
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8019 Dep 0030 Oslo  
Kontoradresse: Akersgata 64 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 983 887 457 

Informasjon om Stortingets vedtak om økt kommuneramme med formål å 
gi mottakere av sosialhjelp en ekstra utbetaling i desember 

 

Stortinget vedtok 15. desember 2022 å øke rammetilskuddet til kommunene med 100 mill. 

kroner i 2023. 

 

I Innst. 140 S (2022-2023) heter det: 
 
Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Sosialistisk 
Venstreparti, Rødt, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti, foreslår å øke 
kommunerammen med 100 mill. kroner i inneværende år, med formål å gi mottakere av 
sosialhjelp en ekstra utbetaling i desember. En økt bevilgning på 80 mill. kroner tilsvarer 
utgiften ved å gi 1 000 kroner ekstra til mottakere av sosialhjelp i desember, og 1 000 kroner 
ekstra per barn til de som har mottatt eller som kommer til å motta sosialhjelp i desember. De 
resterende 20 mill. kroner bevilges for å sikre tilstrekkelige midler dersom kostnadene blir 
høyere enn anslått. Pengene fordeles kommunene gjennom økt rammetilskudd etter 
gjeldende fordelingsnøkkel. 
 
Flertallet understreker at mange er i en krevende situasjon inn mot julehøytiden og 
oppfordrer derfor kommunene til å sørge for at midlene utbetales så raskt som mulig. Det er 
videre Stortingets intensjon at en slik ekstrabetaling ikke skal medføre at det skjer en 
avkortning av andre ordninger. 

 

Jeg legger til grunn at målgruppen for utbetalingen er samtlige personer som mottar 

økonomisk sosialhjelp i desember 2022, og barn i deres hushold. 
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Side 2 
 

På bakgrunn av Stortingets vedtak ber jeg kommunene om å utbetale pengene så raskt som 

mulig, og på den måten som den enkelte kommune finner mest hensiktsmessig. Jeg vil 

samtidig understreke at jeg har forståelse for at dette er en krevende jobb. 

 

Engangsutbetaling til uføre i 2023 

Avslutningsvis vil jeg benytte anledningen å vise til at det i Innst. 15 S (2022-2023) fra 

arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget fremkommer følgende om utbetaling av et 

engangsbeløp til uføre som mottar minstesats i 2023: 

 

«Post 70 Uføretrygd, overslagsbevilgning 

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk 

Venstreparti, viser til at det i budsjettforliket er foreslått en engangsutbetaling til uføre som 

mottar en minstesats i 2023. Engangsutbetalingen er på 3 000 kroner. Første mulige 

tidspunkt for iverksettelse er februar 2023. Flertallet foreslår derfor at kap. 2655 post 70 økes 

med 370 mill. kroner, sammenlignet med regjeringens forslag, til dette formålet. 

Et annet flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, understreker at intensjonen 

er at engangsbeløpet skal komme uavkortet fram til uføre på minstestønad som et påslag i 

dagens situasjon med høye kostnader, og vil sterkt oppfordre kommunene om ikke å avkorte 

økonomisk sosialhjelp som følge av engangsbeløpet. 

Dette flertallet fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen sørge for utbetaling av et engangsbeløp på 3 000 kroner så raskt 

som mulig for alle som mottar en minstesats for uføretrygd i januar 2023. Utbetalingen skal 

ikke være skattepliktig, pensjonsgivende, oppgavepliktig eller trekkpliktig.» 

 

 

Med hilsen 

 

 
Marte Mjøs Persen 

 


