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FLE RE ELD RE INNVANDRERE PÅ SO SI AL HJELP 
ET TER KUTT I SUP PLE REN DE STØ NAD
Av: Bjørn Halse1

Sam men drag
Den ne ar tik ke len un der sø ker kon se kven se ne av inn stram min gen i sup ple ren de stø nad til eldre 
i 2016. Stø na den skal være et al ter na tiv til so si al hjelp for eld re per so ner som har lav el ler in gen 
al ders pen sjon. Ni vå et på al ders pen sjon er blant an net av hen gig av an tall års bo tid i Norge og 
egen opp tje ning. Kort tid i Norge og lav opp tje ning gir be skjed ne al ders pen sjo ner, noe som ofte 
gjel der inn vand re re som kom til Norge sent i li vet. De fles te som mot tar sup ple ren de stø nad er 
inn vand re re. 

Per so ner som har kom met til Norge gjen nom fa mi lie gjen for en ing med barn, bar ne barn, ne vø er 
el ler nie ser, mis tet ret ten til stø na den. Be grun nel sen var blant an net at fa mi li en kun ne for sør ge 
dem. Ved søk nad om fa mi lie gjen for en ing stil les det krav om så kalt for sør gings ga ran ti. 

Et vik tig spørs mål er i hvor stor grad de som mis tet stø na den sy nes å kla re seg selv. For å 
 un der sø ke det te stu de rer vi bru ken av so si al hjelp. Sup ple ren de stø nad er en stat lig ord ning, 
mens so si al hjelp er en kom mu nal stø nad. Hvis so si al hjelp an ven des i et visst om fang, så vil jo 
be spa rel ser på stat li ge bud sjet ter opp vei es av økte ut gif ter på kom mu na le bud sjet ter. 

Vi an slår at 500–700 per so ner mis tet rett til stø na den, 15–21 pro sent av det to ta le an tal let mot
ta ke re. Et stort fler tall var kvinner.Gjennomsnittsalderen var 78 år og en tred je del var 80 år el ler 
eld re. Vi fant økt bruk av øko no misk so si al hjelp blant de som tid li ge re had de rett til sup ple ren de 
stø nad. Ba sert på en ana ly se av et ut valg på 468 per so ner, an slår vi at om kring halv par ten av 
dem mot tok øko no misk so si al hjelp i lø pet av 2016. 

Per so ner som tid li ge re har hatt noe inn tekt ved si den av sup ple ren de stø nad, sy nes å ha la ve re 
sann syn lig het for å mot ta sosialhjelp. Det er i tråd med forventinger om be hov for øko no misk so
si al hjelp. Vi fin ner også at per so ner som har bodd i Norge en stund, har stør re sann syn lig het for 
å få so si al hjelp. Mu li gens hen ger det sam men med at det er len ger si den for sør gings ga ran ti ble 
gitt, men tro lig også at dis se per so ne ne har mer kunn skap om nors ke vel ferds ord nin ger. 

1 Takk til Pål Aamodt og Helene Ytteborg for bidrag i innledende arbeid med artikkelen
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Bak grunn – yt el ser til eld re inn vand re re
En kel te per so ner som er bo satt i Norge har ikke rett til 
al ders pen sjon, and re har kun rett til små ut be ta lin ger. 
Den van lig ste år sa ken er kort bo tid, samt lav el ler 
in gen opp tje ning til al ders pen sjon. Per so ner som har 
bodd kort tid i Norge, har van lig vis hel ler ikke ruk ket 
å få sær lig opp tje ning. Med lite opp tje ning er det ak tu
elt med ut be ta ling et ter mins te pen sjons ni vå i al ders
pen sjo nen. Imid ler tid er mins te pen sjons ni vå i al ders
pen sjon av hen gig av bo tid (tryg de tid). Hvis 
tryg de ti den er la ve re enn 40 år, så re du se res min ste
pen sjon i al ders pen sjo nen for holds mes sig. Se fak ta
boks «Al der dom og yt el ser i Norge» for mer om ta le 
av blant an net al ders pen sjon. 

Per so ner som har kom met til Norge sent i li vet, har 
li ten mu lig het til å opp nå full tryg de tid el ler sær lig 
opp tje ning. Også per so ner som er født i Norge, og 
som re tur ne rer hit et ter man ge år i ut lan det, vil ha 
be gren se de mu lig he ter til å få sær lig tryg de tid el ler 
opp tje ning. Mid le ne til livs opp hold i al der dom men 
kan bli knappe hvis de ikke har and re inn tek ter, for
mue el ler mot tar pen sjon fra and re land. Ett unn tak er 
det verdt å mer ke seg: Flykt nin ger får full tryg de tid i 
al ders pen sjo nen, selv om egent lig bo tid er lav. 

Inn ført som et al ter na tiv til so si al hjelp
Sup ple ren de stø nad ble inn ført i 2006 for å gi en 
ga ran tert min ste inn tekt til eld re med lav el ler in gen 
al ders pen sjon. Ord nin gen gir ut be ta lin ger lik mins te 
pen sjons ni vå for al ders pen sjo nis ter. Ut be ta lin ge ne 
re du se res hvis sø ker har an nen inn tekt el ler pen sjon. 
Det sam me gjel der hvis per so nen mot tar so si al hjelp i 
sam me pe ri ode. Søk na der av slås hvis sø ker har for
mue over et halvt grunn be løp (G) i fol ke tryg den. Per 
ja nu ar 2018 ut gjør én G 93 634 kro ner. 

For ar bei de ne til lo ven om sup ple ren de stø nad pe ker 
på at mål grup pen så langt i stor grad had de vært hen
vist til øko no misk so si al hjelp (Ot. Prp. nr. 14 2004–
2005, s. 5). Ord nin gen ble gjen nom gått i en stor tings
mel ding i 2014. Også her ble det pekt på at sup ple ren de 
stø nad er inn ret tet som et al ter na tiv til øko no misk 
so si al hjelp. Va rig mot tak av so si al hjelp (øko no misk 
stø nad) «vart rekna som uhel dig et ter som øko no misk 
stø nad er meint å vere ei mellombels og unn taks vis 
yt ing» (Stor tings mel ding 9 2014–2015, s. 5). Vi de re 

står det: «Ein la òg vekt på at ei ny stø nads ord ning 
skul le vere ei meir ver dig løysing for den einskilde». 

Inn vand ring og vel ferds ord nin ger 
Det fore lig ger mye forsk ning og be skri vel ser av hvor
dan vel ferds ord nin ger er ut for met – både nors ke ord
nin ger og ord nin ger i den vest li ge ver den ge ne relt. De 
nor dis ke vel ferds ord nin ge ne om ta les gjer ne som uni
ver sel le, alt så inn ret tet mot hele be folk nin gen (Esping 
Andersen 1999). Sam ti dig fin nes det vik ti ge unn tak 
fra den ne uni ver sa lis men, ikke minst for inn vand re re. 
For inn vand re re er det re le vant å snakke om uli ke 
ni vå er av til gang til vel ferds ord nin ger. Ak sel Hat land 
(2010) bru ker be gre pet gra dert med lem skap. For eks
em pel av hen ger rett til noen tryg de yt el ser og ni vå et 
på ut be ta lin ger av hvor len ge man har vært bo satt i 
Norge. 

