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NORM FOR SOSIALHJELP 2012

Vedlegg: Ingen

Saminendrag:

I forbindelse med budsjettvedtaket for 2008, ble det forutsatt at normen for økonomisk
sosialhjelp legges fram som egen sak hvert år i forbindelse med budsjettarbeidet for det
kommende år.

Sosial og helsedeparementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av
stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Ny lov om sosiale tjenester i arbeids~ og
velferdsforvaltningen trådde i kraft fra 1. januar 2010. Regelen om økonomisk stønad til
livsopphold er videreført med same innold som i sosialtjenesteloven, og rundskriv 1-34/2001
er fortsatt veiledende for bru av loven. Departementet arbeider for tiden med å lage nyt
rudskriv til lov om sosiale tjenester i NAV. Fram til dette er ferdig er det rundskrivet i den
gamle sosialtjenestelovens kapitte150m sosialstønad som benytes.

De veiledende retningslinjene ble prisjustert i 2002,2004,2006,2007,2008,2009 og 2010.
Videre ble alle satsene hevet med 5 % utover prisstigningen i 2007 og 2009. For 201 L ble
satsene prisjustert i tråd med anslag for vekst i konsumprisene med 1,75 %.

De veiledende retningslinjene erstatter ikke NAVs rett og plikt til å utøve skjønn ved vurdering
av søknader om økonomisk hjelp. Videre står den enkelte kommune i utgangspunktet fritt til å
fastsette nivået på sine sosialhjelpsytelser. Det forutsettes imidlertid at stønaden som gis sikrer
søkeren et forsvarlig livsopphold.

Økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjenester i NAV er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens §
18. NAV har både rett og plikt til å utøve skjønn når den vurderer om det skal ytes stønad, og
ved utmåling av stønad. Satsene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunt for det

skjønn som skal utøves.

Formålsbestemmelsen i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen sier følgende:



o Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og
økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og
fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet.

o Loven skal bidra til at utsatte bar og unge og deres familer får et helhetlig og samordnet
tjenestetibud.

o Loven skal bidra til likeverd og likestiling og forebygge sosiale problemer.

De veiledende statlge normene er supplert med mer detaljerte inndelinger slik at vi får en
hensiktsmessig strutur på de lokale normene. Det har viset seg hensiktsmessig å operere med
kortidsnormnødhjelp, egen norm for hjemmeboende/hybelboende ungdom, samvær med bar
og lommepenger med opphold i institusjon. Dette er de senere årene regulert opp med de samme
prosentsatsene som for de veiledende normene fra staten.

Fauske kommunes veiledende retningslinjer/norm for økonomisk hjelp til livsopphold, etter lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen fra 1.1.11

Langtidsnorm
Enslige 5.288,-
Ektepar/samboere 8.783,-
Person i bofellesskap/ samboer en pers 4.392,-
Bar 0-5 år 2.017,-
Bar 6- 10 år 2.681,-
Barn 11 -17 år 3.361,-

Korttidsh.ielp/nødhjelp
Enslig 2.746,-
Par 4.828,~

Barn O - 5år 1.521,-
Bar 6- 10 år 1.905,-
Bar 11 - 17 år 2.310,~

.

H.ieinmeboende/hybelboende ungdom 18 o 4.110,-over ar

Ved samvær med barn benyttes lane:tidsnorm pr. dae:
O ~5 år (kr. 67,- pr. døgn) 2.017
6 10 år (

" 89,- " "
) 2.681,--

11 17
o

( " 112,- " "
) 3.361,-- ar

Lommepenger ved opphold i instituS.ion 2.100,-

(kort opphold kr. 70,- pr. dag, kr 500,- pr uke)

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til det løpende daglige livsoppholdet, mat og
drikke, klær og sko, husholdningsarikler og hygiene med mer. TV -lisens, avis og telefon,
fritidsaktiviteter, fritidsutsty til barn og reiseutgifter (bru av offentlig kommunikasjon i
forbindelse med daglige gjøremål) inngår også, jfr. rudskriv 1-3412001 punkt 5.1.5.1.



I~--
Boutgifter, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring, samt innbo og utstyr inngår i
kjerneområdet i livsoppholdet, men er ikke inkludert i beregningsgrulaget for de veiledende
retningslinjene. Dette er forhold som vurderes særskilt.

Utgifter som i rundskriv 1-3412001 er definert som spesielle utgifter er ikke inkludert i
utregningsgrunnaget for veiledende retningslinjer. Dette gjelder utgifter ved høgtids- og

merkedager, fritidsutstyr, spedbamutstyr, barnepass, skolestar, videregående utdanning, utgifter
ved samvær med barn, lege, psykolog, legemidler, tanbehandling, syns- og hørselshjelpemidler,
flyteutgifter, vedlikehold av egen bolig, bilhold, og ellers særlige behov. Dette er utgifter som
avhengig av den konkete situasjon kan være en del av livsoppholdet, og i de tilfeller skal inngå i
grulaget for utmåling av stønad.

Saksbehandlers vurdering:
Kommunestyret har vedtatt at det skal legge fram egen sak om sosialhjelpsnorm for hvert år i
forbindelse med budsjettbehandlingen.

Det er saksbehandlers oppfatning at de statlige normene med de lokale tileggsnormene vil kunne
dane en hensiktsmessig økonomisk ramme rudt forvaltningen av lov om sosiale tjenester i
arbeids~ og velferdsforvaltningen. I tilegg til disse normene blir det gjennomført en
skjønnsmessig vurdering i de saker hvor dette er av relevant betydning.

INNSTILLING:

Fauske kommunestyre benyter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av
økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer reguleres i tråd med de statlige
normene når disse er klar med virkning fra 1.1.2012.

DRIF-026/12 VEDTAK- 23.11.2011

Innstilingen ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET:
Fauske kommunestyre benyter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av
økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer reguleres i tråd med de statlige
normene når disse er klar med virkning fra 1.1.2012.

FOR-032/12 VEDTAK- 28.11.2011

Driftsutvalgets innstiling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

INNSTILLING TIL KOMMUNSTYRET:
Fauske kommunestyre benyter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av
økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer reguleres i tråd med de statlige
normene når disse er klar med virkning fra 1.1.2012.



Even Ediassen
rådmann


