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 Sammendrag 

Formålet med dette notatet er å belyse hvem langtidsmottakerne av sosialhjelp er, hvilke faktorer 

som påvirker varighet av stønadsperioder, samt sannsynligheten for å komme tilbake på sosialhjelp 

etter opphør i utbetalinger. Datagrunnlaget er hentet fra fagsystemet Fasit, som brukes i 

saksbehandling av økonomisk sosialhjelp. Alle forhold og sammenhenger som vi ser på i dette 

notatet er begrenset til datagrunnlaget i fagsystemet. Dette er i hovedsak bakgrunnsinformasjon 

om mottaker og husstanden, samt opplysninger om søknadsprosess og ytelse.  

Vi har sett på 28 904 mottakere av sosialhjelp i perioden 2016-2019 med én eller flere 

stønadsperioder med sosialhjelp. Dette gir i alt 41 000 forløp. Av alle mottakere som er registrert i 

denne perioden har 70 prosent mottatt sosialhjelp i inntil 12 måneder og 17 prosent i 12-24 

måneder. Vi finner også at det er en liten andel sosialhjelpsmottakere som har sammenhengende 

stønad i mer enn to år.1  

Den gjennomsnittlige sosialhjelpsmottaker har en stønadsperiode på 6,9 måneder, kontrollert for 

personkjennetegn og bydelsforskjeller.  Landbakgrunn, alder og hvilke stønader eller inntekt 

mottaker her, har mest å si for mottakslengden og er de faktorene som i størst grad skiller 

bydelene fra hverandre. Mellom bydelene varierer mottakslengden mellom 5 og 8 måneder i 

gjennomsnitt. Avgrenser vi mottakergruppen til dem med full økonomisk sosialhjelp, varierer 

mottakslengden mellom 6 og 10 måneder, kontrollert for andre forhold.  

Nærmere halvparten av mottakere på sosialhjelp kommer tilbake på sosialhjelp etter første 

stønadsperiode. Det ikke er noen nær sammenheng mellom hvor lang periode man mottar 

sosialhjelp og sannsynligheten for å komme tilbake. Andel gjengangere på sosialhjelp er mer 

avhengig av om utbetalt sosialhjelp er gitt som full eller supplerende stønad. Et hovedfunn i 

analysen er at mottakere med supplerende sosialhjelp har i gjennomsnitt 7 prosentpoeng høyere 

sannsynlighet enn full sosialhjelp for å komme tilbake på sosialhjelp. 

 

   

 

                                                                 
1 I alt er det 12 prosent i denne gruppen av langtidsmottakere som i hovedsak består av de som startet å motta 

økonomisk sosialhjelp i 2016, som er den gruppen som vi kan følge lengst basert på Fasit-data fra alle bydeler. 
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Om statistikken 

Innledning 

Formålet med dette notatet er å belyse i hvilken grad ulike kjennetegn ved mottakere samt tilknytning til 

arbeidsmarkedet og mottak av statlige ytelser, påvirker varigheten som sosialhjelpsmottaker og 

sannsynligheten for, på ulike tidspunkt, å få en annen inntektssikring. Dette belyses ved hjelp av 

registerdata fra LIV sosial for perioden 2016 og juli 2019. Mer innsikt om hva som over tid påvirker 

varigheten som sosialhjelpsmottaker og sannsynligheten for å bli langtidsmottaker kan bidra som 

kunnskapsgrunnlag til å forebygge langvarig eller gjentakende mottak av økonomisk sosialhjelp.     

 

Datagrunnlag og operasjonalisering av varighet som sosialhjelpsmottaker  

Datagrunnlaget for analysen består av informasjon om sosialhjelpsmottak registrert i fagsystemet Fasit. 

Dataene er hentet ut fra ledelses- og informasjonsverktøyet LIV sosial («LIV-databasen»). I alt omfatter 

analysen 28 904 mottakere av økonomisk sosialhjelp i perioden 2016 og ut 2019.  

Som følge av tilgang til nye data via LIV sosial, har vi i tillegg til å se på selve utbetalingene og beregning 

av varighet som sosialhjelpsmottaker, også hentet ut informasjon om mottakers registrerte inntekt i 

søknad om sosialhjelp. Vi har data om blant annet ulike statlige ytelser og arbeidsinntekt. Vi har 

imidlertid ikke data om den kommunale bostøtten for leietakere i kommunal bolig, BKB, da dette ikke 

registreres i Fasit. Det betyr at mottakere som kun er registrert med økonomisk sosialhjelp, som vi 

omtaler som å være mottakere av «full» sosialhjelp, også kan motta BKB.  

I tillegg til data fra Fasit, har vi koplet informasjon fra Socio for å korrigere mottakers landbakgrunn 

registrert i Fasit.  

I denne analysen benytter vi begrepet «stønadsperiode» når en person har mottatt sosialhjelp 

sammenhengende over tid. I hovedsak har vi tatt utgangspunkt i varighet målt i antall måneder, fra man 

starter å motta sosialhjelp til hjelpen opphører. Denne operasjonaliseringen bevarer mer informasjon om 

varighet enn om man kun ser på langtidsmottak som all varighet over et bestemt antall måneder, som for 

eksempel 12 måneder sammenhengende mottak (jfr. Dokken 2016, Proba 2017, SSB 2019).  

Vi har lagt til grunn at en mottaker kan ha opphold på inntil to måneder i løpet av en periode og likevel få 

det telt med som en sammenhengende periode. Vi har gjort dette fordi en andel av mottakerne har én til 

to måneder i løpet av en periode hvor de ikke mottar sosialhjelp, det vil si de «går inn og ut» av sosialhjelp. 

Et kort opphold av utbetalinger kan skyldes mange forhold, eksempelvis tekniske forhold ved utbetaling, 

og trenger ikke å bety at mottaker er i en livssituasjon hvor behovet for sosialhjelp bortfaller. 

Operasjonaliseringen som ligger til grunn for denne analysen tar også hensyn til varighet på tvers av 

kalenderår. Antall måneder mottak innenfor et enkelt kalenderår er ikke nødvendigvis en god indikasjon 

på hvor lenge en person har mottatt sosialhjelp, da stønadsperioder gjerne strekker seg over to eller 

flere kalenderår (Dokken 2016). Dette fører til at lengden på mottak vil bli undervurdert dersom mottak 

behandles separat for hvert kalenderår (Proba 2017). 
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Figur 1 Illustrasjon av operasjonalisering av varighet for en tenkt mottaker av sosialhjelp.

Figur 1 illustrerer hvordan operasjonalisering av varighet slår ut for en tenkt mottaker av sosialhjelp.

Tidslinjen viser mottak av sosialhjelp mellom mai 2017 og september 2018, med et opphold på 5

måneder, som gir mottak av sosialhjelp i to perioder på henholdsvis 5 og 7 måneder. Ettersom vi tillater

inntil to måneder «hull» i utbetalinger, telles mai 2018 med i den andre perioden, men er skravert i lysere

farge for å illustrere at dette er en måned hvor mottakeren ikke hadde noen utbetaling.

For å analysere varigheten på et stønadsforløp benytter vi en parametrisk overlevelsesanalysemodell

hvor vi både får sett på forskjeller mellom bydelene og kan følge den samme mottakeren over tid og på

tvers av stønadsperioder.

Hvem er langtidsmottakerne av økonomisk sosialhjelp?

