Vedtak i Kommunestyret - 15.03.2018
1. Definisjonen av «hjemmeboende ungdom» til bruk i forvaltningen av sosialhjelpssaker
tas til orientering
2. En sentral og utslagsgivende faktor for om man lykkes med en reduksjon i
totalkostnadene innenfor NAV-sosialhjelpsområdet er knyttet til en endring i den samlede
forvaltningsskjønnsutøvelsen. Denne gir seg utslag i utbetalingsnivået i hver enkelt sak av
ellers sammenlignbare saker. Det er gjennom de dokumenter som er fremlagt for
kommunestyret ikke godtgjort at en vesentlig del av den betydelige økning vi har vært
vitne til de siste år ikke kan tilskrives en slik endring i skjønnsutøvelse og
forvaltningspraksis. Det er imidlertid hevet over enhver tvil at handlingsrommet for
skjønnsutøvelse er stort og varierer mye mellom ulike kommuner. Det forventes derfor at
det arbeid som nå gjøres for å redusere kostnadene også inkluderer en endring i
forvaltningspraksis som tar ned utbetalingsnivået i hver enkelt av ellers sammenlignbare
saker. Av gjennomgangen rådmannen gir i denne saken så godtgjøres det at dette
handlingsrommet er til stede uten en endring i det veiledende satsnivået. Det
handlingsrommet forventer kommunestyret blir brukt.
3. I denne sammenheng ser kommunestyret at en flat reduksjon på 5% for alle satsnivåer
kan virke mer begrensende enn motsatt for å lykkes med det ambisjonsnivået som er lagt
for reduserte kostnader, og vil gå mot dette på nåværende tidspunkt. Det minnes her om
at den budsjettrammen som er lagt for området inneværende år en øvre grense, og at det
ved overholdelse av denne fortsatt er langt ned til det kostnadsnivå tjenesten lå på for 4-5
år siden. Dette selv om man korrigerer for prisvekst og innbyggervekst i perioden. Den
uavhengige gjennomgangen som skal gjennomføres av tjenesten bes da også om å
inkludere en vurdering av utviklingen innen forvaltningspraksis for tjenesten de senere år.
Herunder også etter dette vedtakets dato, samt sett opp mot kommuner som har en
forvaltningspraksis som gir et lavere utbetalingsnivå i ellers sammenlignbare saker.
4. I den endelige tiltaksrapporten som skal behandles politisk før sommerferien, sammen
med mandat for den uavhengige gjennomgangen, bes det også om at det redegjøres for i
hvilken grad man har fraveket de veiledende og statlige retningslinjene for utbetalingsnivå
så langt, og hvilke konkrete endringer i forvaltningspraksis som nå gjennomføres for å ta
ned utbetalingsnivået i ellers sammenlignbare saker. Ut over de forventninger til innhold
som også går fram av K-sak 91/2017 og F-sak 1/2018 ønsker kommunestyret videre at det
også godtgjøres hvilke kontrollrutiner man har tenkt å innføre innenfor området.
5. Kommunestyret ber rådmann vurdere effekten av økt bemanning på NAV sosial.
Behandling i Kommunestyret - 15.03.2018
Nelly Anita Lian (FRP) fremmet følgende forslag:
1)
En sentral og utslagsgivende faktor for om man lykkes med en reduksjon i totalkostnadene
innenfor NAV-sosialhjelpsområdet er knyttet til en endring i den samlede
forvaltningsskjønnsutøvelsen. Denne gir seg utslag i utbetalingsnivået i hver enkelt sak av ellers
sammenlignbare saker. Det er gjennom de dokumenter som er fremlagt for kommunestyret ikke
godtgjort at en vesentlig del av den betydelige økning vi har vært vitne til de siste år ikke kan
tilskrives en slik endring i skjønnsutøvelse og forvaltningspraksis. Det er imidlertid hevet over
enhver tvil at handlingsrommet for skjønnsutøvelse er stort og varierer mye mellom ulike
kommuner. Det forventes derfor at det arbeid som nå gjøres for å redusere kostnadene også

inkluderer en endring i forvaltningspraksis som tar ned utbetalingsnivået i hver enkelt av ellers
sammenlignbare saker. Av gjennomgangen rådmannen gir i denne saken så godtgjøres det at
dette handlingsrommet er til stede uten en endring i det veiledende satsnivået. Det
handlingsrommet forventer kommunestyret blir brukt.
