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. NORM FOR SOSIALHJELP 2013

Vedlegg: Ingen

Saniinendrag:

I forbindelse med budsjettvedtaket fòr 2008 ble det forutsatt at normen for økonomisk sosialhjelp
årlig legges fram som egen sak i forbindelse med neste års budsjettarbeid.

Sosial og helsedeparementet ga 13. februar 2001 veiledende retningslinjer for utmåling av
stønad til livsopphold ettér sosialtjenesteloven. Ny lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen trådde i kraft 1. januar 2010. Regelen om økonomisk stønad ti livsopphold
er videreført med samme innold som i sosialtjenesteloven. Nyt rundskriv av 22.06.12 er
utarbeidet og gjeldende (H35/2012). Fylkesmanen gjennomfører opplæring i nyt rudskriv for
ansatte i NAV fram mot årsskifet.

De veiledende retningslinjene er prisjustert i tråd med konsumprisindeksen for perioden 2002 ti
2011, med untak av 2007 og 2009 hvor satsene ble hevet med 5 % utover prisstigning.

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.

1/

Økonomisk stønad etter Lov om sosiale tjei:~s.!.t'ri NAV er en skjønnsmessig ytelse, jf. lovens §
18. NAV har både rett og plikt ti å utøve skjønn når den vuderer om det skal ytes stønad, og
ved utmåling av stønad. Satsene må derfor betraktes som et veiledende utgangspunk for det
skjønn som skal utøves.

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

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



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

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

De veiledende statlige normene er supplert med mer detaljerte retningslinjer slik at kommunen
får en hensiktsmessig strukr på de lokale normene. Det har viset seg hensiktsmessig å operere

med kortidsnormnødhjelp, egen norm for hjemmeboendelhybelboende ungdom, samvær med
bar og lommepenger ved opphold i institusjon. Retningslinjene er i de senere år regulert opp
med samme prosentsats som for de veiledende normene fra staten.

NAV Fauske har et systematisk fokus på barns situasjon ved karlegging og vurdering av
økonomisk stønad ti søkere med økonomiansvar for barn. Det tas spesielt hensyn ti om det er
bar i husstanden ved vurdering av søknad til strøm- og husleierestanser. NAV Fauske utmåler
en uke ekstra livsopphòld/stønad i henhold til normene nedenfor, ti voksne i forbindelse med
julefeiring. For hvert barn i familen utmåles to uker ekstra utbetaling til jul etter nivå på
langtidsnotm for bar.

Fauske kornl1es veiledende retningslinjer/norm for økònomisk hjelp til livsopphold, etter lov
om sosiale tj enester i arbeids- og velferdsforvaltningen fra O 1. O 1.12

La.ngtidsnorm
Enslige 5.373,-

i

I

Ektepar/samboere 8.924,-
i Person i bofellésskap/ samboer en pers 4.462,-
I Barn O~ 5 år 2.049,-

Bar 6 - 10 år 2.724,-
Barn 11 - 17 år 3.415,-

Korttid$bjeJp/nødhjelp
Enslig 2.790,-

Par 5.580,~

Bar O - 5år 1.546,-

Barn 6 - 10 år 1.936,-
r Bar 11 - 17 år 2.347,-

Hjeinmeboendelhybelboende ungdom over 18 år 4.170,-

Ved samværmed barn benyttes langtidsnorm pr. dag
--i1ir__(-...., - pr.-døgn) 2.049,-

6 - 10 år (
" 91,- " "

) 2.724,-
11 - 17 år (

" 113,- " "
) 3.415,-

Lommepenger ved opphold i in$titusjon 2.142,-

(kort opphold kr. 73,- pr.dag, kr 510,- pr uke)



De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til det løpende daglige livsoppholdet, mat og
drikke, klær og sko, husholdningsartikler og hygiene med mer. Medier og kommunkasjon,
fritidsakiviteter, fritidsutstyr til barn og reiseutgifter (bru av offentlg kommunikasjon i
forbindelse med daglige gjøremål) inngår også, jfr. rudskriv H-35/2012 punkt 4.18.2.28 -49.

Boutgifter, strøm og oppvaring, bolig-: og innboforsikring, samt innbo og utstyr inngår i
kjerneområdet i livsoppholdet, men er ikke inkludert i beregningsgrlaget for de veiledende
retningslinjene. Dette er forhold som vuderes særskilt.

Utgifter som i rundskriv H-35/2012 er definert som spesielle utgifter er ikke inkludert i
utregningsgrulaget for veiledende retningslinjer. Dette gjelder utgifter ved høgtids- og
merkedager, fritidsutsty, 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
grnnlaget for utmåling av stønad.

Saksbehandlers vurdering:

.,
i
i Det er saksbehandlers vurdering at de stadige normene med de lokale tileggsnormene daner en

hensiktsmessig økonomisk rame rudt forvaltningen av lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen.

Hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk stønad er at det skal foretas konkete
og individuelle vuderinger av hjelpebehov, stønadsbeløp og stønadsform. NAV -kontoret har
både rett og plikt til å foreta skjønnsmessige vurderinger i hver enkelt sak. I alle vuderinger skal
det legges vekt på å fremme lovens formål best mulig. Vurderingene skal gjøres innenfor
raien av.gjeldende lov- og forskriftsbestemmelser, og så langt som mulig fòretas i samarbeid

med tjenesteinottakeren.

Forholdet til andre statlige ytelser er også av betydning for vudering av størrelsen på
sosialhjelpsnormen, da det bør være et hensiktsinessig forhold, slik at individets basisbehov
ivaretas, samtidig som ytelsen motiverer ti arbeid og aktivitet.

INNSTILLING:

Fauske komml1estyre benyter de statlge veiledende retningslinjer for utmåling av
økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer reguleres i tråd med de statlige
normene når disse erklar med virkning fra 01.01.2013.

DRIF-I03/12 VEDTAK- 21.11.2012

Jørn Stene (FL) foreslo:
Fauske kommunestyre benyter de statlige veiledende normer + 20 % økning for
utmåling av økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer + 20 % økning reguleres i
tråd med de statlige normene når disse er klar med virknng fra 01.01.2013.

Innstilingen ble vedtatt med 7 mot :1 stemmer avgitt for FL' s forslag.



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 01.01.2013.

FOR-154/12 VEDTAK- 26.11.2012

Jørn Stene (FL) foreslo:
Fauske kommunestyre benyter de statlige veiledende normer + 20 % økning for
utmåling av økonomisk stønad til livsopphold. Dagens normer + 20 % økning reguleres i
tråd med de statlge normene når disse er klar med virkning fra 01.01.2013.

Driftsutvalgets innstiling ble vedtatt med 6 mot 2 stemmer avgitt for FL's forslag.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Fauske komml1estyre benyter de statlige veiledende retningslinjer for utmåling av
økonomìsk stønad til livsopphold. Dagens normer reguleres i tråd med de statlige
normene når disse er klar med virknìng fra 01.01.2013.

Even Ediassen
rådman