Flest korttidsmottakere, men 12 prosent har mottatt sosialhjelp sammenhengende siden 2016

Et langtidsmottak defineres ofte som sammenhengende mottak av sosialhjelp i 12 måneder eller mer (se

Dokken 2016). For å beskrive sosialhjelpsmottakerne har vi i dette notatet definert et mottak på mindre

enn 12 måneder som et korttidsmottak, og12 måneder eller mer som et langtidsmottak. Fordi det kan

skjule seg mønstre i dataene som er vanskelig å oppdage dersom man ser på all varighet over 12 måneder

som langtidsmottak, er det i statistikken skilt ut en egen kategori av langtidsmottakere som har hatt

sammenhengende mottak i mer enn 24 måneder.

Av i alt 28 904 mottakere av sosialhjelp i perioden 2016 – 2019, er det i underkant av 70 prosent som

mottar sosialhjelp sammenhengende i inntil ett år, og 17 prosent som mottar sosialhjelp i 12-24

måneder. 12 prosent av sosialhjelpsmottakerne mottar sosialhjelp sammenhengende i mer enn to år (jfr.

figur 1). For å utdype hva som ligger bak figur 1 har vi laget en tabell over varighetkategorisert i

korttids- (< 12 måneder) og langtidsmottak (12-24 og mer enn 24 måneder), fordelt etter ulike

kjennetegn ved mottaker (se tabell 1).
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Tabell 1 Kjennetegn ved mottakere av økonomisk sosialhjelp ved oppstart av stønadsforløp, 2016-

2019. Gjennomsnitt og prosent. 

 

 Alle 

mottakere 

Korttidsmottakere 

(<12 måneder) 

Langtidsmottakere 

(12-24 måneder) 

Langtidsmottakere 

(>24 måneder) 

 Alder, ved start av 

stønadsperiode 
40 38,6 40,3 46,1 

Kjønn  

(andel menn) 
56,0 % 56,6 % 54,5 % 51,9 % 

Andel som er samboende eller 

registrert som gift 
20,0 % 19,4 % 20,9 % 20,9 % 

Landbakgrunn (utenfor EØS-

området, Norge holdt utenfor) 
51,0 % 48,4 % 57,5 % 58,7 % 

Registrert  

arbeidsinntekt 
8,5 % 9,7 % 6,7 % 3,7 % 

Andel mottakere på full 

sosialhjelp 
46,5 % 43,1 % 51,3 % 58,8 % 

Økonomisk sosialhjelp utgjør 

50 prosent eller mer av 

inntekten2  

57,0 % 54,6 % 60,5 % 63,8 % 

     

Boforhold:     

    Kommunal 22,7 % 21,1 % 24,4 % 30,2 % 

    Leid 58,2 % 58,0 % 60,2 % 56,7 % 

    Annet 18,9 % 20,8 % 15,5 % 13,0 % 

 

Antall barn: 

Ingen barn 60,8 % 63,3 % 55,6 % 53,3 % 

    1 barn 20,1 % 19,6 % 21,3 % 21,3 % 

2 barn 10,6 % 9,8 % 11,8 % 13,7 % 

3 barn 4,9 % 4,3 % 6,3 % 6,5 % 

4 barn 2,1 % 1,8 % 2,9 % 3,1 % 

5 eller flere barn 1,5 % 1,2 % 2,1 % 2,0 % 

 

Inntekter/  

Statlige ytelser: 

Sykepenger 8,6 9,6 7,8 4,4 

Arbeidsavklaringspenger 12,2 13,0 11,0 9,2 

Uførepensjon 7,7 8,9 5,4 4,0 

Dagpenger 2,9 3,1 2,8 1,5 

Arbeidsinntekt 8,2 9,4 6,2 3,6 

Statlig bostøtte3 23,2 20,9 25,3 33,0 

Introduksjonsstøtte 2,6 2,9 2,7 1,5 

Kvalifiseringsstønad 2,6 2,6 2,7 2,1 
 

 

 

                                                                 
2 Her må vi ta et forbehold – siden vi ikke kjenner om personer har BKB, vet vi ikke om sosialhjelpen utgjør 50 prosent 

eller mer av inntekten for mottakere som bor i kommunal bolig (potensielt sett 22.7 prosent av mottakerne). Hvor mye 

dette slår inn er uvisst, men vi vet at gjennomsnittlig utbetalt BKB var 7410 kroner i desember 2019 – størrelsen på 

utbetalingene kan bety at det vil slå betydelig inn her, særlig i gruppen av langtidsmottakere som mer sannsynlig har 

kommunal bolig og BKB. 
3 Datagrunnlaget i analysen gjør det ikke mulig å identifisere alle som får den statlige bostøtten refundert fra 

kommunen på begrunn av BKB.  
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Figur 2 Antall mottakere fordelt etter varighet på sosialhjelp i måneder. Fargekode brukt for å illustrere intervaller 

som faller inn under kort varighet (mindre enn 12 måneder sammenhengende), langtidsmottak på 12-24 måneder, og 

mer enn 24 måneder sammenhengende.  

 

Figur 2 viser en oversikt over alle stønadsforløpene i analysen etter hvor mange forløp som varte i totalt 

1 måned, 5 måneder og så videre.  Som fremgår av figuren er det fleste stønadsforløp med kort varighet 

(1 til 3 måneder), men samtidig var det om lag 450 stønadsforløp som har vart i 42 måneder og som ikke 

var avsluttet da datagrunnlaget ble utarbeidet for analysen.   

 

Flere kvinner og eldre blant langtidsmottakere  

Det er flest menn som er registrert som sosialhjelpsmottakere (Velferdsetaten 2019) og menn er i større 

grad enn kvinner avhengig av sosialhjelp basert på hva som utgjør mottakers viktigste kilde til livsopphold 

(jfr. SSB 2019). Hypotesen er derfor at menn i utgangspunktet vil ha lengre varighet enn kvinner. Vi finner 

i vår analyse at det er en liten overvekt av menn blant sosialhjelpsmottakere generelt (se tabell 1), men 

det ser også ut til at andelen kvinner øker for langtidsmottakere (> 24 måneder). Kjønnsforskjellene er 

altså ikke like fremtredende for gruppen med lengst varighet.  

En hypotese som går igjen i litteraturen er at sannsynligheten for å bli langtidsmottaker øker med alderen 

(Dokken 2016, SSB 2019). Gjennomsnittsalderen blant alle mottakere i vår analyse er på 40 år. 

Langtidsmottakere (> 24 måneder) er i gjennomsnitt 7 år eldre enn kortidsmottakere og sammenlignet 

med alle sosialhjelpsmottakere. I en analyse gjennomført av NAV (Dokken 2016:98) vises det til at 

sammenhengen mellom langtidsmottak av sosialhjelp og mottakers alder kan være sammensatt.  NAV 

fant blant annet at andelen langtidsmottakere øker med alderen, men bare frem til mottaker er 50 år, 

deretter avtar sannsynligheten for langtidsmottak (ibid:98). Dette kan ifølge NAV skyldes at eldre 

mottakere i større grad har hatt mulighet til å opparbeide seg trygderettigheter gjennom et langt liv, og 

man forventer derfor at sannsynligheten for å bli langtidsmottaker vil avta etter en viss alder.  
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Flest langtidsmottakere fra land utenfor EØS-området  

Nesten 60 prosent av langtidsmottakerne av sosialhjelp har opprinnelse fra et land utenfor EØS-området, 

men den samme gruppen utgjør bare 48 prosent av korttidsmottakere. En årsak til forskjeller er ulik grad 

av tilknytning til arbeidslivet og opptjente rettigheter til andre trygdeytelser (Lien 2015, Furuberg og 

Ørbog 2015).  

