 

har sysselsettingsandelen falt med 3,7 prosentpoeng, mens den for ASSS samlet har steget. 

Det er i tillegg verdt å merke seg at det blir stadig færre sysselsatte med et lavt 

utdanningsnivå. Det er et tegn på at antallet jobber med lite krav til utdanning er fallende.  

 

Både arbeidsledighet og sysselsettingsandel har betydning for antallet sosialhjelpsmottakere, 

og kan forklare deler av veksten innenfor sosialhjelp. Det er imidlertid grunn til å tro det dette 

ikke forklarer hele veksten. 
                                                
1 Evaluering av kriteriene for budsjettfordeling til barne- og familietjenesten og sosialtjenesten i Trondheim, FAFO-rapport 
2015:02. 
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5.2 Bosetting av flyktninger 

Andelen innvandrere på sosialhjelp utgjør en stadig større andel av sosialhjelpsmottakere i 

Norge (SSB). Sammenlignet med de andre ASSS-kommunene har Kristiansand ikke spesielt 

høy andel innvandrerbefolkning. Kristiansand skiller seg derimot ut når det gjelder 

sammensetningen i innvandrerbefolkningen. For ASSS er 57 % av innvandrerne fra ikke-

vestlige land. I Kristiansand er denne andelen 63 %. Kristiansand bosetter relativt flere enn  

de fleste ASSS-kommunene, og er i den forstand en «bosettings-kommune». 

 

FAFO-rapport 2015:02 søker å finne de viktigste forklaringsvariablene for blant annet utgifter 

til økonomisk sosialhjelp. Her finner en klar signifikant sammenheng mellom sosialhjelp og 

parameterne andelen ikke-vestlige innvandrere og andel flyktninger uten integreringstilskudd 

(det vil si med botid på mer enn 5 år i Norge). I Finansdepartementets kostnadsnøkkel for 

fordeling av rammetilskudd til kommunene er andel flyktninger uten integreringstilskudd en 

av flere faktorer, og dette bygger på regresjonsanalyser som viser signifikante 

sammenhenger mellom dette og utgifter til sosiale tjenester. Samlet sett betyr dette at det er 

rimelig å anta at økt bosetting vil ha betydning for utgiftene til sosialhjelp. Effekten på antallet 

sosialhjelpsmottakere vil en først og fremst se i bosettingsåret, da alle som bosettes mottar 

etableringstilskudd som sosialhjelp i Kristiansand, samt etter endt integreringsprogram (2-3 

år) dersom dette ikke fører til inntektsgivende arbeid.   

Som vi snart skal se, er bosetting av flyktninger en av forklaringene til veksten i 

sosialhjelpsmottakere, men det forklarer på langt nær hele veksten.  

 

5.3 Bolig- og utleiemarkedet 

Hypotesen om at økte leiepriser på bolig er en forklaring på veksten, finner vi ingen 

holdepunkter for og kan avvises som forklaring på veksten. 

6. Kjennetegn ved mottakerne og ytelsene 
For å få mer kunnskap om årsakene til veksten i antallet mottakere og ytelser, har vi hentet 

ut et stort datamateriale fra egne databaser. De bakgrunnsvariablene vi benytter i analysen 

for å finne kjennetegn ved mottakerne er kjønn, alder, husholdningsstørrelse og bakgrunn. 

De variablene vi benytter for å finne kjennetegn på ytelsene er om ytelsen er korttids-

/langtidsmottak, om sosialhjelp er hovedinntekt eller supplering på annen inntekt samt 

gjennomstrømming og dato for første søknad. Deretter har vi gjennomført kvalitative 

undersøkelser ved å plukke ut et representativt utvalg mottakere i ulike grupper og funnet 
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detaljerte opplysninger i journalen om utdanningsnivå, historikk og de bakenforliggende 

årsakene til behovet for sosialhjelp. 

 

6.1 Alder og kjønn 

Vi har sterkest vekst i voksengruppen med 50 % økning, men ungdomsgruppen vokser også 

– med 10 % - fra 2012-2014. Sammensetningen av kvinner og menn om omtrent lik, men 

veksten er litt sterkere blant kvinnelige sosialhjelpsmottakere. 

