VEILEDENDE SATSER FOR UTMÅLING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP I MOSS KOMMUNE

NAV Moss benytter de statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for utmåling av stønad
til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Disse justeres årlig, gjeldene rundskriv er per dags dato
Rundskriv A-1/17- Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2018.
1. Moss kommunes veiledende satser for utmåling av livsopphold
Veiledende livsoppholdssatser per måned:
Enslig:
kr 6.050
Ektepar/samboere:
kr 10.100
Person i bofellesskap:
kr 5.050
Barn 0-5 år:
kr 2.350
Barn 6-10 år:
kr 3.050
Barn 11-17 år:
kr 3.950
Ved delt omsorg eller samvær med barn utmåles livsopphold til barn prosentvis i samsvar med avtalt
fordeling/samvær mellom foreldrene.
Stønad til barn gis til og med tredje barn etter en individuell vurdering. Fra og med barn nummer fire
gis det ikke stønad til livsopphold. Barnetrygden tas med i inntektsberegningen for de samme tre
barna som det gis stønad til. Barnetrygden fra og med barn nummer fire tas ikke med i
inntektsberegningen. Dersom søker mottar utvidet barnetrygd tas denne med i inntektsberegningen.
Dersom det er forhold som tilsier at søkers utgifter til livsnødvendigheter er særlig redusert i en
kortere periode kan det innvilges stønad etter korttidssatser. Korttidssatsene er noe lavere enn de
ordinære livsoppholdssatsene og kan gis inntil tre måneder, etter en individuell vurdering. For barn
gjelder ordinære satser.
2. Dekning av barn- og unges deltakelse i fritidsaktiviteter
Utgifter til fritidsaktiviteter til barn og unge er i utgangspunktet iberegnet i livsoppholdssatsen til
barnet. Likevel gjøres det i alle barnefamilier en individuell vurdering ut i fra de faktiske utgiftene
familien har til fritidsaktiviteter. Det skal tas særlig hensyn til at barn og unge skal sikres en trygg
oppvekst og kunne delta i alminnelige skole- og fritidsaktiviteter, uavhengig av om foreldrene har en
vanskelig økonomi. Særlige vurderinger gjøres for store barnefamilier, der hvor det ikke gis
livsoppholdssats fra og med fjerde barn.
3. Boutgifter
NAV Moss kan gi stønad til husleie som etter en skjønnsmessig vurdering skal
sikre boforhold i god stand og med en nøktern standard tilpasset husholdningens størrelse og
sammensetning.
NAV Moss kan gi stønad til renter på boliglån, for å sikre at søker beholder egen bolig. Sosialhjelp til
avdrag på boliglån ytes kun unntaksvis, og da som regel i påvente av at søker får avdragsfritt lån.
4. Strøm/fyring
NAV Moss kan gi stønad til faktiske utgifter til strøm/fyring.
5. Etablering/innbo
NAV Moss kan gi stønad til etablering/innbo etter en nøktern og rimelig standard. Vurderingen baser
seg på hva søker trenger og hva som vurderes som nødvendig.

6. Klær
Stønad til klær er i utgangspunktet iberegnet i livsoppholdssatsen.
7. Helseutgifter
Stønad til helseutgifter som lege, medisin, tannlege, synsundersøkelser og lignende er i
utgangspunktet iberegnet i livsoppholdssatsen. Dersom søker har høye faste utgifter eller høy
engangsutgift til slike formål vurderes en tilleggsytelse til dette formålet.
8. Høytid
Ekstra stønad til høytid (for eksempel jul/id/eid) kan gis etter følgende satser:
Enslige:
kr 500
Ektepar/samboere:
kr 750
Enslig med ett barn:
kr 750
Enslig med to eller flere barn: kr 1.000
Familie med barn:
kr 1.000
I tillegg til overstående sats gis kr 250 per barn.
Ekstra stønad til høytid gis kun en gang per år.
9. Dåp, navnefest og konfirmasjon
Ekstra stønad til dåp, navnefest og konfirmasjon kan gis etter følgende satser:
Dåp/navnefest:
kr 2.000
Konfirmasjon:
kr 3.500
10. Tilbakebetalt skatt
Tilbakebetalt skatt tas med i inntekstberegningen.
11. Skjønnsutøvelse
Formålet med loven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet.
Satsene beskrevet over er veiledende og erstatter ikke forpliktelsen til å utøve individuelt skjønn.
Vurderingen av stønadsbehovet skal fremme overgang til arbeid og bidra til at den enkelte kan bli
selvforsørget. Hjelpen som gis skal ta sikte på å styrke den enkeltes forutsetning for mestring og
kontroll over eget liv gjennom selvforsørgelse og deltakelse i arbeidslivet.