Fram stil lin gen av gra dert med lem skap tar blant an net 
ut gangs punkt i per so ners yr kes ak ti vi tet, leng de på 
bo tid i Norge og opp tje ning av ret tig he ter. Blant inn
vand rer ne pe ker Hat land på at det er be ty de li ge for
skjell mel lom dem som har flyt tet til Norge tid lig i li vet 
og dem som har an kom met se ne re i li vet. Yr kes ak ti ve 
inn flyt te re som har kom met til Norge i yr kes ak tiv al der, 
har rett på of fent li ge tje nes ter og et ter hvert de fles te 
kon tant yt el ser som sy ke pen ger og dag pen ger. Inn flyt
ter ne som ikke er yr kes ak ti ve, har in gen opp tje ning til 
yt el ser som kre ver det, men har til gang til blant an net 
of fent li ge tje nes ter. Re la tivt kort yr kes ak ti vi tet kan gi 
rett til sy ke pen ger og dag pen ger, men gir lave ni vå er på 
for eks em pel al ders pen sjon. 

Inn fø rin gen av sup ple ren de stø nad i 2006 in ne bar en 
klar styr king av eld re inn vand re res po si sjon i vel
ferds ord nin ger – be trak tet som et gra dert in ter vall. 
Det gjel der inn vand re re med be gren set bo tid og opp
tje ning. De har der for lite el ler in gen ting i al ders pen
sjon. Før 2006 var de hen vist til so si al hjelp hvis øko
no mi en var trang. Med sup ple ren de stø nad fikk 
bru ker ne til gang til en ord ning for inn tekts sik ring som 
ga ut be ta lin ger til sva ren de en al ders pen sjon på mins te 
pen sjons ni vå med full bo tid. 

Hat lands dis ku sjon av gra dert med lem skap fav ner 
vidt og be skri ver ikke alle mo men ter i de talj. Vi fore
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slår der for en ut vi del se in nen for te ma et som be hand
les her. Det er en fi ne re inn delt gra de ring for eld re 
som er bo satt og ikke len ger er yr kes ak ti ve og som har 
hatt lite ar beid før av slut tet yr kes kar rie re:2 

I. Flykt nin ger. Den ne grup pen er best stilt. De får 
full tryg de tid og en del and re ret tig he ter som føl
ge av sta tus som flykt ning. Hvis lite opp tje ning, 
får de al ders pen sjon et ter mins te pen sjons ni vå 
med full tryg de tid

II. Har rett på sup ple ren de stø nad. Man kan mot ta 
yt el se til sva ren de mins te pen sjons ni vå al ders pen
sjon, men med strenge reg ler for re duk sjon el ler 
opp hør hvis man har an nen inn tekt el ler for mue 
(in klu dert ek te fel les øko no mi). Stø nad av kor tes 
hvis al ders pen sjon gis, slik at sum men blir lik 
mins te pen sjons ni vå. Det stil les krav om fle re 
år li ge opp mø ter på lo kalt NAV kon tor

III. Har rett på so si al hjelp, men ikke på sup ple ren de 
stø nad. Man kan mot ta so si al hjelp ved be hov 
(ty pisk la ve re be løp enn mins te pen sjons ni vå). 
Har ofte lite i al ders pen sjon. Kan ha egne mid ler 
el ler and re inn tekts kil der. Kan være for sør get av 
and re

Mis tet rett – hva er kon se kven se ne?
Bort fall av rett til sup ple ren de stø nad sy nes å ha med
ført at noen per so ner fikk en sva ke re po si sjon i det 
nors ke vel ferds sy ste met. Fra å ha til hørt grup pe II i 
lis ten over, er de nå i grup pe III. Men hvor stor be tyd
ning har det fak tisk hatt for de in vol ver te? Mu li gens 
har ikke end rin ge ne skapt så sto re øko no mis ke 
om velt nin ger. For eks em pel om bru ker ne er for sør get, 
el ler har and re inn tek ter. For sør ging ble truk ket fram 
som ar gu ment ved inn stram min gen i 2016 (mer om 
det se ne re). Vi stu de rer bruk av so si al hjelp for å 
un der sø ke i hvor stor grad de res po si sjon re elt sett er 
svek ket i ord nin ge ne for inn tekts sik ring i al der dom
men. I ar tik ke len ser vi også på hva som kjen ne teg ner 
grup pen som mis tet rett til sup ple ren de stø nad. Vi de re 
er det re le vant å spør re om inn stram min gen har ført til 

2 For alle disse gruppene kan bostøtte fra Husbanken være aktuelt 
– i tillegg til ordningene vi omtaler

be spa rel ser på of fent li ge vel ferds bud sjet ter el ler om 
ut gif te ne kun har blitt flyt tet fra en bud sjett post til en 
an nen. Sup ple ren de stø nad er en stat lig ord ning, mens 
so si al hjelp er en kom mu nal stø nad. 

Ved et en de punkt på ar beids lin jen? 
I in te gre rings po li tikk er kan skje det vik tig ste vir ke
mid de let å frem me del ta gel se i ar beids li vet – å føl ge 
ar beids lin jen. Et an net sen tralt vir ke mid del er opp læ
rings ord nin ger for inn vand re re. Hen sik ten er blant 
an net å styr ke mu lig he te ne til å del ta i ar beids li vet og 
gjø re inn vand re re bed re i stand til å del ta i sam funns
li vet for øv rig. In tro duk sjons lo ven, inn ført i 2004, var 
en vik tig mi le pæl for opp læ rings ord nin ger (Broch
mann og Ha ge lund 2010). 

Det kan rei ses spørs mål om dis se stra te gi ene er re le
van te for grup pen som mot tar sup ple ren de stø nad. 
Strek ker ar beids lin jen i inn vand rings po li tik ken seg så 
langt opp i al der som til noen av dis se bru ker ne? Mot
ta ker ne av sup ple ren de stø nad er over 67 år, noen av 
dem be ty de lig eld re. Man ge av dem som mis tet rett til 
stø na den har også re la tivt høy al der (se em pi risk del 
av ar tik ke len). Så selv om en viss yr kes ak ti vi tet blant 
de yng ste mot ta ker ne både er mu lig og øns ke lig, er 
det man ge som har blitt så gam le at ar beid ikke er 
ak tu elt for å sik re egen inn tekt. 