 

 

Figur 3 Andel sosialhjelpsmottakere fordelt etter kort varighet (mindre enn 12 måneder sammenhengende), 

langtidsmottak på 12-24 måneder og mer enn 24 måneder sammenhengende). Landområder som ikke er vist i figuren 

grunnet for få observasjoner: Amerika, Sentral-Afrika, Sør-Europa, Ukjent, Vest-Afrika, Vest-Europa. 

 

Store deler av forskjellene i yrkestilknytning og trygdemottak kan antakelig forklares av ulikheter i botid 

og innvandringsgrunn, da dette påvirker i hvilken grad man har de kvalifikasjonene som etterspørres i det 

norske arbeidsmarkedet (Ibid.). Oslo, sammenlignet med de andre bykommunene i Norge, skiller seg ut 

med en høyere andel innvandrere som mottar sosialhjelp og ved å ha en større andel av befolkningen med 

bakgrunn fra et annet land. Dette er blitt sett på som en av flere drivere bak økte sosialhjelpsutgifter 

(SSB 2019, ASSS 2019). Landbakgrunn inkluderes i analysen på følgende måte: Vi har skilt ut i tre 

kategorier, Norge, landbakgrunn fra EØS-området og utenfor EØS. Det er mulig å ha en mer finmasket 

inndeling, som vist over i figur 3, men på bydelsnivå vil det medføre for få observasjoner i hver 

landbakgrunn-kategori.   

Differensiert etter hvert enkelt landområde, og ikke EØS-områdeinndeling, er det Norden som i absolutte 

tall utgjør den største gruppen, både blant korttidsmottakere og mottakere med lang stønadsperiode 

(figur 3). Men sosialhjelpsmottakere fra land i Øst-Afrika og Midtøsten har en relativ større andel 

langtidsmottakere enn korttidsmottakere. Blant innvandrere fra Afrika og Asia er det generelt sett en 

høyere andel flyktninger, mens innvandrere fra vestlige og østeuropeiske land domineres av 

arbeidsinnvandrere.  
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Flest én-person-husholdninger blant langtidsmottakere  

Statistikken i tabell 1 viser at langt på vei de fleste mottakerne av sosialhjelp er enslige (mellom 79-85 

prosent) og at andelen samboende eller gifte er den samme blant både korttidsmottakere (19,4 prosent) 

og langtidsmottakere (20,9 prosent). Det er nærliggende å anta at dersom man er samboende eller gift, 

har man ofte et ekstra sikkerhetsnett i samboers eller ektefelles inntekt, og dermed andre muligheter 

enn sosialhjelp til å sikre et forsvarlig livsopphold ved bortfall av egen inntekt (Kann og Ohrem 2012, NAV 

2016). 

39,2 prosent av sosialhjelpsmottakerne har barn. Andelen med barn er høyere for langtidsmottakere enn 

for korttidsmottakere. 7,2 prosent av korttidsmottakerne har 3 eller flere barn, mot langtidsmottakere 

(> 24 måneder) med 14,9 prosent. Samtidig finner vi at det er liten forskjell mellom langtidsmottakere 

med varighet på 12-24 måneder og de med mer enn 24 måneder. Et lite unntak er at blant mottakere som 

har sosialhjelp i mer enn to år er andelen med fem eller flere barn 5 prosent. Til sammenligning er det kun 

2 prosent av mottakere med 12-24 måneder varighet og 1,2 prosent for alle mottakere som har fem eller 

flere barn.  Alt i alt er det en større andel av langtidsmottakere som har barn, og de tenderer til å ha flere 

barn enn korttidsmottakere.   

 

En av ti korttidsmottakere har arbeidsinntekt  

Basert på registrert inntekt i Fasit finner vi at om lag 10 prosent av korttidsmottakerne hadde 

arbeidsinntekt i løpet av stønadsperioden. Denne andelen faller til 6,7 prosent for langtidsmottakere på 

12-24 måneder, og til 3,7 prosent for de i gruppen av lengst mottak (> 24 måneder). Dette er i tråd med 

annen statistikk som er utarbeidet om langtidsmottakere av sosialhjelp, og som underbygger hypotesen 

om at langtidsmottak har en nær sammenheng med manglende eller svak tilknytning til arbeidslivet. Selv 

om arbeidsinntekten ikke nødvendigvis dekker inntektsbehovet for et forsvarlig livsopphold til enhver tid, 

har man antakelig lettere for å skaffe seg ny jobb, eller mer jobb, når man allerede er i arbeid. 

 

Andelen på full sosialhjelp øker med varighet 

For noen utgjør sosialhjelp den eneste inntekten de har, mens for andre er den supplerende til trygd eller 

pensjon, arbeidsinntekt, eller annen inntekt. Kombinasjonen av varighet og hovedinntektskilde sier noe 

om i hvilken grad en person er avhengig av sosialhjelp. Statistikken i tabell 1 viser at andelen på full 

sosialhjelp øker med varighet. 46 prosent av mottakere med kort varighet har kun sosialhjelp, mens den 

samme andelen for mottakere med varighet på over to år er på 58,8 prosent.   

I tillegg til å se på andel mottakere som mottar full eller supplerende sosialhjelp, har vi beregnet hvor 

stor andel av mottakerne som har sosialhjelp, hvor sosialhjelpen utgjør mer enn 50 prosent av mottakers 

samlede inntekt.  Beregningen i tabell 1 viser at for hver femte mottaker av sosialhjelp, hvor varigheten 

er på to år eller mer, utgjør sosialhjelp 50 prosent eller mer av inntekten.  Ved sambruk av trygd og 

sosialhjelp er det tydelig at trygden ikke dekker inntektsbehovet, men vår hypotese er at det for de fleste 

dreier seg om behov for sosialhjelp i en kort periode, og at det å motta trygd derfor reduserer 

sannsynligheten for å bli langtidsmottaker (jfr. Dokken 2016). 

 

Høyest andel full sosialhjelp blant langtidsmottakerne  

Som i annen statistikk om sosialhjelpsmottakere finner vi at en høyere andel av langtidsmottakerne kun 

har sosialhjelp som inntektssikring, mens en større andel av korttidsmottakere har sosialhjelp 

supplerende til annen inntekt som trygd, pensjon eller arbeidsinntekt.  
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Eksempelvis viser tabell 1 at personer som mottar sykepenger eller uføretrygd utgjør om lag 9 prosent 

av kortidsmottakerne, men bare 4 prosent av langtidsmottakere med sammenhengende mottak over to 

år. Selv om det å motta trygd reduserer sannsynligheten for å bli langtidsmottaker får vi også et bilde av 

at det er vanlig å kombinere sosialhjelp med andre trygdeytelser.   

 

Figur 4 Varighet på sosialhjelp fordelt etter bydeler. Fargekode brukt for å illustrere intervaller som faller inn under 

kort varighet (mindre enn 12 måneder sammenhengende), langtidsmottak på 12-24 måneder og mer enn 24 måneder 

sammenhengende.      

 

I alt 29 prosent av dem med supplerende sosialhjelp hadde minst to andre ytelser i løpet av 

stønadsforløpet4. Korttidsmottakere har også større tilknytning til arbeidslivet ved at flere har en form 

for arbeidsinntekt eller er blitt arbeidsledig med dagpenger.  

Sammenlignet med resten av landet er andelen av sosialhjelpsmottakere som har sosialhjelp som 

viktigste kilde til livsopphold høyere i Oslo enn i landet for øvrig. Eksempelvis var det i 2016 41 prosent 

på landsbasis (og har vært uendret i tidsrommet 2012-2016), som er klart lavere enn snittet for Oslo 

(Proba 2017).   