6.2 Bakgrunn 

Antall mottakere fordelt på bakgrunn. 
 2012 2013 2014 Vekst 2012-2014 

Født i Norge 1058 1263 1465 407 38 % 

Bosatte flyktninger 505 597 697 192 38 % 

Andre innvandrere 293 304 377 84 29 % 

Totalt 1856 2164 2539 683 37 % 

 

Veksten i sosialhjelpsmottakere er like høy blant mottakere som er født i Norge som blant 

bosatte flyktninger, mens det er lavere vekst blant andre innvandrere. Andelen av 

sosialhjelpsmottakere som er født i Norge utgjør 58 % av alle mottakere i perioden.  

 

Det ser ut til at det er noe økning i antallet bosatte med lang botid i Norge som mottar 

sosialhjelp, og at avgangen fra sosialhjelp tar noe lengre tid i 2014 enn i 2012. Tall fra 

Kongsgård skolesenter viser at andelen flyktninger i opplæringsspor 1 har økt i perioden. 

Dette er opplæringsløpet for dem med svakest forutsetninger. Det indikerer noe høyere 

problematikk og barrierer for integrering. Få bosatte flyktninger tar ut kommunale helse-, 

omsorgs- og oppfølgingstjenester, noe som antageligvis er en indikasjon på underforbruk av 

tjenester heller en et uttrykk for helseproblematikken for gruppen. 

 

Gjennom kvalitativ kartlegging av et representativt utvalg av bosatte med mer enn fem års 

botid og som mottok sosialhjelp i 2014 finner vi disse kjennetegnene:  

 

- Om lag 45 % er registrert med et tungt innsatsnivå (Spesielt eller varig tilpasset 

innsatsnivå).  

- 40 % holder på med eller har fullført videregående opplæring. De resterende 

har grunnskoleutdanning eller lavere. 

- 2/3 har ingen arbeidserfaring eller kun erfaring fra arbeidsrettede tiltak, mens 

1/3 har erfaring fra ordinære arbeidsforhold. 
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- Rundt 35 % er registrert med enten språk-/integreringsproblemer og/eller 

manglende kompetanse som årsak til at de mottak sosialhjelp. De resterende 

65 % har i tillegg til dette en eller annen tilleggsproblematikk knyttet til fysisk 

eller psykisk helse, eller sosiale-/atferdsmessige utfordringer.   

 Husholdninger6.3  

680 av 2539 sosialhjelpsmottakere har barn. Denne gruppen øker med 45 % i perioden som 

er mer enn for mottakergruppen samlet sett. Antall barn i husholdninger med sosialhjelp øker 

fra 949 til 1432 i perioden noe som er en vekst på 50 % fra 2012 til 2014. Veksten er klart 

sterkest i gruppen som er født i Norge.  

 

Vekst i gruppen fattige barn er et nasjonalt fenomen2, og trenden i Kristiansand skiller seg i 

så måte ikke fra dette. Fattigdoms- og barnesatsingen i sosialtjenestene i Kristiansand har 

vært prioritert i mange år, og dette har medført et sterkere barneperspektiv i tjenesten, og at 

utbetalingene til barnefamilier har økt. Satsingen har imidlertid ikke klart å demme opp for 

den nasjonale tendensen. En kunne tenke seg at tiltakene kunne ført til rekruttering av nye 

sosialhjelpsmottakere. Tilbakemeldingene tyder imidlertid på at satsingen ikke fører til 

nyrekruttering til sosialhjelp, og at veksten i husholdninger med barn derfor ikke kan knyttes 

særskilt til dette. Dette bildet bekreftes når vi undersøker historikken for denne 

brukergruppen. Den viser at veksten er størst i gruppen som hadde sin første søknad for mer 

enn 10 år siden.  

 

Utbetalingen per mottaker øker for denne gruppen, og dekning av barnehage alene øker 

med 2 millioner kroner fra 2012 til 2014. Det er imidlertid sosialhjelp som hovedinntekt som 

øker mest, noe som tilsier at mindre supplering til fritidsaktiviteter og lignende ikke er en 

hovedforklaring til veksten.  

 

I 2013 endret NAV Kristiansand sin praksis for utmåling av sosialhjelp til familier med mer 

enn to barn etter et tilsyn fra Fylkesmannen. Dette har hatt betydning for størrelsen på 

utbetalingene og utgjør 2 millioner kroner i 2014. Gjennomsnittlig utbetaling til husholdninger 

med mer enn to barn har gjennom dette økt, men praksisendringen kan ikke forklare veksten 

i antallet mottakere. 