2) I denne sammenheng ser kommunestyret at en flat reduksjon på 5% for alle satsnivåer kan
virke mer begrensende enn motsatt for å lykkes med det ambisjonsnivået som er lagt for
reduserte kostnader, og vil gå mot dette på nåværende tidspunkt. Det minnes her om at den
budsjettrammen som er lagt for området inneværende år en øvre grense, og at det ved
overholdelse av denne fortsatt er langt ned til det kostnadsnivå tjenesten lå på for 4-5 år siden.
Dette selv om man korrigerer for prisvekst og innbyggervekst i perioden. Den uavhengige
gjennomgangen som skal gjennomføres av tjenesten bes da også om å inkludere en vurdering av
utviklingen innen forvaltningspraksis for tjenesten de senere år. Herunder også etter dette
vedtakets dato, samt sett opp mot kommuner som har en forvaltningspraksis som gir et lavere
utbetalingsnivå i ellers sammenlignbare saker.
3) I den endelige tiltaksrapporten som skal behandles politisk før sommerferien, sammen med
mandat for den uavhengige gjennomgangen, bes det også om at det redegjøres for i hvilken grad
man har fraveket de veiledende og statlige retningslinjene for utbetalingsnivå så langt, og hvilke
konkrete endringer i forvaltningspraksis som nå gjennomføres for å ta ned utbetalingsnivået i
ellers sammenlignbare saker. Ut over de forventninger til innhold som også går fram av K-sak
91/2017 og F-sak 1/2018 ønsker kommunestyret videre at det også godtgjøres hvilke
kontrollrutiner man har tenkt å innføre innenfor området.
Toril Sandvik (AP) fremmet følgende nytt pkt. 2:
Kommunestyret ber rådmann vurdere effekten av økt bemanning på NAV sosial.
Leif Eggen (V) fremmet følgende forslag:
1. Kommunestyret forventer at NAV Arbeid og velferd fortsetter arbeidet med å samkjøre
hverandres skjønnsutøvelse slik at man finner beste praksis for god hjelp til
sosialhjelpsmottagere.
2. Kommunestyret erkjenner at NAV Arbeid og velferd har som mål å hjelpe mottagere av
sosialstønad over på inntektsgivende arbeid, utdanning eller over på andre stønader. Dette på
så kort tid som er mulig og det skal gjøres faglig forsvarlig.
3. Kommunestyret forventer at NAV Arbeid og velferd har som uttalt mål å holde seg til
budsjett. Budsjettet skal være forsvarlig og kunne følge opp vedtakets punkt 1 og 2.
Renate Trøan Bjørshol (H) fremmet følgende endringsforslag på Venstres pkt. 1:
Kommunestyret forventer at NAV Arbeid og velferd fortsetter arbeidet med å samkjøre
hverandres skjønnsutøvelse slik at man finner beste praksis for reduserte totalkostnader og god
hjelp til sosialhjelpsmottagere.
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
Lians (FRP)forslag pkt. 1 vedtatt 21 stemmer mot 20 stemmer.
Lians (FRP) forslag pkt. 2 vedtatt 21 stemmer mot 20 stemmer.
Lians (FRP) forslag pkt. 3 vedtatt 21 stemmer mot 20 stemmer.
Sandviks (AP) forslag enstemmig vedtatt.

Bjørshols (H) forslag vedtatt med 21 stemmer mot 20 stemmer.
Eggens (V) forslag pkt. 1 falt ved avstemming av Bjørshol (H) forslag.
Eggens (V) forslag pkt. 2 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer.
Eggens (V) forslag pkt. 3 falt med 21 stemmer mot 20 stemmer.

