FASTSETTING AV SOSIALHJELPSSATSER

Saksfremlegg
Utvalg
Utvalg for levekår
Saksbehandler: Helga Beate Torgersen

Utvalgssak

Møtedato

Arkivsaknr.: 2013/6899-7

RÅDMANNENS INNSTILLING:

Sosialhjelpssatsene endres for enslige, ektepar/samboere og personer i bofelleskap med barn til
følgende satser: 5.405,- for enslige med barn, 8.977,- for ektepar/samboere med barn og med
egne satser for barn:
1.barn kr 2.500,-. Pr mnd
2.barn kr 2.000,- pr mnd
3.barn kr 1.500,- pr mnd
4.barn kr 1.500,- pr mnd
5.barn kr 1.000 pr mnd
6. barn kr 1.000,-. Pr mnd
Osv.

SAMMENDRAG

I budsjettet for 2016 er det oversendt intensjonsforslag om å øke sosialhjelpssatsene med
100.000,-. Utvalget har bedt om en sak på dette.
Avgjøres av: Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg: UFL, Formannskapet, Kommunestyret

Videre saksgang:

Saksopplysninger:

Statens anbefalte sosialhjelpssatser for 2010 er de som per i dag er vedtatt som gjeldende satser
for Askøy kommune. En beregning utført i 2015 viste at det ville koste i underkant av 500.000,å komme opp på gjeldende satser for 2015. Denne summen ble spilt inn i budsjettprosessen.
For å komme opp på 2016 satser må det bevilges ytterligere 100.000,-, altså 600.000,En økning i satser må også legges inn påfølgende budsjetter.
Noen kommuner har rammevedtak på å følge de til enhver tid gjeldende statlig anbefalte satser,
mens andre tar et årlig vedtak. På Askøy er det blant annet høye husleiekostnader slik at
Rådmannen som et utgangspunkt anbefaler å følge de anbefalte satsene.
Statlige veiledende satser for økonomisk stønad til livsopphold gjeldende fra 1.1.16 følger av
Rundskriv A-1/2015, datert 23.12.15. Gjeldende satser på Askøy i parentes.
Enslige
Ektepar/samboere
Person i bofelleskap
Barn 0-5 år
Barn 6-10 år
Barn 11-17 år

kr 5 850
kr 9 750
kr 4 850
kr 2 250
kr 2 950
kr 3 800

(5 197)
(8 632)
(4 316)
(1 982)
(2 632)
(3 303)

Da det i budsjettet for 2016 bare er satt av 100.000,- til økning av satsene vil de ikke kunne økes
for alle grupper. En gruppe som er innenfor kommunens satsingsområde barn og unge samt
arbeidet mot barnefattigdom er gruppen enslige forsørgere og par med barn under 18 år.
Vurdering:

Det er i en mindre målestokk startet opp et aktivitetstiltak for sosialhjelpsmottakere, VEMA +
(Veien Mot Arbeid). NAV Askøy ønsker her å fokusere på mottakere med barn. En økning i
satsene vil kunne gi økt motivering for deltagelse her.
I 2015 mottok i gjennomsnitt 24,5 enslige forsørgere økonomisk sosialhjelp per måned.
Dersom sosialhjelpssatsene økes bare for enslige forsørgere til statens anbefalte satser, vil det
utgjøre omtrent 100.000,- kroner per år. Satsene blir da:
«Sosialhjelpssatsene endres for enslige, ektepar/samboere og personer i bofelleskap med barn
til følgende satser: 5.405,- for enslige med barn, 8.977,- for ektepar/samboere med barn og med
egne satser for barn:
1.barn kr 2.500,-. Pr mnd
2.barn kr 2.000,- pr mnd
3.barn kr 1.500,- pr mnd
4.barn kr 1.500,- pr mnd
5.barn kr 1.000 pr mnd
6. barn kr 1.000,-. Pr mnd
Osv»
Dersom det blir vedtatt å øke satsene med kr 100.000 for 2016 anbefales denne endringen av
satsene.
Et alternativ er at man øker sosialhjelpssatsene med 4 % for både enslige forsørgere og
ektefeller/par med barn. I 2015 mottok i gjennomsnitt per måned 8,78 ektepar/samboere med

barn sosialstønad. Satsene vil da bli 5.405,- for enslige og 8.977,- for par. Dette vil også samlet
utgjøre omtrent 100.000,-.
Folkehelseperspektiv:

NAV Askøy er viktig for arbeidet inn i noen av de mest sårbare barnefamiliene. En styrket
sosialstønadssats kombinert med oppfølging vil fremme folkehelsen.
Økonomi:

Den foreslåtte økningen i sosialstønadssatsene er dekket budsjettmessig gjennom foreslåtte
økningen på 100.000,-. NAV Askøy forventes å kunne få et merforbruk i 2016 gitt omgivelsene
og da spesielt endringen på arbeidsmarkedet, dette uten økning i sosialhjelpssatsene.

Kleppestø, 18.3.2016

Eystein Venneslan
Rådmann

Torgeir Sæter
Kommunalsjef Levekår