I analysen har vi også skilt ut mottakere av sosialhjelp som mottar statlig bostøtte. Dette er en 

informasjon som det ikke tidligere er laget statistikk om. Som gjengitt i tabell 1 er det en relativt stor 

økning i andelen på statlig bostøtte blant langtidsmottakere (> 24 måneder), sammenlignet med 

korttidsmottakere (< 12 mnd.). I alt finner vi at 33 prosent av langtidsmottakerne har statlig bostøtte ved 

oppstart av stønadsforløp, mot 23 prosent blant korttidsmottakere. Det registreres ikke opplysninger 

om den kommunale bostøtten for leietakere av kommunale boliger i Oslo, BKB, i Fasit.    

 

  

                                                                 
4 Av 17 185 som hadde sosialhjelp supplerende til annen ytelse var det 4918 som hadde minst to ulike ytelser (av 

disse var det 175 som hadde tre eller flere ytelser)  
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Bydelsforskjeller i hvor lenge mottakere er på sosialhjelp 

Den deskriptive statistikken i figur 3 (og tabell 2) viser at det er forskjeller mellom bydelene i fordelingen 

mellom korttids- og langtidsmottakere (12-24 måneder). De største forskjellene mellom bydelene ser vi 

for mottakere med to år eller lengre stønadsperiode.  

Nordre Aker (7,9 prosent) skiller seg ut med klart færrest andel mottakere med varighet på over to år, 

mens bydelene Bjerke (15,4) og Grorud (14,5) har høyest andel langtidsmottakere (>24 måneder). I alt er 

det seks bydeler som ligger under 10 prosent andel langtidsmottakere, som betyr at det det er flere 

bydeler som ligger over 10 prosent enn under. For de største bydelene utgjør 10 prosent eller mer på 

svært lang stønadsperiode et relativt stort antall mottakere.   

 

Tabell 2 Beskrivende statistikk over mottakere av økonomisk sosialhjelp fordelt etter 

bydeler, tall for 2016-2019. Sammenligning av mottakere på kort- og langtidsmottak. 

Prosent. 

 

 

Korttidsmottakere 

(< 12 måneder) 

Langtidsmottakere 

(12-24 måneder) 

Langtidsmottakere 

(> 24 måneder) 

 Gamle Oslo 69,0 % 17,3 % 13,7 % 

Grünerløkka 71,7 % 16,7 % 11,6 % 

Sagene 68,0 % 18,8 % 13,2 % 

St, Hanshaugen 73,5 % 17,1 % 9,4 % 

Frogner 75,1 % 15,6 % 9,3 % 

Ullern 71,0 % 19,0 % 9,9 % 

Vestre Aker 69,6 % 19,8 % 10,7 % 

Nordre Aker 77,8 % 14,3 % 7,9 % 

Bjerke 65,7 % 18,8 % 15,6 % 

Grorud 67,1 % 18,5 % 14,4 % 

Stovner 70,1 % 17,2 % 12,7 % 

Alna 73,9 % 16,7 % 9,4 % 

Østensjø 70,4 % 16,4 % 13,1 % 

Nordstrand 73,7 % 16,6 % 9,7 % 

Søndre Nordstrand 67,1 % 19,0 % 13,9 % 

I alt 70,6 % 17,4 % 12,0 % 

 

 

Hver femte sosialhjelpsmottaker har to perioder med sosialhjelp  

Vi finner at i underkant av 23 prosent av sosialhjelpsmottakerne har to perioder med sammenhengende 

mottak, hvor første og andre periode i gjennomsnitt varer i henholdsvis seks og fem måneder. Det er også 

en liten andel av sosialhjelpsmottakerne som har tre eller flere stønadsperioder. I alt utgjør denne 

gruppen i underkant av fem prosent, som tilsvarer 2000 sosialhjelpsklienter siden 2016. 

Av alle mottakere som startet som korttidsmottakere på sosialhjelp, er det om lag 25 prosent som 

begynte på en ny periode med sosialhjelp, og 75 prosent som går ut av statistikken (ikke lengre 

mottaker). Ser vi langtidsmottak 12-24 og > 24 måneder sammen, er det 5,8 prosent av 

korttidsmottakere som begynner på en ny periode som sosialhjelpsmottaker som har varighet på over 12 

måneder.       

Av mottakere som har vært mellom ett og to år på sosialhjelp er det om lag 20 prosent som starter på en 

ny periode (korttid, <12 måneder) og rundt 5 prosent som går inn i en ny stønadsperiode på mellom 12-

24 måneder.  
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Ikke overraskende finner vi at mottakere som har vært to år eller lengre på sosialhjelp i liten grad 

begynner på en andre periode med sosialhjelp etter at første periode er avsluttet. I alt var det 93 prosent 

av de med lengst varighet som gikk ut av statistikken. Samtidig er det en liten andel på 7 prosent som 

påbegynte en ny periode (og som på tidspunktet for datauttrekket var mindre enn 12 måneder). For å 

kunne si noe mer om de som har vært lengst på sosialhjelp og eventuelt videre forløp som 

sosialhjelpsklient, er det behov for mer historisk data.   

 

 

Hva har betydning for mottakslengden på økonomisk sosialhjelp?  

Analyseopplegg 

Det er mange faktorer som kan tenkes å påvirke varigheten som sosialhjelpsmottaker. I denne analysen 

benytter vi data om mottakere registrert i fagsystemet Fasit. Dette legger begrensninger for analysen, 

og vi har ikke hatt tilgang til informasjon om eksempelvis mottakernes utdanningsnivå og helse, som også 

påvirker bruken av sosialhjelp. Vi har heller ikke hatt tilgang til data om  kontekstuelle forhold, som trekk 

ved NAV-kontoret, oppfølging av mottakere og praksis knyttet til hvem som får sosialhjelp og hvor mye 

man får, som også kan påvirke bruken av sosialhjelp (Proba 2017).  

For å analysere varighet på sosialhjelp benytter vi regresjonsanalyse som estimerer hvor lenge en 

sosialhjelpsmottaker i gjennomsnitt (median) mottar sosialhjelp. I en regresjonsanalyse kan vi både 

hensynta at mange faktorer påvirker varigheten samtidig, men minst like viktig, får vi også et bilde av 

hvor mye hver enkelt variabel i analysen påvirker mottakslengden generelt og for hver bydel.  

Tid som sosialhjelpsmottaker er målt i antall dager, men omregnet til måneder i figurene for lettere 

tolkning. Statistikken er basert på erfaringstall, men resultatene kan generaliseres til også å gjelde nye 

mottakere av sosialhjelp. På sikt kan metoden som er utviklet for denne analysen anvendes til å 

fremskrive hvor mange av dagens mottakere som fremdeles er sosialhjelpsmottakere ett gitt antall 

måneder frem i tid.     

 

Flest med stønadslengde på 7 måneder, men hver femte mottaker har varighet på 20 måneder 

eller mer  

Kurven nedenfor viser hvor stor andel av sosialhjelpsmottakerne som fremdeles er registrert med 

sosialhjelp et gitt antall måneder etter første utbetaling. Basert på erfaringstallene kan man forvente at 

hver fjerde mottaker av sosialhjelp har tre måneders varighet og om lag hver femte sosialhjelpsmottaker 

mottar sosialhjelp sammenhengende i 20 måneder eller mer (figur 4).  