Når det gjel der opp læ rings ord nin ger, så er ho ved re ge
len at eld re ikke er om fat tet av be stem mel se ne om 
plikt og rett til del ta gel se (Dju ve og Kav li 2015). I 
in tro duk sjons pro gram met for inn vand re re er mot ta
ker grup pen per so ner mel lom 18 og 55 år. Kom mu ner 
kan til by pro gram met til per so ner ut over dem som har 
plikt og rett. Plikt og rett til opp læ ring i norsk og sam
funns kunn skap gjel der (som ho ved re gel) for dem 
mel lom 16 og 67 år.3 

Kunn skap om sup ple ren de stø nad
Ord nin gen med sup ple ren de stø nad er ikke så stor – 
målt i an tall bru ke re. Ved ut gan gen av 2017 var an tal
let mot ta ke re av sup ple ren de stø nad 2730. Til sam

3 Det foreligger en rekke ytterligere regler for deltagelse i program-
mene. Se Djuve og Kavli (2015) og IMDIs nettsider (oppgitt i refe-
ranseliste)
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men lig ning var an tal let mot ta ke re av al ders pen sjon 
916 700.

An tal let mot ta ke re av sup ple ren de stø nad har ste get 
si den inn fø rin gen, men gikk noe ned et ter inn stram
min gen. Ved ut gan gen av 2006 fikk 2400 sup ple ren de 
stø nad. På slut ten av året 2015 var det an tal let 3300. 
Et ter inn stram min gen sank an tal let mot ta ke re til 2740 
i de sem ber 2016. 

Et stort fler tall av mot ta ker ne har noe inn tekt ved 
si den av sup ple ren de stø nad. Sli ke inn tek ter med fø rer 
re duk sjon i ut be ta ling av sup ple ren de stø nad. Ved 
ut gan gen av 2016 had de 86 pro sent av mot ta ker ne 
re du sert yt el se. Den van lig ste inn tek ten er fra fol ke
tryg den. Om lag 90 prosent av inn tek te ne er fra (den 
nors ke) fol ke tryg den. 8 pro sent av inn tek te ne er fra 
pen sjo ner i and re land. Kun 0,4 pro sent had de ar beids
inn tekt ved si den av sup ple ren de stø nad i 2015 (Jen
sen 2016, s.  101).

Man ge av mot ta ker ne av sup ple ren de stø nad til hø rer 
lav inn tekts grup pen i det nors ke sam fun net. Lav inn
tekts grup pen ut gjø res av dem som har inn tek ter un der 
en de fi nert gren se. De sis te åre ne har det det blitt van
li ge re å an ven de be gre pet lav inn tekt fram for fat tig 
el ler i ri si ko for fat tig dom. I hus stan der hvor ho ved
inn tekts mot ta ker fikk sup ple ren de stø nad var an de len 
lav inn tekt på nes ten 70 pro sent i 2014 (Om holt 2016). 
An de len var sti gen de i fle re år fram til 2014. Rap por
ten opp gir ikke tall et ter 2014, men det er grunn til å 
tro at an de len har gått noe ned igjen. Det er for di sat
se ne for mins te pen sjons ni vå ble he vet både i 2016 og 
2017. Økte sat ser har med ført høy ere ut be ta lin ger til 
mot ta ke re av sup ple ren de stø nad.

Saks be hand ling og mø ter opp levd som kre ven
de
Ar beids og vel ferds di rek to ra tet har gjen nom ført to 
in ter ne kart leg gin ger av saks be hand le res er fa rin ger 
ut ført av Ar beids og vel ferds di rek to ra tet i 2008 og 
2014. Mot ta ker grup pen be skri ves blant an net som 
«særleg krevjande brukarar» (Meld. St. 9 2014–2015, 
s. 27) Ut ford rin ge ne skyl des for eks em pel språk pro
ble mer og van s ker med å skrive og lese. An al fa be
tis me fore kom mer også. Det pe kes også på at man ge 
bru ke re har fy sisk syk dom (bru ker ne har høy al der) 

og at de tid vis har pro ble mer med å stil le til mø ter. 
Sam ti dig er det saks be hand ler nes opp fat ning at ord
nin gen med sup ple ren de stø nad er godt kjent i mål
grup pen. (Meld. St. 9 2014–2015, s. 27–28).

Re sul ta ter av inn fø ring av sup ple ren de stø nad 
En vik tig hen sikt med å inn fø re sup ple ren de stø nad 
var, som om talt, å re du se re bru ken av so si al hjelp, 
sær lig va rig hjelp. Det sy nes klart at ord nin gen har 
hatt en slik ef fekt. Et ter inn fø rin gen i 2006 sank 
an tal let inn vand re re over 66 år med so si al hjelp 
be trak te lig (Greb stad og Tønseth 2012: 39). SSB 
ut før te i 2009 en un der sø kel se av bruk av so si al hjelp 
før og et ter inn fø rin gen – blant dem som var mot ta
ke re av sup ple ren de stø nad. Her fram kom mer det at 
bru ken av so si al hjelp gikk svært mye ned blant bru
ker ne som had de sup ple ren de stø nad i de sem ber i 
2006 og 2007. Av 2 162 per so ner med sup ple ren de 
stø nad i beg ge de nevn te åre ne, var det 11 pro sent 
som mot tok øko no misk stø nad i 2007. Før inn fø rin
gen av sup ple ren de stø nad, i 2005, had de 74 pro sent 
av dis se bru ker ne so si al hjelp.4 

Hvem ble be rørt av inn stram ming?
Med virk ning fra 1. ja nu ar 2016 mis tet noen mot ta
ke re av sup ple ren de stø nad rett til fort satt yt el se.5 Inn
stram min gen sam men falt i tid med økt be kym ring for 
høy inn vand ring (NOU 2017:2, s 11). 

Lov end rin gen inn ført i 2016 gjaldt mot ta ke re av sup
ple ren de stø nad som har kom met til Norge med fa mi
lie gjen for en ing med barn, bar ne barn, ne vø er el ler nie
ser. End rin gen om fat ter per so ner hvor det ble stilt 
krav om ga ran ti i før s te ved tak om opp hold. Ved søk
nad om fa mi lie gjen for en ing stil les det ty pisk krav om 
slek tens øko no mis ke for sør gings evne. Bru ke re som 
har hatt et slikt krav i før s te ved tak om opp hold, fikk 
ikke len ger rett til sup ple ren de stø nad.

4 Resultatene er gjengitt i stortingsmeldingen «Gjennomgang av 
ordninga med supplerande stønad til personer over 67 år med kort 
butid i Noreg» (Meld. St. 9 2014–2015: 23 ff).

5 Jf. «Lov om endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover 
(økning i grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister og 
andre endringer)» (18.12.2015)
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Stor tings pro po si sjo nen i 2015 fore slo å end re ord nin
gen slik at mot ta ker ne i stør re grad var «den grup pen 
eld re som vir ke lig har be hov for mid ler til livs opp
hold» (Prop. 11 L 2015–2016, s. 24). Pro po si sjo nen 
pek te på for sør gings ga ran ti en for dis se bru ker ne (ved 
før s te søk nad om opp holds til la tel se), og at end rin gen 
ville gi for sør gings ga ran ti en stør re rea li tet. 

