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ØKONOMISK SOSIALHJELP - SATSER FOR 2008

Behandling:
Notat til bystyret fra kommunaldirektør Tor Åm datert 24.04.2008 ble delt ut på møtet.
Elin Kvikshaug Berntsen (SV) foreslo pva SV, Ap, V, KrF, Sp, MDG:
Tilleggsforslag:
1. Årlig justering av økonomisk sosialhjelp skal følge Statens veiledende retningslinjer for utmåling
av økonomisk stønad til livsopphold.
2. Bystyrets målsetning er at barnesatsene skal nå opp til statens veiledende satser. Bystyret
fastholder prinsippet om at barnetrygd ikke skal inntektsberegnes.
3. I forbindelse med innrapportering i KOSTRA kan barnetrygd regnes med i inntektsgrunnlaget slik
at talla for Trondheim kommune blir sammenlignbare med tall fra øvrige kommuner.
4. Nye årlige satser gis virkning pr. 1.1.2009.
5. Rådmannen gis fullmakt til å justere satsene årlig i henhold til bystyrets budsjettvedtak.
Mona Bjørn (R) foreslo:
Økonomisk sosialhjelpssatser heves slik at de pr 1. april 2009 tilsvarer SIFO nivå. Dette skjer
gjennom en gradvis opptrapping, til 85 % av SIFO nivå pr 1. april 2008 og fullt SIFO nivå pr 1. april
2009.
Votering:
Bjørns forslag fikk 5 stemmer (1FrP, 3R, 1DEM) og falt.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Kvikshaug Berntsens forslag ble vedtatt mot 26 stemmer (13H, 13FrP).
VEDTAK:
1. Satser for økonomisk sosialhjelp per 1 april 2008.

Enslige
Ektepar / samboere
Person i bofellesskap
Samboer ( 1 person )
Barn 0-5 år
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Sats per 01.04. 2008
kr 4 720
kr 7 840
kr 3 920
kr 2010

Barn 6 –10 år
Barn 11 – 17 år

(inkl. barnetrygd for 1 barn)
kr 2 590
(inkl. barnetrygd for 1 barn)
kr 3 210
(inkl. barnetrygd for 1 barn)

2. Lokale tiltak i Trondheim kommune per 1 april 2008:
Lommepenger i institusjon (45% av sats for enslig)
Enslig voksen i foreldrehjem (55% av sats for enslig)
”Julebidrag” (ekstra ytelse pr. barn i desember, 10 % av
sats for par)

kr.2.125
kr.2 600
kr. 785

3. Standard for ytelser til andre formål fra 1. april 2008
Akseptert boutgift, hybel eller
Kr. 3.500 + strøm
kollektivlignende boforhold
Enslige personer under 25 år uten barn
Akseptert boutgift,
Kr. 4.400 + strøm
1 roms leilighet
Enslige personer over 25 år uten barn.
Par under 25 år uten barn
Akseptert boutgift,
Kr. 6.000 + strøm
2 roms leilighet
Husstander med 1 barn
Par over 25 år uten barn
Akseptert boutgift,
Kr. 7.500 + strøm
3 roms leilighet
Husstander med 2 små barn eller 1 større barn
Akseptert boutgift,
Kr. 9.700 + strøm
4 roms leilighet
Husstander med 3-4 barn
Nødvendig innbo ved etablering i egen
Kr. 11.790
bolig, enslig
Nødvendig innbo ved etablering i egen
Kr. 17.630
bolig, husstander med mer enn 1 person
Tannbehandling, pr. person
Kr. 17.630
Klær til beboere i institusjon
Kr. 4.820 der ikke egne avtaler regulerer dette
Lønnsutgifter i arbeidsmarkedstiltak
Om nødvendig bistå økonomisk ved gjennomføring
av arbeidsmarkedstiltak, dog ikke ut over det som
brukeren ville mottatt i ordinær sosialhjelp
Akseptert boutgift for ungdom som bor i
Kr. 1.575.foreldrehjemmet
Satsen er definert som 1/3- del av sats for enslig
Bidrag ved konfirmasjon
Kr. 4.100.- (pr konfirmant)
Økonomisk hjelp til andre formål
Kr. 10.250.- pr formål når formålet ansees allment
akseptert eller klart fremmer sosialtjenestens
formålsparagraf
4. Kommunal tilleggsytelse for deltakere ved Stavne. Ytelsen fastsettes til kr.135.- pr dag.
5. Introduksjonsstønaden videreføres med en prisjustering på 2,5% fra 1. april 2008.
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Tillegg:
1. Årlig justering av økonomisk sosialhjelp skal følge Statens veiledende retningslinjer for utmåling
av økonomisk stønad til livsopphold.
2. Bystyrets målsetning er at barnesatsene skal nå opp til statens veiledende satser. Bystyret
fastholder prinsippet om at barnetrygd ikke skal inntektsberegnes.
3. I forbindelse med innrapportering i KOSTRA kan barnetrygd regnes med i inntektsgrunnlaget slik
at talla for Trondheim kommune blir sammenlignbare med tall fra øvrige kommuner.
4. Nye årlige satser gis virkning pr. 1.1.2009.
5. Rådmannen gis fullmakt til å justere satsene årlig i henhold til bystyrets budsjettvedtak.

Rita Ottervik
ordfører
Kari Aarnes
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