 

Gjennom kvalitativ kartlegging av et representativt utvalg av de helt nye husholdningene med 

barn som mottok sosialhjelp i 2014 finner vi disse kjennetegnene.  

 

                                                
2 Riksrevisjonens undersøking av barnefattigdom. Dokument 3:11 (2013-2014) 
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Dette er mottakere som har mottatt sosialhjelp i kort tid. 

- Om lag 20 % er registrert med et tungt innsatsnivå (Spesielt eller varig tilpasset 

innsatsnivå).  

- 40 % har fullført videregående opplæring eller mer. De resterende har 

grunnskoleutdanning eller lavere. 

- 55 % har erfaring fra ordinære arbeidsforhold. Resten har ingen arbeidserfaring 

eller kun erfaring fra praksis/tiltaksplasser.  

- For de flest av husholdningene er det sammensatte årsaksforklaringer for at 

man havner i en vanskelig situasjon. Det er en kombinasjon av manglende 

kompetanse i møte med arbeidslivet og ulike tilleggsutfordringer. Dette kan 

være tilpasningsproblematikk, språkutfordringer, psykisk eller fysisk 

helsesituasjon, styring av den personlige økonomien og at en er aleneforsørger. 

 

 

Gjennom kvalitativ kartlegging av et representativt utvalg av husholdningene med barn som 

mottok sosialhjelp i 2014 og tidligere, finner vi disse kjennetegnene:  

 

- Om lag 60 % er registrert med et tungt innsatsnivå (Spesielt eller varig tilpasset 

innsatsnivå).  

- 30 % har fullført videregående opplæring eller mer. De resterende har 

grunnskoleutdanning eller lavere. 

- 50 % har erfaring fra ordinære arbeidsforhold. Resten har ingen arbeidserfaring 

eller kun erfaring fra praksisplasser.  

- Som for de nye husholdningene er det sammensatte årsaksforklaringer for at 

man havner i en vanskelig situasjon. Helseproblematikken er noe mer 

fremtredende for denne gruppen, enn de nye husholdningene. Det er en 

kombinasjon av manglende kompetanse i møte med arbeidslivet og ulike 

tilleggsutfordringer. Dette kan være tilpasningsproblematikk, språkutfordringer, 

psykisk eller fysisk helsesituasjon, styring av den personlige økonomien og at 

en er aleneforsørger.  

 

6.4 Ungdom 

 

For ungdom er det supplerende sosialhjelp som øker mest. Ungdommen får i større grad 

supplering på arbeidsinntekt i 2014 enn i 2012. Og dette er en «sunnere» sammensetning av 

brukergruppen i 2014 enn i 2012.  Allerede i alderen 21-25 år har mellom 70 % og 80 % av 
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mottakerne en sosialhjelpshistorikk. Vi ser at andelen helt nye brukere er noe redusert fra 

2012 til 2014, som kan indikere en høyere «gjengangerproblematikk» i 2014 enn i 2012. 

 

Av alle ungdommene er 64 % født i Norge. Gruppen innvandrere som ikke er bosatte 

flyktninger øker sterkest fra 2012 til 2014, men utgjør en veldig liten andel av ungdommene. 

 

Mottaket av enslige mindreårige flyktninger har historisk sett ligget mellom 5-15 personer i 

året, med unntak av 2009 da kommunen mottok 46 og 2011 da mottaket var 26. Enslige 

mindreårige flyktninger utgjør om lag 8 % av ungdommene på sosialhjelp. Det er en stor 

avgang fra sosialhjelp for denne gruppen, og særlig gjelder dette for de som ble bosatt i 

2009. En evaluering foretatt i 2013 viser også at i underkant av 50 % av ungdommene går 

over i videregående eller høyere utdanning når de flytter ut av bofellesskapene. Antallet 

enslige mindreårige på sosialhjelp var 59 i både 2012 og 2014, og denne gruppen kan med 

andre ord ikke forklare veksten i antallet ungdom på sosialhjelp i perioden. 

 

Gjennom kvalitativ kartlegging av et representativt utvalg av unge langtidsmottakere som 

mottok sosialhjelp i 2014, finner vi disse kjennetegnene:  

 

- Om lag 65 % er registrert med et tungt innsatsnivå (Spesielt eller varig tilpasset 

innsatsnivå).  