Om fa mi lie gjen for en ing
Det er mu lig å søke om inn vand ring til Norge for å bli 
gjen for ent med fa mi lie. Reg le ne er om fat ten de, til 
dels kom pli ser te og har blitt end ret på fle re tids punkt. 
Vi om ta ler kun noen ho ved trekk ved re gel ver ket. Det 
som fore kom mer hyp pigst er søk nad om gjen for en ing 
med ek te fel le, men det er også an led ning til å bli gjen
for ent med barn el ler for eld re – ikke minst i til fel ler 
hvor barn er mind re åri ge. Vi de re kan ens lig mor el ler 
far bli gjen for ent med voks ne barn. Mor el ler far må 
være over 60 år og kan ikke ha «slekt nin ger i opp 
el ler ned ad sti gen de lin je i hjem lan det» (Furuseth 
2013: 146). Det er også mu lig for for eld re el ler an nen 
fa mi lie å inn vand re til Norge med bak grunn i så kal te 
«ster ke men nes ke li ge hen syn». 

I sa ker med fa mi lie gjen for en ing er ho ved re ge len at 
det stil les krav om un der hold (for sør gel se) fra en 
så kalt ga ran tist el ler re fe ran se per son. Van lig vis er det 
per so nen man gjen for enes med som stil ler ga ran ti. 
Ved for ny et opp holds til la tel se (på grunn lag av fa mi
lie gjen for en ing) stil les det of test ikke krav om un der
hold (Furuseth 2013: 155). Det fore lig ger noen unn
tak fra kra vet om un der hold, blant an net der som 
re fe ran se per so nen er flykt ning, of fer for men nes ke
han del, hvis re fe ran se per so nen er un der 18 år el ler 
hvis sø ker er un der 15 og uten for sør ge re i hjem lan
det. 6 Sær li ge hen syn kan også noen gan ger gi unn tak. 
(Furuseth 2013). Sa ker hvor det er gjort unn tak fra 
krav om un der hold / for sør gel se er ikke om fat tet av 
inn stram min gen av sup ple ren de stø nad (Prop. 11 L 
2015–2016, s 24). 

6 Flyktning etter utlendingslovens § 28 eller etter bestemmelser om 
kollektiv beskyttelse (Furuseth 2013: 158)

An slår at mel lom 500 og 700 be rørt  
av inn stram ming
Sup ple ren de stø nad inn vil ges for ett år om gan gen, og 
mot ta ker ne må søke hvert år. For dem som mis tet rett 
til stø nad, in ne bar end rin gen at nye søk na der ikke ble 
inn vil get i 2016. Re gel end rin gen fikk således virk
ning da det tid li ge re ved ta ket løp ut, og det skjed de 
gjen nom hele 2016. 

Et ak tu elt spørs mål er hvor dan man best iden ti fi se rer 
grup pen som har mis tet rett til stø na den. Sup ple ren de 
stø nad saks be hand les i et eld re fag sy stem. Det er ikke 
egne re gist re rin ger, spe si el le ty per brev el ler and re til
gjen ge li ge kjen ne tegn som en ty dig iden ti fi se rer dem 
som har mis tet ret ten. I den ne ar tik ke len for sø ker vi 
der for å an slå hvor man ge som var be rørt.  

Det var om lag 741 per so ner som mot tok stø nad i 
2015 og inn i 2016 som ikke fikk for ny et stø nad i 
2016 og 2017. Her hol der vi uten for per so ner som er 
døde in nen tre må ne der et ter sis te ut be ta ling, per so ner 
som er flyt tet til ut lan det per ja nu ar 2017 og per so ner 
som har fått stø na den opp hørt på grunn av in sti tu
sjons opp hold i lø pet av 2016. I den ne grup pen vil det 
tro lig være per so ner som ikke len ger har hatt be hov 
for yt el sen el ler ikke øns ket å vi de re fø re stø na den. 
Tro lig er 741 et for høyt an tall. 

En an nen mu lig het er å se på dem som har hatt stø
nad i 2015, og som har søkt på nytt og fått av slag i 
2016.7 Ulem pen er at det te an tal let ikke om fat ter 
per so ner som ikke har søkt om for ny el se, for di de 
viss te at for ny et stø nad ikke ville blir inn vil get el ler 
for di de er førs te gangs sø ke re av sup ple ren de stø nad. 
For de len med en slik til nær ming er at de al ler fles te 
vil være bru ke re som re elt har mis tet ret ten til stø
nad. Blant de som had de mot tatt stø na den i 2015 og 
2016, var det 506 per so ner som søk te om stø nad på 
nytt og fikk av slag. Noen av dis se har kla get, og i 
en kel te til fel ler også an ket på kla gen.8 An tal let på 
506 er tro lig litt for lavt. Ba sert på vur de rin ge ne 

7 Noen mottakere mister stønaden av NAV på grunn av langt utlands-
opphold, flytting til utlandet, varig høy inntekt, eller av andre grun-
ner. De inngår ikke blant de brukerne som studeres her.

8 Det gjenstod et mindre antall klager og anker på tidspunktet da 
data ble hentet fra NAVs registre.
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over, an slår vi at mel lom 500 og 700 per so ner mis tet 
ret ten til stø nad.  

Flest eld re kvin ner – fra en rek ke land  
I vi de re ana ly ser tar vi ut gangs punkt de som had de stø
nad i 2015 og inn i 2016, og som søk te på nytt. Det er 
for den ne grup pen klas si fi se rin gen er sik rest. Noen er 
si den døde, flyt tet til ut lan det el ler kan ikke gjen fin nes 
med bo sted. Hvis man ser bort i fra dem som er døde i 
lø pet av 2016 og som ikke kan gjen fin nes i nors ke re
gist re per 1. ja nu ar 2017, så blir an tal let 468 per so ner. 

I fi gur 1 vi ses kjønns og al ders for de lin gen for den ne 
grup pen. Kvin ne an de len er hele 87 pro sent. En av 
år sa ke ne til høy kvin ne an del kan være fa mi lie inn
vand ring av ens li ge for eld re over 60 år. Kvin ner le ver 
gjen nom snitt lig len ger enn menn, og tro lig er det flest 
kvin ner som kom mer til Norge med den ne ord nin gen. 
Det te kan for eks em pel være en ker som ikke vil bo 
ale ne og har en van ske lig øko no misk si tua sjon et ter 
man nens død. 

Det er flest mot ta ke re i al de ren 7579 år (175 per so
ner), men det er også et be ty de li ge an tall i al de ren 
7074 år og 8084 år. En tred je del av mot ta ker ne er 80 
år el ler eld re. Kvin ne ne er i gjen nom snitt 78 år, mens 
men ne ne er 79 år i snitt. Gjen nom snitts al der sam let er 

78 år. 437 per so ner er re gist rert som ens li ge. Det ut
gjør en an del på 93 pro sent. Det er ven tet at an de len 
ens li ge er høy, si den man ge i ak tu ell grup pe nok har 
kom met til Norge på bak grunn av fa mi lie gjen for en ing 
med ens lig mor el ler far over 60 år. 