Den typiske sosialhjelpsmottakeren mottar imidlertid sosialhjelp sammenhengende i om lag 6.9 måneder 

når vi ser Oslo under ett (median i figur 4), og mellom 5 og 8 måneder når man gjør den samme analysen 

for bydelene (se figur 5). Mens hver femte sosialhjelpsmottaker i Oslo mottar økonomisk sosialhjelp 

sammenhengende i 20 måneder eller mer (figur 4), varierer det tilsvarende tallet fra 14 til 22 måneder på 

bydelsnivå (jfr. figur 6). Dette tallet er viktig fordi det sier noe om varigheten for de mottakerne av 

sosialhjelp som kan antas å være mest avhengig av sosialhjelp og å stå lengst fra arbeidslivet.  
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Figur 5 Gjennomsnitt varighet på sosialhjelp i Oslo. Den vertikale y-aksen angir hvor mange mottakere som fremdeles 

får utbetalt sosialhjelp etter et gitt antall måneder med sammenhengende stønadsmottak. (n= 28 904). 

 

 

Figur 6 Estimert bydelsgjennomsnitt (median) over varighet på sosialhjelp fordelt etter bydeler og om sosialhjelp er 

supplerende til annen inntekt eller utgjør hele livsgrunnlaget, 2016-2019.  

 

Figurene viser estimert varighet for første stønadsperiode og kan derfor ikke si så mye om hvorvidt 

mottakere med to eller flere perioder får suksessivt lengre eller kortere stønadsperioder, til det er 

datagrunnlaget i Fasit for lite. Dataene gir imidlertid mulighet for å undersøke om de som får sosialhjelp i 

lengre perioder har større sjanse for å komme tilbake på sosialhjelp senere (se SSB 2019). 
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Forklaringsvariabler i analysen 

Fra LIV sosial er det hentet ut flere variabler som beskriver den enkelte mottaker, som i analysen enten 

er en person som er alene i husstanden eller en person med familie som også er berørt av sosialhjelpen. 

Uttrekk av variabler er gjort med utgangspunkt i forskningslitteraturen om hva som påvirker 

stønadslengde (jfr. Dokken NAV 2016, NAV 2019) og i dialog med ressurspersoner ved NAV-kontor som 

deltar i Velferdsetatens referansegruppe for sosiale tjenester. Dette er variabler som alder, kjønn, om 

personen er samboende/gift eller enslig, husholdningens størrelse og hvor mange barn en mottaker har 

forsørgeransvar for. Opplysninger om statlige ytelser og stønader er hentet fra inntektstabellen i Fasit 

og er i denne analysen utvidet til også å omfatte mottakere med statlig bostøtte i tillegg til sosialhjelp, 

stønad og pensjon, samt arbeidsinntekt. Ved å benytte slik informasjon kan vi også estimere hvor mye full 

sosialhjelp, sammenlignet med å ha sosialhjelp i tillegg til andre ytelser, virker inn på stønadsperioden. I 

modellen tar vi også hensyn til at opprinnelsesland innenfor eller utenfor EØS kan påvirke 

sannsynligheten for om en person er langtidsmottaker. Oslo skiller seg fra de andre storbykommunene 

ved å ha forholdsvis få unge mottakere, samt vekst blant eldre mottakere, spesielt med opprinnelsesland 

utenfor EØS-området (Velferdsetaten 2018).  

På bakgrunn av disse faktorene har vi beregnet gjennomsnittlige marginaleffekter av hver enkelt variabel 

i modellen. Det vil si hvordan en endring i verdien av en variabel enten forlenger eller avkorter varigheten 

på sosialhjelp. Tabell 3 viser effekten av personvariablene i analysen og tabell 4 viser blant annet hvordan 

ulike statlige ytelser virker inn på stønadslengden. For begge tabellene har vi beregnet hvor mange dager 

hver variabel enten øker eller reduserer den gjennomsnittlige stønadsperioden, samlet og for hver bydel.  

I analysen har vi også gjort en vurdering av om sammenhengene vi ser er statistisk robuste for 

ekstremverdier og om sammenhengene kan skyldes ren tilfeldighet, fordi datagrunnlaget på bydelsnivå 

potensielt ikke er stort nok for å avdekke reelle sammenhenger. Eksempelvis påvirkes stønadslengde av 

variablene kjønn, full vs. supplerende sosialhjelp og hvorvidt mottaker har arbeidsinntekt i løpet av 

stønadsperioden når vi ser Oslo under ett. Samme analyse gjort på bydelsnivå viser at vi kun kan påvise 

statistisk sammenheng for enkelte av bydelene. Der vi er usikre på sammenhengen har vi utelatt cellene i 

tabellen. Oppsummert viser resultatene i tabell 3: 

 Eldre mottakere og mottakere med landbakgrunn utenfor EØS-området har lengre varighet enn 

yngre mottakere og mottakere fra Norge. Dette går igjen i alle bydeler, om enn i litt ulikt omfang.  

 I gjennomsnitt er menn 13 dager kortere på sosialhjelp enn kvinner, men denne effekten ser vi 

kun i et fåtall av bydeler.  I de bydelene hvor vi ser signifikante forskjeller i varighet mellom 

kvinner og menn, tyder funnene på at menn er om lag én måned kortere på sosialhjelp enn 

kvinner. Bydel Nordstrand skiller seg ut ved at menn har lengre varighet enn kvinner.  

 Mottakere av sosialhjelp som har registrert arbeidsinntekt i minst én måned i løpet av 

stønadsperioden, reduserer varigheten med 45 dager for Oslo samlet sett, og for bydelene 

Gamle Oslo og Nordstrand reduseres varigheten med om lag 80 dager. 
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Tabell 3 Statistikk over hvor mye hver faktor bidrar til å korte ned eller forlenge varighet som sosialhjelpsmottaker 

utover gjennomsnittsvarighet på 7 måneder. Statistikken er utarbeidet for hele Oslo (i alt) og for hver bydel.  

 

Alder* 
Kjønn  

(menn) 

Gift/ 

samboende 

Full 

sosial-

hjelp 

Antall 

barn  

(< 6 år) 

Antall 

barn  

(6-18 år) 

Utenfor 

EØS-

området 

Arbeids-

inntekt 

I alt, modell  

for hele Oslo 
+4 dager -13 dager -19 dager 84 dager + 12 dager +28 dager +47 dager -45 dager 

 

Bydelsresultater: 

Gamle Oslo 3 dager -1 dag  38 dager 36 dager 41 dager 55 dager -80 dager 

Grünerløkka 4  16 85 10 33 86 -24 

Sagene 4 -8  81  7 60 -46 

St. Hanshaugen 3   134  25 36  

Frogner 4   83  47 45  

Ullern 3     40  -55 

Vestre Aker 5   55  19 80  

Nordre Aker 3  -18 75 34 16 52 -32 

Bjerke 2   116  44 64  

Grorud 5   91   10  

Stovner 5 -28  104  25 6 -68 

Alna 5   118 18 15 35 -30 

Østensjø 3  -19 48 18 31 51  

Nordstrand 3  -15 20  20 3 -74 

Søndre 

Nordstrand 
4 2 1 116  29 104 1 

         

Notes 

* effekten av alder er målt i hvor mange dager varigheten øker eller reduseres for hvert aldersår over/under 40 år.   

Toleransenivået for type I feil er i denne analysen satt til p > ,05 og er i tabellen fremhevet med oransje skrift.  

 

 

Lengst varighet blant eldre mottakere og mottakere med bakgrunn fra land utenfor EØS-

området  

For Oslo som sådan viser analysen at eldre sosialhjelpsmottakere i gjennomsnitt mottar sosialhjelp noe 

lengre enn yngre sosialhjelpsmottakere. Resultatene i tabellen er beregnet med utgangspunkt i 

gjennomsnittsalderen for sosialhjelpsmottakere, som er 40 år. For hvert aldersår over 40 øker 

varigheten med 4 dager når vi ser på resultatet for hele Oslo. Det betyr at en 50-åring i snitt vil være om 

lag en måned (40 dager) lengre på sosialhjelp enn en 40-åring, og at en 30-åring tilsvarende vil være en 

måned kortere på sosialhjelp enn en 40-åring, og to og en halv måned kortere enn en 50-åring.  