- 10 % har fullført videregående opplæring eller mer. De resterende har 

grunnskoleutdanning eller lavere. 

- 15 % har erfaring fra ordinære arbeidsforhold. Resten har ingen arbeidserfaring 

eller kun erfaring fra tiltak/praksisplasser.  

- Nesten 60 % er registrert med psykisk helseproblematikk som hoved- eller 

tilleggsårsak for at de mottar sosialhjelp. 20 % har rus som hovedårsak. 

Manglende kompetanse i møte med arbeidslivet er den vanligste 

tilleggsårsaken.  

 

6.5 Voksne 

For voksne er det gruppen som mottar sosialhjelp som hovedinntekt som øker mest, og 

særlig korttidsmottaket av sosialhjelp. Det er gruppen som er født i Norge som øker sterkest 

fra 2012 til 2014 (377 personer, 57 % vekst). Antallet bosatte flyktninger øker også noe (187 

personer, 54 % vekst). Gruppen andre innvandrere vokser minst (60 personer, 25 % vekst). 

Andelen helt nye mottakere utgjør 16 % av gruppa. Det er like sterk vekst i nye og kjente 

sosialhjelpsmottakere. Andelen som mottar sosialhjelp i 10-12 måneder øker også sterkt i 
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tilleggsårsak for at de mottar sosialhjelp. 20 % har rus som hovedårsak. 

Manglende kompetanse i møte med arbeidslivet er den vanligste 

tilleggsårsaken.  

 

6.5 Voksne 

For voksne er det gruppen som mottar sosialhjelp som hovedinntekt som øker mest, og 

særlig korttidsmottaket av sosialhjelp. Det er gruppen som er født i Norge som øker sterkest 

fra 2012 til 2014 (377 personer, 57 % vekst). Antallet bosatte flyktninger øker også noe (187 

personer, 54 % vekst). Gruppen andre innvandrere vokser minst (60 personer, 25 % vekst). 

Andelen helt nye mottakere utgjør 16 % av gruppa. Det er like sterk vekst i nye og kjente 

sosialhjelpsmottakere. Andelen som mottar sosialhjelp i 10-12 måneder øker også sterkt i 
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perioden. Antallet øker med 115 personer til totalt 317. Denne gruppen tar ut 40 % av 

sosialhjelpsutbetalingene. Også her er veksten sterkes blant mottaker født i Norge, men 

andelen som er født i Norge blant disse langtidsmottakerne er lavere enn for hele gruppen – 

på 35 %. 

Gjennom kvalitativ kartlegging av et representativt utvalg av voksne korttidsmottakere som 

mottok sosialhjelp i 2014, finner vi disse kjennetegnene:  

 

- Om lag 50 % er registrert med et tungt innsatsnivå (Spesielt eller varig tilpasset 

innsatsnivå).  

- 40 % har fullført videregående opplæring eller mer. De resterende har 

grunnskoleutdanning eller lavere. 

- 45 % har erfaring fra ordinære arbeidsforhold. Resten har ingen arbeidserfaring 

eller kun erfaring fra tiltak/praksisplasser.  

- Nesten 50 % er registrert med psykisk helseproblematikk som hovedårsak eller 

tilleggsårsak for at de mottar sosialhjelp. 10 % har rus som hovedårsak. 

Manglende kompetanse i møte med arbeidslivet er den vanligste 

tilleggsårsaken.  

 

 

Gjennom kvalitativ kartlegging av et representativt utvalg av voksne mottakere som mottok 

sosialhjelp i 10 eller flere måneder i 2014 viser:  

 

- 30 % av disse står oppført med sosialhjelpsutbetaling fra starten av 1990-tallet 

eller tidligere. 

- Over 95 % av disse mottok også sosialhjelp i 2015. 

- Om lag 60 % er registrert med et tungt innsatsnivå (Spesielt eller varig tilpasset 

innsatsnivå), og 24 % står oppført uten vurdering av innsatsnivå. 72 % har fått 

arbeidsevnevurdering.  

- Rundt 55 % har vært i arbeidsrettede tiltak, mens i underkant av 70 % har 

mottatt en eller annen form for arbeidsrettede ytelser (individstønad, APP eller 

dagpenger). 