Fi gur 2 vi ser hvil ke land den ne grup pen har inn vand ret 
fra. Høy est an del har Sri Lanka og Russ land, beg ge med 
15 pro sent, men de kom mer fra en rek ke land. Både land 
i Asia, Af ri ka og Eu ro pa er re pre sen tert i over sik ten over 
de ti van lig ste lan de ne. To talt er det re gist rert 58 uli ke 
land som per so ne ne har inn vand ret fra.

I gjen nom snitt fikk dis se per so ne ne ut be talt 13 300 
kro ner i sup ple ren de stø nad i den sis te må ne den med 
re gist rert stø nad. Per so ner som har egen inn tekt, el ler 
har en ek te fel le med inn tekt, får av kor tet stø nad. 247 
per so ner fikk av kor tet ut be ta ling. Det ut gjør 53 pro
sent av mot ta ker ne. 

Data og me to de
Da ta grunn laget til den ne un der sø kel sen er fram skaf fet 
ved å kob le sam men fle re uli ke da ta kil der på in di vid
ni vå. De vik tig ste er data fra NAVs saks be hand lings sy
stem og data om bruk av so si al hjelp i kom mu ne ne. 
Da ta ene om mot tak av øko no misk so si al hjelp er hen tet 

Figur 1. Personer som hatt supplerende stønad i 2015 og fått avslag på søknad om fornyelse i 2016. Kjønn og 
alder. Antall 
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fra Kom mu neStatRap por te ring (KOST RA). Ord nin
gen sam ler en rek ke opp lys nin ger om ak ti vi tet i kom
mu ner og fyl kes kom mu ner, der iblant bruk av øko no
misk stø nad. Rap por te ring skjer år lig til Sta tis tisk 
sen tral by rå. KOST RAda ta ene om sup ple ren de stø nad 
har in for ma sjon på må neds nivå om bruk av øko no misk 
stø nad og ni vå et på ut be ta lin gen. Vi de re er det an vendt 
opp lys nin ger om land bak grunn fra NAVs tje nes te ba
ser te per son da ta sy stem (TPS). Den vik tig ste kil den for 
TPSda ta ene er det sen tra le fol ke re gis te ret.

Lo gis tisk re gre sjon 
I ana ly sen av bru ken av so si al hjelp an ven der vi lo gis
tisk re gre sjon. Det er en hyp pig brukt tek nikk når 
av hen gig va ria bel er bi nær, alt så har to ver di er el ler 
til stan der. For me len for slik re gre sjon er stilt opp 
un der. Her er p lik sann syn lig het for at den av hen gi ge 
va ria be len er lik 1. (Til stan de ne set tes of test til 0 og 
1.) β’ene er re gre sjons ko ef fi si en ter og x er uav hen
gi ge va riab ler (Everitt og Skron dal 2010: 2578). 

logit (p) = ln 1–p
p( ( = β0 + β1x1 + ··· + βnxn

Va riab ler i ana ly sen
Av hen gig va ria bel er i den ne sam men hen gen bruk av 
so si al hjelp. Vi øns ker å stu de re sam men hen ger mel lom 
den av hen gi ge va ria be len og ut valg te uav hen gi ge va riab

ler. De uav hen gi ge va riab le er for det før s te kjen ne tegn 
ved per so ne ne som al der, kjønn, an tall år i Norge og 
hvil ken ver dens del ved kom men de har inn vand ret fra. Vi 
har også en va ria bel for om ved kom men de bor sam men 
med voks ne (som gift, sam bo er el ler i bo fel les skap med 
and re voks ne). Per so ne ne i ut val get har inn vand ret fra 
svært man ge land, så det var be hov for for enk ling. Vi har 
der for valgt å an ven de ver dens del.9 

Vi de re er det tatt med en inn tekts va ria bel. Det er inn tek
ten som var re gist rert som grunn lag for av kor ting av sup
ple ren de stø nad på sis te tids punkt før stø na den opp hør te. 
Noen mot ta ke re har kan skje hatt til fel di ge inn tek ter 
ak ku rat da, men for man ge gir det nok en pe ke pinn på 
den øko no mis ke si tua sjo nen. For eks em pel er en be ty de
lig an del av inn tek te ne al ders pen sjon fra fol ke tryg den, 
noe som kan reg nes som sta bi le inn tek ter. I ut gangs
punk tet for ven ter vi at per so ner mer høy ere egne inn tek
ter har mind re be hov for å søke om so si al hjelp. 

To yt ter li ge re va riab ler er tatt med for å kor ri ge re for 
mu li ge skjev he ter: An tall gjen stå en de må ne der i 2016 
et ter sis te må ned med sup ple ren de stø nad og om per

9 Sør- og Nord-Amerika er slått sammen på grunn av få observasjo-
ner. Det var ingen observasjoner fra Australia. 

Figur 2. Innvandret fra land. Figuren viser de ti landene med høyest andel av samlet antall innvandrede 
personer. Prosent 
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so nen har mot tatt so si al hjelp i 2015. (So si al hjelp i 
2015 gjel der et mind re an tall bru ke re.)

Tol king av lo gis tisk re gre sjon
Det kan være kom pli sert å tolke re gre sjons ko ef fi si en
te ne i lo gis tisk re gre sjon. Re sul ta te ne opp gis der for 
også med et an net og mer in tui tivt mål, som på eng
elsk he ter «ave ra ge mar gi nal ef fect (AME)». På norsk 
bru kes gjer ne den di rek te over set tel sen: gjen nom
snitt lig mar gi nal ef fekt. Pro ble met med en slik over
set tel se er at den er lite for ståe lig for man ge le se re. Da 
er noe av hen sik ten bor te. I den ne ar tik ke len vil vi 
bru ke en an nen be teg nel se: «gjen nom snitt lig end ring 
i sann syn lig het (AME)». Vi hå per at ulem pe ne med 
av vik fra van lig be greps bruk, opp vei es av en mer for
ståe lig fram stil ling. 

«Ave ra ge mar gi nal ef fect (AME)» el ler «gjen nom
snitt lig end ring i sann syn lig het (AME)» er et al ter na
tivt mål på en va ria bels «virk ning» (Long og Freese 
2014). Det tar ut gangs punkt i hvor mye sann syn lig he
ten for et gitt ut fall end rer seg når man end rer ver di en 
på en uav hen gig va ria bel. Her opp gis re sul ta ter hvis 
uav hen gig va ria bel gis en øk ning med én en het på den 
ak tu el le ska la en, for eks em pel fra ti til el le ve år bo satt 
i Norge. End rin gen be reg nes for hver ob ser va sjon – 
og det an ven des ob ser ver te ver di er for de and re uav
hen gi ge va riab le ne. Der et ter kal ku le res gjen nom snitt
lig end ring for ob ser va sjo ne ne i da ta set tet, og det er 
det te som er så kalt «ave ra ge mar gi nal ef fect». Det gir 
en pe ke pinn på hvil ken sub stan si ell be tyd ning en 
va ria bel har (i mo del len).

