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Meld meg på

Byrådet vil utsette økning av sosialhjelpen – fagfolk frykter at fattige vil ﬂytte
til Bergen
Kommunens utgifter til sosialhjelp kan øke til nesten én milliard dersom satsene økes, mener kommunens fagfolk. Byrådet
peker på koronaviruset som grunn til å utsette økningen.
Publisert 4. juni

Sosialbyråd Lubna Boby Jaffery (Ap) vil vente med å øke sosialhjelpssatsene i Bergen ytterligere, til tross for at det står i byrådsplattformen at det skal skje. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Av Anders Haga og Pål Andreas Mæland

BT

Søk

ANNONSE

Dersom politikerne fortsetter å øke sosialhjelpssatsene slik de har lovet, kan det ende med
en dobling av antall mottakere av sosialhjelp, mener fagfolkene i Bergen kommune.
De ser også for seg at sosialhjelpsmottakere i andre kommuner vil flytte til Bergen siden
sosialhjelpen blir høyere her.
– Dette er åpenbart skrevet av noen som ikke ønsker å øke satsene. De leter etter gode
argumenter for å stoppe det, sier SVs gruppeleder Mikkel Grüner.

Var «historisk satsing»
Økningen i sosialhjelpssatsene med 40 millioner kroner var den store seieren SV fikk for å
sikre flertallet for byrådets budsjett i vinter.
– Dette er en historisk satsing på fattigdomsbekjempelse, sa SVs gruppeleder Grüner da
han signerte budsjettavtalen med byrådspartiene 11. desember.
I tillegg var det enighet om å øke satsene enda mer i årene som kommer. Under tiltak på
driftsbudsjettet var følgende punkt nemlig listet opp:
«Gradvis øke sosialhjelpssatsene til nivå som følger SIFOs referansebudsjett».
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Trykk på faktaboksen under for å lese mer om SIFO-satsene.

FAKTA

Hva er Sifo-satsene?
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Sifo står for Statens institutt for forbruksforskning De har utarbeidet et forslag til budsjett

LES MER

Utgifter på nesten én milliard
Byrådet skulle legge frem en sak for bystyret hvor de så nærmere på hvordan dette kan
gjøres og hvilke konsekvenser det vil ha for bybudsjettet. I saken presenterer byrådet tre
alternativer:
1. Heving av satsene for alle sosialhjelpsmottakere til SIFO-nivå kan øke kommunens utgifter
fra 364 millioner til mellom 700 og 980 millioner kroner. Antall mottakere kan øke fra 7400
til mellom 11.400 og 14.000.
2. Å bare heve satsene for langtidsmottakere av sosialhjelp vil koste kommunen 200 millioner
kroner mer enn i år.
3. Man kan gjennomføre en evaluering av konsekvensene økningen for i år har hatt og legge
frem en sak våren 2021. Så kan man vurdere videre økning av satsene.

Diane Berbain (SV), Per-Arne Larsen (V), Mikkel Grüner (SV), Marte Mjøs Persen (Ap), Rune Bakervik (Ap), Ove Sverre Bjørdal (Sp), Øystein Bønes (MDG) og Håkon Pettersen (KrF)
signerte budsjettavtalen i fjor. Foto: Rune Sævig

Viser til korona
Byrådet anbefaler å gå for alternativ 3.
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Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) og sosialbyråd Lubna Boby Jaffery (Ap) bruker blant
annet koronaviruset som argument for utsettelsen:
«Korona-pandemien har i år medført betydelige økonomiske konsekvenser for kommunen,
og inntektsutsiktene fremover er ytterligere svekket. Den budsjettmessige situasjonen til
kommunen for 2020 er nå vesentlig forverret i forhold til det som lå til grunn for bystyrets
budsjettvedtak i desember», skriver de to i byrådssaken.

SVs Grüner er ikke fornøyd med verken saken eller anbefalingen til byrådene.
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– Slik saken foreligger nå vil vi ikke støtte den. Vi vil jobbe for å endre den frem mot
behandlingen i bystyret.

– Kan få tilflyttere
Den store kostnadsøkningen med sosialhjelp har to forklaringer, ifølge fagfolkene: de som
får sosialhjelp vil få utbetalt et høyere beløp, og flere vil få rett på supplerende sosialhjelp.
Etat for sosiale tjenester ser også for seg at de bergenske satsene kan føre til flere
innbyggere:
«En kraftig oppjustering av sosialhjelpssatsene vil gi store forskjeller mellom kommunene
og kan medføre at noen i målgruppen flytter til Bergen dersom ytelsene her er langt
gunstigere enn i andre kommuner», skriver de.
Samtidig slår de fast at en heving av sosialhjelpssatsene til SIFO-nivå vil bidra til utjevning
av økonomisk og sosial ulikhet:
«Flere vil ha rettigheter til sosialhjelp og langt færre innbyggere i Bergen vil leve under
fattigdomsgrensen».

Mikkel Grüner (til h.) er ikke fornøyd med byrådets forslag for sosialhjelpssatsene. Foto: Bård Bøe

– Tilbakevist av forskning
Grüner mener saken er for dårlig utredet og peker på at fagfolkene sier de har hatt for lite
tid.
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– De sier selv det mangler forskning på en del av det de sier, og mye i denne saken er
basert på gjetninger og antakelser.
– Det er vanskelig å se for seg at det finnes noen som helst forskning som tilsier at noe
slikt skal skje.
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Wenche Berg Husebø leder Aksjonsgruppen mot sosial nød i Bergen og er aktiv i Robin Hood-huset. Hun er helt uenig med begrunnelsen fra fagfolkene i Bergen kommune. Foto: Eirik
Brekke (arkiv)

– Dette høres ut som ren trenering, sier Wenche Berg Husebø, som leder Aksjonsgruppen
mot sosial nød i Bergen.
– Det er tilbakevist av forskningen at folk flytter til kommuner med høyere
sosialhjelpssatser. Det koster jo masse penger å flytte, og det får man ikke dekket av noen
kommune. Dessuten har jo folk et sosialt liv i den kommunen de bor i, sier hun.
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LES MER OM DETTE TEMAET

– Hva vil BT egentlig gjøre mot fattigdommen?

– Det som hjelper mest, er å gi de fattige mer penger

Han mener byrådet har knust sparegrisen. – Du bruker lekepenger, svarer byrådet.

– En historisk satsing for å bekjempe fattigdom

I denne bydelen i Bergen er hvert erde barn fattig