- 20 % har fullført videregående opplæring eller mer. De resterende har 

grunnskoleutdanning eller lavere. 

- 30 % har erfaring fra ordinære arbeidsforhold. Resten har ingen arbeidserfaring 

eller kun erfaring fra tiltak/praksisplasser.  

- For 25 % er psykisk og/eller somatisk helseproblematikk hovedårsak.  For om 

lag 25 % er språk og integrering en hovedårsak. For 20 % er rusavhengighet 
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viktigste årsak. Manglende kompetanse i møte med arbeidslivet er også en 

vanlig hoved- og eller tilleggsårsak for mange. 

 

7. Organisasjonsinterne forhold 
Ulike interne forhold kan påvirke en organisasjons evne til å oppnå resultater. Av 

kapasitetsmessige hensyn har det ikke vært mulig å gjøre en dyptgående analyse av 

organisasjonsinterne forhold. I arbeidet har vi imidlertid gjennomført flere intervjuer med 

ansatte og avdelingsledere for å få innspill på ulike forklaringen til veksten i tjenesten, og 

relevante interne forhold av betydning. 

 

 Endring i personalressurser og etableringen av NAV i 20117.1  

NAV Kristiansand var det siste NAV-kontoret som ble etablert i 2011, og etableringen har 

vært en krevende prosess. NAV Kristiansand beskriver ulike typer oppstartsproblematikk, og 

at en i løpet av de fire årene har jobbet hardt med å bli bedre. Kommunen reduserte 5 

fagstillinger knyttet til sosialhjelp i oppstarten, men har blitt tilsvarende styrket ved 

introavdelingen og i forbindelsen med innføringen av kvalifiseringsordningen. De forventede 

stordriftsfordelene ved etableringen av NAV har en ikke klart å hente ut. Budsjett 

for økonomisk sosialhjelp ble redusert med 15,5 millioner fra 2010 – 2013. NAV og tidligere 

sosialkontoret har mange års erfaring med at tett oppfølging er et meget godt virkemiddel for 

å få folk i arbeid og aktivitet. I tillegg til ressurssituasjonen handler oppstartsproblemene om 

at ansatte og samarbeidspartnere skal dele forståelsen av NAVs satsning innen arbeid og 

utdanning. Det er innført ny oppfølgingsmetodikk etter etableringen av NAV, og innføring av 

nye arbeidsmetoder tar tid og krever mye opplæring. 

 

7.2 Forventninger og pågang 

Saksmengden knyttet til økonomisk sosialhjelp har økt med 60 % fra 2012 til 2014, noe som 

medfører økt arbeidsmengde for de økonomiske saksbehandlerne. Avslagsprosenten har 

holdt seg stabilt i perioden, mens antallet klagesaker har økt fra 2012 til 2014. Fylkesmannen 

opprettholder i all hovedsak kommunens vedtak.  At saksmengden og klagesakene har økt, 

er en indikasjon på sterkere pågang til tjenesten, og at folks forventninger til denne 

velferdsordningen har økt.  

 

Å påpeke klare årsaks-/virkningssammenhenger mellom organisasjonsinterne forhold og 

veksten innenfor sosialhjelpstjenesten ut fra intervjuene som er gjennomført, er ikke 
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metodisk mulig. Ut fra intervjuene er det allikevel grunnlag for å peke på flere forhold som 

kan ha betydning for utviklingen på sosialhjelp og som vil være nyttig å se nærmere på i 

videreutviklingen av organisasjonen. Dette kan oppsummeres i følgende punkter: 

 

- Det er større pågang og mindre kapasitet til kartlegging, avklaring og oppfølging av 

brukere i ulike tiltak og på ulike ytelser.  

- Tiltaksintensitet for brukerne er høy, men det stilles spørsmål ved om alle tiltakene er 

like målrettede og egnet ut fra brukernes problematikk. 

- Det tette samarbeidet mellom veileder og økonomiske saksbehandler er annerledes 

enn tidligere. Det er mindre tid til samarbeid, flere oppfølgere og større fagfelt å 

forholde seg til og dette utfordrer det tette samarbeidet fra tidligere.  

- De to eierne stat og kommune stiller krav og etterspør resultater på to helt ulike 

måter. Den statlige styringsdialogen dominerer og den kommunale eierens 

perspektiver og mål blir ikke tydeliggjort på samme måte. 