Li ke vel gir nok ikke AME en full ver dig opp sum me
ring av re sul ta te ne fra lo gis tisk re gre sjon. Ikke minst 
er det van ske lig å bru ke rap por tert AME i en ta bell til 
vi de re kal ku la sjo ner og be reg nin ger. Gjen nom snit tet 
kan også i noen til fel ler rom me be ty de lig va ria sjon. 
Der for pre sen te res også re sul ta te ne som re gre sjons
ko ef fi si en ter (β) med til hø ren de stan dard feil (SE) og 
pver di er. 

AME er be reg net i sta tis tikk pro gram met Stata med 
en til leggs pak ke kalt SPOST13. Pro gram me ne i pak
ken er be skre vet i Long og Freese (2014). Se Har din 
og Hilbe (2012) for gjen nom gang av lo gis tisk re gre
sjon.

Om lag halv par ten mot tok so si al hjelp
V fin ner at fin ner at 225 per so ner – 48 pro sent – mot tok 
øko no misk so si al hjelp i lø pet av 2016. Det er blant dem 
som had de stø nad i 2015 og inn i 2016, og som søk te på 
nytt og fikk av slag. Vi ser på mot tok av so si al hjelp fra 
og med må ne den et ter sis te ut be ta ling av sup ple ren de 
stø nad. Forøvrig var det 22 per so ner som mot tok so si
al hjelp (blant de sam me per so ne ne) i 2015. 

De som mot tok so si al hjelp i 2016 had de en gjen nom
snitt lig må ned lig ut be ta ling på 12 100 kro ner (i de må ne
de ne hvor de mot tok so si al hjelp). So si al hjelp el ler øko
no misk stø nad er i den ne sam men hen gen ut be talt bi drag. 
Even tu el le lån hol des uten for. Det er en viss va ria sjon på 
ni vå et på ut be ta lin ge ne av so si al hjelp. Halv par ten av 
bru ker ne had de gjen nom snitt lig må ned lig ut be ta ling i 
in ter val let mel lom 7 600 kro ner og 14 400. 

For skjel ler mel lom dem som mot tar so si al hjelp 
og dem som ikke mot tar so si al hjelp
Er det for skjell på de som har mot tatt so si al hjelp og de 
som ikke har mot tatt so si al hjelp? I så fall: Hvil ke for
skjel ler er det? For å be sva re dis se to spørs må le ne 
an ven der vi lo gis tisk re gre sjon. Re sul ta te ne er gjen
gitt i ta bell 1. Se me to de ka pit tel for nær me re for kla
ring av me to dikk og tol king. 

Fle re år i Norge øker sann syn lig he ten for å mot ta so si
al hjelp. An tall år i Norge an gir også hvor len ge det har 
gått si den det ble stilt for sør gings ga ran ti ved søk nad 
om opp hold. Per so ner som har bodd en stund i Norge 
vil kan skje også ha opp ar bei det seg mer kom pe tan se 
om nors ke vel ferds ord nin ger. Gjen nom snitt lig end
ring i sann syn lig het (AME) for et eks tra år er 2 pro
sent po eng. I da ta set tet va ri e rer an tall år i Norge mel
lom 3 år og 34 år. 

Sti gen de al der er for bun det med la ve re sann syn lig het for 
å mot ta so si al hjelp. Den es ti mer te virk nin gen av al der er 
– med gjen nom snitt lig end ring i sann syn lig het (AME) 
– på minus 1,1 pro sent po eng (for ett år høy ere al der).10

10 I regresjonsmodellen er altså både alder og antall år i Norge tatt med. 
Det er et visst sammenfall mellom det disse to variablene måler. Imid-
lertid synes det ikke å skape problemer for estimeringen. Resulta-
tene forandres i liten grad ved å utelate den ene variabelen. 
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Per so ner som tid li ge re had de noe an nen inn tekt ved 
si den av sup ple ren de stø nad, sy nes i mind re grad å 
mot ta so si al hjelp. Gjen nom snitt li ge end ring i sann
syn lig het (AME) for å mot ta so si al hjelp er på 3,6 
pro sent po eng – ved en øk ning i tid li ge re inn tekt på 
10 000 kr. Til gang til noe an nen inn tekt kan gjø re det 
mind re nød ven dig å søke om so si al hjelp. På den 
and re si den kan det også være noen til fel ler hvor 
so si al hjelp av slås på grunn av an nen inn tekt. 

Vi fin ner ikke kla re tegn til for skjel ler mel lom menn 
og kvin ner. Der imot sy nes det å ha inn vand ret fra 
Af ri ka i ste det for Eu ro pa å være for bun det med en 
gjen nom snitt lig end ring i sann syn lig het (AME) som 
er 17,8 pro sent po eng høy ere (for å mot ta so si al
hjelp). I en al ter na tiv sam men lig ning av Af ri ka og 
Asia fram kom mer om trent sam me dif fe ran se (ikke 
vist). Det er ikke and re kla re in di ka sjo ner på for
skjel ler mel lom ver dens de le ne. Blant de af ri kans ke 
lan de ne er det flest per so ner fra So ma lia – se fi gur 2. 
Også fra and re stu di er er det kjent at inn vand re re fra 
Af ri ka har for høy et fore komst av mot tak av so si al
hjelp (Dok ken 2015). 

De som bor sam men med and re, har la ve re sann syn
lig het for å mot ta so si al hjelp enn de som bor ale ne. 
Det gjel der re la tivt få per so ner, og de har i de fles te 

til fel le ne ek te fel le over 67 år. Mu li gens er det te en 
grup pe som skil ler seg litt fra de and re per so ne ne som 
er ana ly sert her. I ut gangs punk tet er det van ske lig for 
to for eld re å få fa mi lie gjen for en ing med voks ne barn. 
Noen kan ha fått det på bak grunn av «ster ke mennske
lige hen syn». En an nen mu lig het er at noen har gif tet 
seg et ter at de kom til Norge. Det te har vi ikke in for
ma sjon om. 

Som tid li ge re om talt, er an tall mu li ge må ne der med 
so si al hjelp og mot tok av so si al hjelp i 2015 i ho ved sak 
kon troll va riab ler for å kor ri ge re for mu li ge skjev he
ter. Beg ge va riab le ne har ty de lig på virk ning på sann
syn lig he ten for å mot ta so si al hjelp, men ale ne har de 
har ikke så stor sub stan si ell be tyd ning for det som 
un der sø kes her. 

Opp sum me ring 
Det er en re la tivt li ten grup pe som har mis tet ret tet til 
sup ple ren de stø nad. Vi an slår den til å være et sted 
mel lom 500 og 700 per so ner. At så pass man ge som 
48 pro sent mot tar so si al hjelp (ba sert på ana ly se av 
468 per so ner), rei ser spørs må let om for sør gings ga
ran ti har vært til strek ke lig sik ker het for de som har 
mis tet rett til sup ple ren de stø nad. 