Fra andre analyser av sosialhjelp vet vi at eldre har større sannsynlighet for å motta sosialhjelp (Proba 

2017), og at blant sosialhjelpsmottakere har eldre større sannsynlighet for å bli langtidsmottakere 

(Dokken 2016). NAV (ibid.) finner blant annet at 50-åringer har høyest sannsynlighet for langtidsmottak i 

Oslo, men når vi ser på faktisk lengde på sosialhjelp, finner vi at varigheten følger NAVs prognose frem til 

50 år, men deretter ser vi ekspanderende varighet. Ekspanderende varighet betyr at det er større 

endring i varighet for 50 til 55 år enn fra for eksempel 20 til 25 år. For eldre mottakere har altså alder 

mer å si for varighet enn for yngre mottaker.  Forskjellen i varighet mellom 50 og 55 år utgjør i underkant 

av 2 måneder, mens det for 20 vs. 25 år utgjør 11 dager.  

Mottakers alder er viktig som påvirkningsfaktor, men først etter passert 45 år (jfr. figur 7). Vi finner at 

denne sammenhengen går igjen på tvers av bydeler, men at forskjellen i varighet for eksempel er dobbelt 

så stor i Bjerke som i Nordre Aker, og tre ganger lengre enn i Alna. 
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Figur 8 Estimert varighet på sosialhjelp etter mottakers alder, median varighet for 5-års intervaller fra 20 til 65 år. 

 

 

Figur 9 Estimert varighet på sosialhjelp etter mottakers alder, kjønn og opprinnelsesland (Norge vs. land utenfor EØS).  

 

Det er store forskjeller mellom grupper av innvandrere5 når det gjelder yrkesdeltakelse og bruk av 

velferdsytelser (Dokken 2015). Eksempelvis har arbeidsinnvandrere fra EØS-området høyere 

yrkesdeltakelse enn innbyggere uten innvandringsbakgrunn, og har dermed oftest opparbeidet rett til 

dagpenger eller andre velferdsytelser.  

Analysen vår viser at sosialhjelpsmottakere innvandret fra land utenfor EØS-området i gjennomsnitt 

mottar sosialhjelp 47 dager lengre enn ikke-innvandrere, mens innvandrere fra EØS-området i snitt er 3 

                                                                 
5 Innvandrere operasjonaliseres i denne analysen som de som har utenlandsk statsborgerskap og de som har 

norsk/ukjent statsborgerskap, samtidig med at de er registrert med utenlandsk opprinnelsesland. Vår definisjon 

skiller seg fra Statistisk sentralbyrås definisjon av «innvandrerbakgrunn» som også inkluderer barn av innvandrere. 
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dager kortere på sosialhjelp. Dette stemmer godt med hva man kunne forvente med utgangspunkt i SSBs 

statistikk over innvandreres yrkesdeltakelse og bruk av velferdsytelser.  

Alle bydeler viser samme tendens som gjennomsnittet for Oslo. I Bydel Gamle Oslo er innvandrere fra 

utenfor EØS-området om lag 55 dager lengre på sosialhjelp sammenlignet med referansekategorien 

norske. Bydelene Søndre Nordstrand, Grünerløkka og Vestre Aker skiller seg imidlertid noe ut ved at 

mottakere fra land utenfor EØS-området er mellom 80 og 104 dager lengre på sosialhjelp.   

I analysen finner vi at det er statistiske forskjeller mellom menn og kvinners varighet på sosialhjelp, men 

at effekten kan være forskjellig på tvers av bydeler. For Oslo sett under ett har menn i gjennomsnitt 13 

dager kortere stønadslengde enn kvinner. På bydelsnivå er det midlertid vanskelig å se et entydig trekk, 

med unntak av Stovner hvor menn i gjennomsnitt er én måned kortere på sosialhjelp enn kvinner.  

I figur 8 sammenligner vi kjønn, alder og opprinnelsesland (Norge sammenlignet med land utenfor EØS-

området). Resultatene viser at mottakere fra Norge jevnt over er kortere på sosialhjelp enn mottakere fra 

land utenfor EØS-området. Videre ser vi at forskjellene øker med mottakers alder og at de differensierer 

mellom menn og kvinner.  

 

Barn påvirker varigheten mer enn opprinnelsesland og sivilstatus  

Aleneboende utgjør både en større andel av sosialhjelpsmottakerne generelt og er antatt å være mer 

utsatt for å bli langtidsmottakere enn mottakere som er gifte eller samboende (NAV 2016). I analysen 

finner vi at gifte/samboende i gjennomsnitt for hele Oslo har 19 dager kortere stønadsperiode enn én-

person husholdninger. På bydelsnivå finner vi den samme trenden for bydelene Nordre Aker, Østensjø og 

Nordstrand hvor gifte/samboende mottakere i gjennomsnitt er mellom 16-19 dager kortere 

stønadsperiode enn enslige mottakere. Men motsatt finner vi også at bydel Grünerløkka er trenden den 

motsatte av det vis er for Oslo, hvor gifte/samboende mottar sosialhjelp i gjennomsnitt 16 dager lengre 

en gifte/samboende.    

Fra den beskrivende statistikken som ble presentert tidligere vet vi også at en større andel av 

langtidsmottakere har barn sammenlignet med korttidsmottakere, og at langtidsmottakere har flere 

barn i gjennomsnitt enn korttidsmottakere.  

Resultatene fra regresjonsanalysen viser at varighet som sosialhjelpsmottaker øker i gjennomsnitt med 

21 dager for hvert barn i husholdningen. Den samme analysen gjort på bydelsnivå viser at mottakere med 

barn har lengre varighet enn mottakere uten barn, men at det samtidig er forskjeller i hvor mye barn slår 

inn på varighet. I bydelen Grorud har barn relativt liten effekt på varighet (øker med 9 dager), mens i Alna 

øker varigheten i gjennomsnitt med 38 dager, fulgt av Ullern og Nordre Aker på 35 og 33 dager per barn 

per husholdning. 

Som det kommer frem av figur 10, er det samme utvikling i varighet når vi sammenligner antall barn i 

husholdningen, sivilstatus for mottaker samt landbakgrunn (Norge sammenlignet med opprinnelsesland 

fra utenfor EØS-området). Det betyr at barn har en direkte effekt på stønadsvarighet, uavhengig av 

husholdningstype og på tvers av opprinnelsesland. Det er likevel en liten forskjell mellom mottakere fra 

land utenfor EØS-området, og mottakere fra Norge. Varighet på sosialhjelp øker med 2 måneder for 

mottakere utenfor EØS-området med ett barn, sammenlignet med samme mottakergruppe uten barn. For 

mottakere med norsk opprinnelse er det i underkant av én måned forskjell mellom mottakere med barn 

og mottakere uten barn. Denne effekten er omtrent den samme uavhengig av om mottaker er enslig eller 

er gift/samboende.   
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Figur 10 Estimert varighet for mottakere av sosialhjelp etter antall barn, opprinnelsesland (Norge vs. utenfor EØS-

området) og om mottaker er enslig eller gift/samboende.  

 

Arbeidstilknytning har mest å si for eldre sosialhjelpsmottakere   

Den deskriptive statistikken (jfr. tabell 1) viste at andelen av langtidsmottakerne som står registrert med 

arbeidsinntekt ved søknad om økonomisk sosialhjelp er vesentlig lavere enn for korttidsmottakere. Vår 

hypotese er at det å være i arbeid også reduserer sannsynligheten for langtidsmottak av sosialhjelp. 

