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Orientering rundt kommunens 

forståelse av fattigdom/-grense 
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INNTEKTSFATTIGDOM 

Statistisk sentralbyrå benytter en OECD-skala når 

de regner ut antall fattige. Her er fattige definert 

som den andelen av befolkningen som har en 

inntekt etter skatt som ligger under 50 prosent av 

medianinntekten i tre sammenhengende år.  

 

Medianinntekten er det midterste beløpet i en 

fordeling av inntekter sortert etter størrelse. 

  

 

https://snl.no/Statistisk_sentralbyrå
https://snl.no/Statistisk_sentralbyrå
https://snl.no/OECD
https://snl.no/OECD
https://snl.no/OECD
https://snl.no/inntekt
https://snl.no/skatt
https://snl.no/median/statistikk
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INNTEKTSFATTIGDOM 

EU bruker et annet mål, nemlig 60 prosent av 

medianinntekten i tre sammenhengende år.  

 
I tillegg legger de to skalaene ulik vekt på hvilke stordriftsfordeler 

husholdningene oppnår ved at flere bor sammen, for eksempel når det 

gjelder fellesutgifter knyttet til bolig, TV, vaskemaskin, avis og telefon.  

Dette gjør at andelen fattige øker med utregninger basert på EU-

standard. 

Hvilken av de to målemetodene man foretrekker, avhenger av hva 

man ønsker å vise. Hvis fokus skal være at andelen fattige er stor, kan 

EU-metoden benyttes. Hvis man heller ønsker å vise at andelen 

fattige er liten, er OECD-standarden egnet. 

 

 

https://snl.no/Den_europeiske_union
https://snl.no/stordriftsfordeler
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INNTEKTSFATTIGDOM 

Husholdningers medianinntekt etter skatt 

 

 
Alle husholdninger 478 700 

Par med barn 0-6 år 721 700 

Par med barn 7-17 år 831 400 

Par uten barn, eldste person 65 år og over 533 100 

Aleneboende under 45 år 275 000 

Aleneboende 65 år og over 248 400 

https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar
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LEVEKÅRSFATTIGDOM 

«Problemer i stedet for kroner « 

• Betalingsproblemer og subjektiv økonomi: Minst en av to 

betingelser: 1) minst ett betalingsproblem, og/eller 2) ikke kunne 

betale en uforutsett regning på 10 000 kroner samtidig som det er 

svært vanskelig, vanskelig eller forholdsvis vanskelig å få endene til 

å møtes.  

 

• Mangel på goder: Minst en av to betingelser: 1) mangler minst ett 

av godene: passe varm bolig, kjøtt-/fiskemiddag annenhver dag og 

en ukes feriereise i året, og/eller 2) ikke disponerer enten PC eller 

bil av økonomiske årsaker.  

 

• Helseøkonomi: Har ikke har råd til å gå til enten lege og/eller 

tannlege.  
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• Sosial ekskludering: Mangler minst ett av tre goder: 1) ukentlig 

kontakt med venner, 2) ukentlig kontakt med familie og 3) mulighet 

til hjelp fra naboer.  

 

• Organisasjonsdeltakelse: Ikke deltatt i noen form for 

organisasjonsaktivitet de siste tolv månedene.  

 

• Kronisk sykdom: Langvarig/kronisk sykdom.  

 

• Boligproblemer: Minst en av to betingelser: 1) opplever 

trangboddhet, og/eller 2) har minst ett boligmiljøproblem (støy, 

forurensning, kriminalitet og hærverk). 
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Satser økonomisk sosialhjelp  

Enslige kr 5 850 (kr 4 100) 

Ektepar/samboere kr 9 750 (kr 6 800) 

Person i 

bofellesskap 

kr 4 850 (kr 3 400) 

Barn 0-5 år kr 2 250 (kr 1 600) 

Barn 6-10 år kr 2 950 (kr 2 100) 

Barn 11-17 år kr 3 800 (kr 2 700) 
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Levekår  

• Tiltaksplan for bedre levekår barn og unge 

 årlig orientering i helse- og omsorgskomite 

 

• Folkehelseoversikten 2015 

 vedtatt i bystyret 261115 

 

• Oppvekstplan – jobbes med ferdigstillelse  
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Levekår  

• Bolig  - opprettelse av BKE 

(søkt om midler til prosjekt boligkoordinator) 

 

• Inkludering – fritidsaktiviteter 

(Saniteten / Røde Kors Kilandsenteret FUN365) 

 

• Arbeid – veien ut av fattigdom 
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ARBEIDSFOKUS I NAV 

Nasjonal dreining av NAV pågår – 

ekspertutvalgets innstilling påpeker: 

 

«A-en» blitt for utydelig 

 

Større lokalt handlingsrom  
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ARBEIDSFOKUS  

• Regionalt samarbeid i øst 

 Markedsgruppe 

 Regionalt Næringsteam 

 Rekrutteringskontakt  

  

 Bedriftskontakt 

 Jobbmesser 
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ARBEIDSFOKUS  

• Ung-team   

 tett samarbeid med oppfølgingstjenesten, 

 månedlige møter 

 

• Aktivitetsplikt innføres 

 

HVA MOTIVERER TIL DELAKTIGHET? 

 

 