Tabell 1. Logistisk regresjon av personers mottak av sosialhjelp i 2016 (ja = 1, nei=0). 

Gjennomsnittlig endring i sannsynlighet Resultater i log odds (logit)

AME βß SE

Antall år i Norge (over 3 år) [0-34] 2,0 0.086** 0.027

Kvinne [mann = 0] -10,0 -0.440 0.325

Alder (over 67 år) -1,1 -0.048* 0.024

Bor sammen med andre [ja = 1] -32,8 -1.669** 0.544

Verdensdel [Europa = 0]

   Afrika 17,8 0.802* 0.389

   Asia -4,0 -0.172 0.228

   Amerika (Sør- og Nord-) -5,7 -0.250 0.609

   Ukjent 5,0 0.219 0.578

Inntekt ved siden av Suppl. støn. (10 000 kr) -3,6 -0,157* 0,069

Sosialhjelp i 2015 [ja=1] 27,2 1.285* 0.507

Antall mulige måneder sosialhjelp (over 1 mnd) [0-11] 1,6 0.069* 0.027

Konstantledd – -0.211 0.445

N = 462       McFadden R² = 0,07      *p < 0,05  ** p < 0,01    
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De som har mis tet stø na den er gam le – 78 år i gjen nom
snitt. Man ge er også kvin ner, og fra land der kvin ner i 
li ten grad var i ar beid uten for hjem met da de var yr kes
ak tiv al der. Det be tyr blant an net at de har svært be gren
set mu lig het til å ta løn net ar beid for å for sør ge seg selv. 

Vi vet ikke så mye om hva som skjer med dem som ikke 
mot tar so si al hjelp. Kan hen de er de for sør get av fa mi lie. 
Mu li gens har de noe egne mid ler. Sam ti dig er det ikke sik

kert at alle som har be hov for inn tekts sik ring, sø ker om 
kom mu nal so si al hjelp. Det te er eldre men nes ker, noen er 
tro lig syke, og norsk kunn ska pe ne er nok va ri e ren de – for
hold som kan gjø re det van ske li ge re for en kel te å ta i bruk 
ret tig he ten til å søke om so si al hjelp. Vi fin ner i re gre sjons
ana ly sen at per so ner med høy al der har noe la ve re sann
syn lig het for å mot ta so si al hjelp. Li ke vel kan vi ikke si 
sik kert at det skyl des vansker med å søke. Det er også 
mu lig at be ho vet for so si al hjelp er mind re ved høy al der. 

Al der dom og yt el ser i Norge
I Norge er al ders pen sjon fra fol ke tryg den for man ge den vik-
tig ste ord nin gen for inn tekt i al der dom men. Ved si den av fol-
ke tryg den fin nes det tje nes te pen sjon, av ta le fes tet pen sjon 
og uli ke pri va te for sik rings- og spa re ord nin ger – som ty pisk 
er til legg til ut be ta lin ger av al ders pen sjon. 

Ni vå et på al ders pen sjo nen av hen ger blant an net av hvor 
man ge år man har bodd i Norge, hvor stor opp tje nin gen har 

vært og hvor len ge man har hatt opp tje ning. Per so ner som 
har bodd i Norge hele el ler sto re de ler av li vet og vært yr kes-
ak ti ve, vil ha full «bo tid» (tryg de tid) og en god del i opp tje-
ning til al ders pen sjo nen. Per so ner som ikke har bodd så len-
ge i Norge har gjer ne kort tryg de tid, sam ti dig som de ikke vil 
ha ruk ket å få sær lig opp tje ning. Da kan ut be talt al ders pen-
sjon bli be skje den. 

Med lem skap
Ut gangs punk tet for rett til al ders pen sjon er at man er med-
lem i fol ke tryg den. Ho ved re ge len er at alle som er bo satt i 
Norge er plik tig med lem. Med lem mer er også per so ner som 
ikke er bo satt i Norge, men som ar bei der her. I noen til fel ler 
gjel der sær reg ler som av vi ker fra de nevn te prin sip pe ne. Sli-
ke reg ler fin nes blant an net for stu den ter og noen yr kes grup-

per (se f.eks. Narv stad 2015: 25-29). Vi de re er det mu lig å 
søke om så kalt fri vil lig med lem skap, for eks em pel er det 
ak tu elt for bo sat te nord menn som skal bo i ut lan det i en 
pe ri ode. Fri vil lig med lem skap må opp fyl le fle re krav for å bli 
inn vil get, blant an net nær til knyt ning til det nors ke sam fun-
net. 

Tryg de tid
Noe for enk let kan man si at tryg de tid hen ger sam men med 
an tall år i Norge. Et ter fol ke trygd lo ven §3-5 må man ha vært 
«med lem i tryg den med rett til yt el ser et ter pen sjons ka pit-
le ne». Full tryg de tid er 40 år, og over sky ten de år tel les ikke 
med. Tryg de ti den er også re gu lert av blant an net øvre og 
ned re al ders gren ser.

Per so ner som har kom met til Norge som flykt nin ger er unn-
tatt fra reg ler om tryg de tid i al ders pen sjo nen. De får yt el se 
be reg net et ter 40 års tryg de tid. Der imot er opp hold på 
hu ma ni tært grunn lag, ar beids inn vand ring og fa mi lie gjen for-
en ing om fat tet av reg le ne for tryg de tid. 

Noen vik ti ge ele men ter i al ders pen sjo nen
Et ter inn fø rin gen av fol ke tryg den i 1967 har grunn pen sjon 
og til leggs pen sjon vært ho ved ele men ter i al ders pen sjon. 
Grunn pen sjo nen skal sik re en øko no mi som hol der et visst 
nivå i al der dom men. Til leggs pen sjo ner gir høy ere pen sjons-

ut be ta lin ger til dem som har hatt opp tje ning til al ders pen sjo-
nen. Som ho ved re gel hen ger opp tje nin gen sam men med 
nivå på inn tekt og an tall år med inn tekt. Se Kjøn stad (2009: 
137 ff.).

Min ste pen sjon og tryg de tid
Per so ner med lav opp tje ning er sik ret et min ste ni vå, selv om 
opp tje nin gen i ut gangs punk tet ville gitt en la ve re al ders pen-
sjon enn mins te pen sjons ni vå. Min ste pen sjon re du se res for-

holds mes sig hvis tryg de ti den er un der 40 år. Det te in ne bæ-
rer at per so ner med kort tryg de tid kan få små ut be ta lin ger 
fra den nors ke al ders pen sjo nen. 