Resultatene av regresjonsanalysen bekrefter dette. Sosialhjelpsmottakere som hadde inntekt fra arbeid i 

løpet av stønadsperioden, var i gjennomsnitt 53 dager kortere på sosialhjelp enn en tilsvarende mottaker 

uten arbeidsinntekt.  

Som det kommer frem av figur 11 øker forskjellen i varighet med mottakers alder. For mottakere under 

35 år er det om lag en måned som skiller stønadslengden, mens for mottakere som er 40 år eller eldre er 

det betydelige forskjeller. Eksempelvis er mottakere i aldersgruppen 50-55 år uten arbeidsinntekt, i 

gjennomsnitt om lag 4,5 måneder lengre på sosialhjelp enn tilsvarende aldersgruppe med arbeidsinntekt.     
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Figur 11 Estimert stønadslengde etter alder og om mottaker har hatt minst en måned med arbeidsinntekt i løpet av 

stønadsperioden.  

 

 

Full og supplerende sosialhjelp 

Fra vår statistikk og andre analyser ser vi at mottakere av økonomisk sosialhjelp, hvor sosialhjelp utgjør 

eneste eller viktigste inntektssikring, i gjennomsnitt er lengre på sosialhjelp enn mottakere som har 

sosialhjelp supplerende til annen inntekt (Dokken 2016). Ved bruk av regresjonsanalyse har vi nå kunnet 

kvantifisere hvor mye forskjellen mellom full og supplerende sosialhjelp faktisk utgjør når vi kontrollerer 

for andre variabler.  Vår modell (tabell 1) viser at mottakere av full sosialhjelp i gjennomsnitt mottar 

sosialhjelp i 84 dager lengre enn mottakere på supplerende sosialhjelp.   

Dette er en robust sammenheng som vi også ser i samtlige bydeler, om enn i litt ulik styrke. For eksempel 

skiller Nordstrand og Gamle Oslo seg ut med henholdsvis 20 og 38 dager i forskjell mellom full og 

supplerende, mot 134 dager i forskjell i Bydel St. Hanshaugen.  

Figur 12 viser at forskjellene mellom full og supplerende sosialhjelp er uavhengig av om mottaker er 

enslig eller er gift/samboende. Det kan imidlertid se ut til at forskjellen i stønadslengde øker noe når vi 

ytterligere skiller mellom sivilstatus og opprinnelsesland. Alternativt kan det være at full og supplerende 

sosialhjelp er for grove kategorier som skjuler sammenhenger som først blir tydelig når man blant annet 

ser på ulike statlige stønader. Dette ser vi på i neste kapittel. 

 

Uførepensjon og statlig bostøtte har mest å si for varighet  

I likhet med NAVs analyse (Dokken 2016) finner vi at mottakere av sosialhjelp hvor arbeidsinntekt og 

trygd inngår i livsopphold, får redusert varighet som sosialhjelpsmottaker. Resultatene fra 

regresjonsanalysen viser at mottakere som mottar sosialhjelp i tillegg til uførepensjon, har om lag 80 

dager kortere varighet som sosialhjelpsmottaker (jfr. tabell 5). Mottakere som har arbeidsinntekt eller 

som mottar dagpenger har henholdsvis 45 og 42 dager kortere varighet enn mottakere av full sosialhjelp 

eller som har sosialhjelp supplerende til annen inntekt.  
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Figur 12 Estimert varighet på sosialhjelp fordelt etter om sosialhjelp er full eller supplerende til annen inntekt, og 

fordelt etter sivilstatus (enslig vs. gift/samboende) og opprinnelsesland (Norge vs. opprinnelsesland utenfor EØS-

området).  

 

 

Trygd og arbeidsinntekt slår imidlertid ulikt ut når vi ser på resultatene for bydelene. Mottakere av 

uførepensjon reduserer varigheten i alle bydeler. I Frogner er det bare 19 dager kortere, mens i Sagene 

og Nordstrand er medianen redusert med hele 113 dager, og Vestre Aker 112 dager (3.5 måneder).   

I tabell 1 (se side 5) så vi at andelen mottakere av sosialhjelp med statlig bostøtte er tre ganger større 

for langtidsmottakere sammenlignet med korttidsmottakere. Selv om det i antall er et fåtall av 

mottakerne som har bostøtte og hvor bostøtten utgjør en stor del av inntektsgrunnlaget, har de i 

gjennomsnitt 88 dager lengre stønadsperiode enn mottakere uten statlig bostøtte (jfr. tabell 5).  

Både kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad er knyttet til programmer som har som formål å legge 

til rette for yrkesdeltakelse eller videre utdanning. Resultatene fra denne analysen viser at mottakere 

med kvalifiseringsstønad eller introduksjonsstønad har noe lavere varighet som sosialhjelpsmottakere 

enn den gjennomsnittlige mottakeren. I gjennomsnitt har mottakere av kvalifiseringsstønad 19 dager 

kortere varighet og deltakere i introduksjonsprogrammet 12 dager kortere varighet. Effekten av de to 

programmene varierer mellom bydelene, og spesielt blant mottakere av introduksjonsstønad ser vi at 

bydelsforskjellene er store. Datagrunnlaget blir imidlertid for lite på bydelsnivå til at vi med sikkerhet 

kan slå fast om det er bydelsforskjeller på varighet, med unntak av enkelte bydeler.     
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Tabell 4 Statistikk over hvor mye hver faktor bidrar til å korte ned eller forlenge varighet som sosialhjelpsmottaker 

utover gjennomsnittsvarighet på 7 måneder. Statistikken er utarbeidet for hele Oslo (i alt) og for hver bydel.  

 

 
Uføre AAP 

Dag-

penger 

Arbeids-

inntekt 

Statlig 

bostøtte 

Introduksjons-

stønad 

Kvalifiserings-

stønad 

I alt, modell  

for hele Oslo 
-80 dager -21 dager -42 dager -45 dager +88 dager -12 dager -19 dager 

        

Bydelsresultater: 

Gamle Oslo -76 dager -67 dager -46 dager -80 dager 58 dager   

Grünerløkka -60 -8  -24 100   

Sagene -113 -82  -46    

St. Hanshaugen     20   

Frogner -19    100   

Ullern  32  -55 95   

Vestre Aker -112    102   

Nordre Aker    -32 48  66 

Bjerke -59    124   

Grorud -103 -47   115  -10 

Stovner -83 -60  -68 96   

Alna -80 1  -30 150   

Østensjø     139   

Nordstrand -113 -58 -99 -74 52 -79  

Søndre Nordstrand -101 47 -22 1 83  -31 

 

 

Hva har betydning for om mottakere kommer tilbake på 

sosialhjelp?  

Når vi undersøker varighet på sosialhjelp er det også interessant å se på hva som kjennetegner mottakere 

som kommer tilbake på sosialhjelp, såkalte «gjengangere». Ved bruk av regresjonsanalyse har vi 

undersøkt om lengre perioder med sosialhjelp øker risikoen for å få nye perioder med sosialhjelp. Vi har 

også undersøkt sammenhengen mellom varighet og om stønaden er utbetalt som full eller supplerende 

stønad, og hvilket utslag dette eventuelt har. 

For å analysere gjengangere på sosialhjelp har vi benyttet første stønadsperiode for mottakere som 

startet en stønadsperiode i løpet av 2016 og 2017, som er de mottakerne som vi kan følge lengst og som 

totalt utgjør 25 626 personer. Disse mottakerne har vi fulgt ut 2019 for å ha så langt tidshorisont som 

mulig i analysen.  Det kan selvfølgelig tenkes at et uttrekk av data for en lengre periode enn det som er 

mulig med Fasit vil kunne si noe mer definitivt om deltakere som er avsluttet etter 2017, men foreløpig 

bruker vi tallene for 2016 og 2017 til å si noe generelt om sammenhengene mellom varighet og andre 

forklaringsfaktorer på sannsynligheten for å komme tilbake på sosialhjelp. 

