
Det norske velferdssamfunnet



Velferdssamfunnet

•En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en 
betegnelse på en stat som yter sine borgere en 
rekke grunnleggende goder.
•Støtte til utdannelse, trygder ved sykdom eller 
fattigdom, pensjon m.v. Velferdsstaten er ment 
som et sikkerhetsnett for de som faller utenfor 
samfunnet.



Hvorfor velferdsordninger?

• I gamle dager i Norge var det ingen eller få 
velderdsordninger.

• Fikk noen problemer med å klare seg 
(mangel på mat, klær, et sted å bo)
så måtte de få hjelp fra familien.

• Velferden er blitt stadig bedre de siste 40 årene.



Trygdeordninger

• Hva er Folketrygden?

• Folketrygden er viktig for velferden.

• Folketrygden er en felles syke- og arbeidsforsikring for 
alle som har vært lovlig bosatt i Norge i over ett år.



Rettigheter og plikter

• Vi har mange rettigheter, men og 
plikter i et samfunn.



Rett til trygd

• Retten til trygd henger ofte sammen med arbeid. 
Eksempel på trygder:

• Dagpenger

• Arbeidsavklaringspenger

• Uførepensjon

• Alderspensjon

• Barnetrygd



Helsevesen

• Behandling på sykehus er gratis

• Vi har rett til legehjelp 

– Vi må imidlertid betale egenandel
• Tannlege må vi betale selv



Sykepenger

• Sykepenger skal bidra til å erstatte tapt lønn for personer 
som ikke kan arbeide på grunn av sykdom eller skade.

• For å få sykepenger må du ha vært ansatt i minst 4 uker.

• For å beregne hvor mye du skal få i sykepenger, må du 
tidligere ha hatt høyere lønn enn kr 42 623.



Barnetrygd

• Barnetrygden skal bidra til å dekke utgifter i 
forbindelse med det å ha barn, og virke 
omfordelende mellom familier med og uten barn.

• Den utvidede barnetrygden til enslige forsørgere 
skal bidra til å dekke merutgifter en enslig mor 
eller far har som følge av at de bor alene med 
barn i en egen husholdning. Barnetrygd gis for 
alle barn under 18 år som er bosatt i Norge. 



NAV

• Det er NAV som administrerer Folketrygden og andre 
trygde- og velferdsordninger.



Sosiale tjenester
• I hver kommune skal det være en sosialtjeneste som 

skal bistå den som ikke klarer seg selv på grunn av 
økonomiske eller sosiale problemer.

• Andre sosialtjenester i kommunene
• Økonomisk stønad (sosialhjelp) for å sikre alle 

økonomisk trygghet 
• Midlertidig husvære for dem som ikke klarer å skaffe det 

selv. 
• Andre tjenester sosialkontoret yter er f eks praktisk 

bistand og opplæring til de med et særlig hjelpebehov, 
avlastningstiltak for personer og familier med tyngende 
omsorgsarbeid. 



Dagpenger under arbeidsløshet 

Dagpenger er en delvis erstatning for tapt arbeidsinntekt. For å få 
dagpenger må du registrere deg som arbeidssøker hos NAV og være 
reell arbeidssøker i tillegg til å oppfylle de andre vilkårene.
Hvem kan få dagpenger?

Hovedvilkårene for å få dagpenger er at du

 •   har fått redusert arbeidstiden din med minst 50 prosent
  •  har fått utbetalt arbeidsinntekt på minst kr 127 868 i siste avsluttede 
kalenderår (i fjor), eller minst kr 255 735 i løpet av de siste tre 
avsluttede kalenderårene. Foreldrepenger, svangerskapspengerog 
svangerskapsrelaterte sykepenger regnes med i kravet til minsteinntekt
  •  er registrert som arbeidssøker, og sender meldekort hver 14. dager
  •  er reell arbeidssøker (herunder at du aktivt søker arbeid, og holder 
din CV oppdatert på nav.no)
  •  bor eller oppholder deg i landet
  •  som hovedregel ikke skal være skoleelev eller student



Plikter

• Alle som har inntekt skal betale skatt

• Skatter og avgifter er med på å betale for velferden i 
landet.

• Å stemme ved valg er ikke en plikt, men en mulighet til å 
delta i samfunnet
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