Trygde av ta ler og ut be ta lin ger fra and re land
I det nors ke re gel ver ket for al ders pen sjon inn går uli ke av ta-
ler Norge har inn gått med and re land. Blant dis se av ta le ne er 
Nor ges av ta ler med EU / EØS de vik tig ste. Per so ner som har 
bodd i land uten trygde av ta le med Norge, kan selv sagt også 
mot ta pen sjon fra det te lan det, men i ut gangs punk tet er det 
ikke noen ko or di ne ring. I en del til fel ler er det be grens nin ger 

på mu lig he te ne for å eks por te re (hel el ler de ler av) yt el se til 
an net land. Også Norge har egne reg ler for eks port av tryg-
de yt el ser. Et an net for hold er at ni vå et på lønn og pen sjon 
kan være svært for skjel lig mel lom Norge og land i Øst-Eu-
ro pa el ler i den tred je ver den. Ut be ta lin ger fra sli ke land kan 
gi be gren set kjø pe kraft i Norge. 
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s. 21 ff). End rin gen av reg le ne i 2016 snev ret inn 
hvem som kun ne mot ta sup ple ren de stø nad – og da 
fin ner vi igjen økt bruk av so si al hjelp i den grup pen 
som mis tet rett til yt el sen. Det in ne bæ rer også at 
of fent li ge ut gif ter til inn tekts sik ring for den ne 
grup pen i noen grad er flyt tet fra stat li ge bud sjet ter 
til kom mu na le bud sjet ter. 

Vi fin ner alt så fle re for skjel ler mel lom de som mot tok 
so si al hjelp og de som ikke mot tok so si al hjelp. Vi ser at 
jo leng re tid det er si den ved kom men de kom til Norge, 
des to høy ere sann syn lig het for at de mot tar so si al hjelp. 
Det er in ter es sant, et ter som for sør gings ga ran ti blir 
krevd ved søk nad om opp hold. Det kan være at en slik 
ga ran ti har mind re be tyd ning et ter som ti den går. Imid
ler tid er det van ske lig å si noe sik kert om år sa ken til de 
med fle re år i Norge har høy ere sann syn lig het for so si
al hjelp. En an nen mu lig for kla ring er at de som har 
bodd leng re i Norge har bed re kjenn skap til de nors ke 
vel ferds ord nin ge ne. 

Det er også in ter es sant at per so ner med noe inn tekt 
ved si den av sup ple ren de stø nad, har la ve re sann
syn lig het for å mot ta so si al hjelp. Et slikt funn er i 
tråd med for vent nin gen om at per so ner uten and re 
inn tek ter har et stør re be hov for øko no misk so si al
hjelp. 

Et av ho ved må le ne med inn fø rin gen av sup ple
ren de stø nad var å re du se re bru ken av øko no misk 
so si al hjelp for eld re med lite el ler in gen ting i 
al ders pen sjon. Og ord nin gen re du ser te tro lig bru
ken av so si al hjelp (Stor tings mel ding nr. 9 201415 

Sup ple ren de stø nad
Sup ple ren de stø nad er en ord ning for dem som har lite 
el ler in gen ting ut be talt i al ders pen sjon. Ord nin gen er re gu-
lert gjen nom en egen lov. Det er kun per so ner som er 67 år 
el ler mer, som kan søke om sup ple ren de stø nad. Ord nin-
gen er sær lig ak tu ell for eld re som ikke har bodd så len ge i 
Norge. Den ne grup pen har gjer ne små ut be ta lin ger av 
al ders pen sjon. Nes ten alle mot ta ker ne av sup ple ren de 
stø nad er inn vand re re. Kun 4 pro sent av mot ta ker ne (per 
de sem ber 2015) var født i Norge (Jensen 2016: 98). 

Sat ser pr. ja nu ar 2018
 – Ens li ge stø nads mot ta ke re: 181 744 (per må ned 15 145)
 – Per so ner med ek te fel le un der 67: 181 744 (per må ned 

15 145)
 – Ek te fel le 67 år el ler eld re: 172 711 (per må ned 14 393)
 – Ens lig i bo fel les skap med an nen vok sen per son: 

172 711 (per må ned 14 393)

Re du se res mot an nen inn tekt,  
pen sjon og so si al hjelp
Sam men lig net med man ge and re yt el ser fra NAV, er det 
re la tivt streng be hovs prø ving av sup ple ren de stø nad. Stø-
na den re du se res el ler fal ler bort hvis mot ta ke ren el ler 
ek te fel len har inn tekt el ler pen sjon. Det gjel der også pen-
sjon / inn tekt fra and re land. Sup ple ren de stø nad av kor tes 
også mot ut be talt so si al hjelp – hvis so si al hjelp er gitt for 
sam me pe ri ode. Det gis av slag på søk nad der som for mue 
over sti ger 0,5 G (grunn be lø pet i fol ke tryg den). Per ja nu ar 
2018 ut gjør 1 G 93 634 kro ner. Van lig bo lig blir som re gel 
ikke vur dert som for mue. 

Kan ikke eks por te res
Mot ta ke ren må være bo satt i Norge, og stø nad fal ler bort 
ved mer enn 90 da gers opp hold i ut lan det (sam let i lø pet 
av i stø nads pe ri oden på et år). Det er ikke mu lig å flyt te til 
et an net land og ta med seg ut be ta lin ger dit.

Per son lig opp mø te
Stø na den inn vil ges for et år av gan gen. Mot ta ker må møte 
på NAV kon tor ved le ve ring av søk nad, og inn til to gan ger 
i året til opp føl gings sam ta ler. 

Se Jensen (2016) for en fyl di ge re gjen nom gang av ut for-
min gen av ord nin gen og ut vik lin gen. 

Øko no misk so si al hjelp
Øko no misk so si al hjelp er re gu lert av lov om so si a le tje nes ter 
i ar beids- og vel ferds for valt nin gen. Det kal les også øko no-
misk stø nad. Slik stø nad skal sik re mot ta ke ren for svar lig livs-
opp hold. Det er en mid ler ti dig støt te, selv om det ikke er noe 
tak på hvor len ge en per son kan mot ta øko no misk so si al-
hjelp. Det stil les krav om at mot ta ker ikke har til strek ke lig 
lønns inn tekt, egne mid ler el ler mot tar yt el ser som gjør ved-
kom men de i stand til å for sør ge seg selv. 

NAV kon to ret i hjem kom mu nen be hand ler søk na der. Inn-
vil gel se gjø res skjønns ba sert, blant an net ut i fra en vur de-
ring av sø kers si tua sjon. I vur de ring av en søk nad og et 
even tu elt po si tivt ved tak, vil også and re tje nes ter være 
ak tu el le for sø ke ren, for eks em pel råd og vei led ning, mid-
ler ti dig bo til bud og kva li fi se rings pro gram. 

Vei le den de stat li ge sat ser for 2018:
 – Ens li ge: 6 050 (per må ned)
 – Ek te par/sam bo e re:  10 100 (per må ned)
 – Per son i bo fel les skap: 5 050 (per må ned)

Dok ken (2015) stu de rer inn vand re res bruk av so si al hjelp. 
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