- Prioritering av personalressurser mellom ulike brukergrupper oppleves som krevende, 

og en opplever at sosialhjelpsmottakere ikke blir tilstrekkelig prioritert i den hektiske 

hverdagen. Det er ikke like tett oppfølging fra ledelsen når det gjelder arbeidet med 

sosialhjelpsmottakere som det er for andre brukergrupper. 

- Integreringsarbeidet som fagområde får for lite fokus og har enkelte utfordringer fordi 

miljøet er fragmentert. 

- Samarbeidet mellom NAV og øvrig kommunal oppfølgingstjeneste har 

forbedringspotensial. 

 

8. Tiltaksoversikt3 
Flere ulike tiltak er iverksatt i perioden: Jobbskolen startet i 2013 og retter seg mot ungdom 

som faller utenfor jobb og skole. Jobbhuset med avklaring og aktivitetsplikt for 

sosialhjelpsmottakere startet høsten 2014. Ung-Inn er en avklaringsarene for 

sosialhjelpsmottakere som ble startet i 2012. NAV rapporterer om gode resultater for disse 

tiltakene. Ellers er det iverksatt en rekke organisatoriske grep med ressursøkning på statlig 

side, tettere oppfølgingsteam på sosialområdet, revidering av samarbeidsavtalen med 

Oppfølgingstjenesten og Service og forvaltning og styrking av månedsrapporteringen.  

Det er også iverksatt fagorienterte tiltak som aktivitetskrav i saksbehandlingen, flere runder 

med barnefattigdomssatsing, sterkere kobling mellom introduksjonsprogram og 

                                                
3 I hovedrapporten Sosialhjelpsanalyse 2012-2014 fremkommer en mer detaljert tiltaksoversikt i kap. 
5. 
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kvalifiseringsprogram og gjennomføring av arbeidsevnevurdering for mottaker som avslutter 

sitt introduksjonsprogram. 

 

9. Konklusjon 
Rapporten tegner et bilde av en kompleks og sammensatt situasjon, hvor en verken kan 

peke på enkle forklaringer eller enkle løsninger. Både eksterne forhold i samfunnet og 

organisasjonsinterne forhold har betydning. 

 

 Både arbeidsledighet og sysselsettingsandel har betydning for antallet 

sosialhjelpsmottakere, og kan forklare deler av veksten innenfor sosialhjelp. Det er 

imidlertid grunn til å tro det dette ikke forklarer hele veksten. 

 Bosetting av flyktninger er en av forklaringene til økningen i sosialhjelpsmottakere, men 

det forklarer på langt nær hele økningen. 

 Det er antallet voksne mottakere som øker mest. Det er like sterk prosentvis vekst i 

mottakere som er født i Norge og bosatte flyktninger, mens gruppen andre innvandrere 

har svakere vekst. 

 Avgangen fra sosialhjelp for bosatte flyktninger går noe saktere i 2014 enn i 2012. 

 Antall mottakere med barn øker med 45 %, og utgjør en større del av mottakerantallet i 

2014 enn i 2012.  

 For unge sosialhjelpsmottakere er det sosialhjelp som supplering som øker mest, noe 

som uttrykker en «sunnere» sammensetning i gruppen. 

 Det er også grunn til å tro at organisasjonsinterne forhold har noe betydning. Det er sterk 

økning i pågang på sosialhjelpstjenesten, og dette gir kapasitetsutfordringer ved NAV 

Kristiansand. Dette går på bekostning av det interne samarbeidet og prioritering av 

arbeidet rettet mot denne brukergruppen. Tiltaksintensiteten er høy, men det stilles 

spørsmål ved om den er målrettet nok og tilstrekkelig tilpasset brukernes behov. Den 

statlige styringsdialogen dominerer og den kommunale eierens perspektiv blir ikke like 

synlig. 

 
 
 
 
Utarbeidet av: 
Håvard Skattum – trainee, helse- og sosialdirektøren 
Arild Vangstad – rådgiver,  NAV Kristiansand 
Andreas Stangenes – fagleder for økonomisk stønad,  NAV Kristiansand 
Ole Johan Rossland – spesialkonsulent  IKT, Service og forvaltning 
Kristin Skjelbred – rådgiver, helse- og sosialdirektøren (leder for arbeidet) 
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