Hovedfunnet fra analysen er at det ikke er noen sterk sammenheng mellom varighet på sosialhjelp og 

andelen som kommer tilbake etter minst to måneder med opphold i utbetalt sosialhjelp, og da har vi også 

kontrollert6 for at andre variabler kan påvirke risikoen for å komme tilbake på sosialhjelp (jfr. figur 13).   

Dette ser vi av figuren nedenfor. Kurvene for både full og supplerende sosialhjelp har kun en slakk økning, 

som betyr at det ikke er noen sterk sammenheng eller samspill mellom varighet på sosialhjelp og det å 

                                                                 
6 Ikke vist i denne analysen, men vi har gjennomført forskjellige typer analyser på de samme variablene som gjengitt i 

tabell 4 og 5 i analyse av varighet på sosialhjelp. 
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komme tilbake som sosialhjelpsmottaker. Vi finner heller ikke at det er stor forskjell i om sosialhjelp er 

gitt som mellom full stønad eller supplerende til annen inntekt.  

 

 

 

Figur 13 Andel gjengangere fordelt etter varighet på første stønadsperiode (i antall måneder) og om sosialhjelp er 

utbetalt som supplerende eller full stønad.  Statistikk for hele Oslo. 

 

 

Figur 14 Andel sosialhjelpsmottakere som er gjengangere fordelt etter bydel og om stønaden er utbetalt som full eller 

supplerende sosialhjelp. I prosent. Feilmarginer rundt andelene er tegnet inn i figuren. 
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Modellkjøringen på bydelsnivå viser at det er enkelte forskjeller mellom bydelene (se figur 14 ovenfor).  

Andelen gjengangere varierer mellom 55 prosent og 67 prosent på tvers av bydelene blant mottakere 

som har sosialhjelp supplerende til annen inntekt, og mellom 49 og 60 for mottakere med full sosialhjelp. 

Bydelsforskjellene vedvarer selv når vi kontrollerer for kjennetegn ved mottakerne og ytelsene de får. Vi 

kan imidlertid ikke utelukke at mottakers utdanning og helse kan forklare noe av dette, og det kan derfor 

være behov for å undersøke nærmere hva som skjer i den enkelte bydel. Hvorfor er det for eksempel liten 

forskjell mellom full og supplerende sosialhjelp i Grünerløkka og Sagene, mens for bydelene Stovner og 

Alna er forskjellen relativt stor og robust? 

Å ha sosialhjelp som viktigste inntektskilde øker sjansene for lengre stønadslengde og for å komme 

tilbake som sosialhjelpsmottaker. Dette forsterkes ytterligere for de som i tillegg forsørger barn (NAV 

2019). Vår analyse viser at mottakere av sosialhjelp med barn i gjennomsnitt har 5 prosentpoeng større 

sannsynlighet for å komme tilbake på sosialhjelp enn mottakere uten barn.   

Resultatene på bydelsnivå viser at det er en høyere andel gjengangere blant dem som har barn enn dem 

som ikke har barn (se figur 15). Vi finner imidlertid ikke noen effekt av at mottakere med barn, og som har 

full sosialhjelp, er vesentlig lengre på sosialhjelp enn mottakere med barn og hvor stønaden er 

supplerende til annen inntekt. Det tyder på at forskjellen i varighet mellom mottakere med barn og 

mottakere uten barn i liten grad påvirkes av om mottakere har full eller supplerende sosialhjelp.  

 

 

Figur 15 Andel sosialhjelpsmottakere som er gjengangere fordelt etter bydeler og om stønaden er utbetalt til 

mottakere med barn og mottakere uten barn. I prosent. Feilmarginer rundt andelene er tegnet inn i figuren. 
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Avslutning 

Sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse for personer som på sikt enten skal bli selvhjulpne eller få en 

helserelatert ytelse. Langvarig mottak av sosialhjelp kan bety at veien tilbake til ordinært arbeid kan 

være lang og at mottaker har få andre muligheter til å sikre livsopphold.  

Denne analysen viser at i gjennomsnitt er sammenhengende stønadsperiode for sosialhjelp i Oslo i 

underkant av 7 måneder, og at både varighet på sosialhjelp og sannsynligheten for å komme tilbake på 

sosialhjelp varierer mellom bydelene. Fordelt etter bydeler varierer stønadsperioden mellom 5 og 8 

måneder i gjennomsnitt, kontrollert for andre forhold.  

I notatet har vi pekt på noen faktorer som kan bidra til å belyse hvorfor sosialhjelpsprofilen blant 

bydelene i Oslo er ulike. Mottakere av sosialhjelp som starter en stønadsperiode med å ha inntekt fra 

arbeid eller dagpenger, har i gjennomsnitt en måned kortere varighet på sosialhjelp enn gjennomsnittet. 

Landbakgrunn (innenfor/utenfor EØS-området), alder og om mottaker har statlige ytelser har mest å si 

for stønadslengden, og er de faktorene som i størst grad skiller bydelene fra hverandre.  

Funnene i denne analysen viser at det er enkelte grupper som skiller seg ut ved å ha større sannsynlighet 

for lang stønadsperiode. Dette er: 

 Eldre mottakere, 50 år og eldre, samt mottakere med opprinnelsesland fra utenfor EØS-området 

har en klar tendens til å ha lengre stønadsperiode enn yngre mottakere.  

 Mottakere som har arbeidsinntekt eller annen inntekt ved start av et sosialhjelpsforløp, har 

kortere stønadsløp. Spesielt gjelder det eldre mottakere.  

 Enslige mottakere har generelt lengre varighet på sosialhjelp enn gifte og samboende.  

 I gjennomsnitt er varigheten på sosialhjelp lengst for de med barn, og varigheten tenderer til å 

øke for hvert barn i husholdningen.  

 Mottakere med supplerende sosialhjelp i tillegg til trygd/pensjon korter ned varigheten. 

Mottakere med statlig bostøtte har dobbelt så lang stønadsperiode som mottakere av full 

sosialhjelp eller sosialhjelp supplerende til andre ytelser. Dette funnet går også igjen på 

bydelsnivå.   

 Ikke overraskende finner vi også at personer med en viss tilknytning til arbeidslivet, enten ved at 

de nettopp har hatt et arbeidsforhold (og mottar dagpenger) eller har arbeidsinntekt, i 

gjennomsnitt er en og en halv måned kortere på sosialhjelp enn mottakere uten 

arbeidstilknytning. 

 

Vi har sett at det er flere forhold som spiller inn på hvor lenge et sosialhjelpsforløp varer. Neste skritt 

kan være å se på hvordan endringer i løpet av stønadsperioden påvirker det videre sosialhjelpsforløpet. 

Endring i sivilstatus, mottakers bosituasjon og inntektsgrunnlag kan i seg selv påvirke varigheten. Videre 

analyse av varighet på sosialhjelp bør utforske hvordan variasjon i forklaringsvariabler i løpet av forløpet 

kan påvirke varigheten.     

Analysen har vist at det ikke er noen sterk sammenheng mellom varighet på sosialhjelp og 

sannsynligheten for å komme tilbake på sosialhjelp etter opphold i utbetalinger, når vi kontrollerer for 

andre forhold. Derimot henger sannsynligheten for å komme tilbake på sosialhjelp nøye sammen med om 

stønaden er utbetalt som full eller supplerende sosialhjelp.   
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