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Emne: Spørsmål fr a SV t il utvalg for helse, omsorg og sosiale
tj en est er 18. 02.2021
Kommunedirekt øren har mott att følgende henvendelse i forkant av møt et :

Haugesund bys tyre vedtok i 2019 at barnetrygd ikke lenger skal regnes som inntekt i utmåling av
økonomisk sosialstønad. Vedtake t trådte i kraf t f ra 01.09.19. Endringen skal evalueres innen
utgangen av 2022.
I vedtaket ble det p resisert at endringen ikke skal påvirke m uligheten til å f å vurdert
individuelle/ behovsprøvde ytelser rettet mot barn og at sosialhj elpsm ottakere skal f å økonomisk
veiledning av NAV knytte t til deres endrede økonomiske situasj onen.
I lys a v at ordningen nå har væ rt virksom i ca 1 ½ år er det f ra SVs side ønskelig m ed noe «underveis inf orm asj on» om hvordan ordningen i praksis f ungerer. På bakgrunn av de tte vil de t væ re f int om
administrasj onen kan inf orm ere om f ølgende:
•
Hvilke individuelle/ behovsprøvde ytelser rette t m ot barn kan aktuelle f am ilier
f remdeles f å innvilget et ter søknad ?
•
Dersom det er m ulig vil det væ re av interesse å f å f ram lagt en oversikt over om
innvilgelser av slike beho vsprøvde søknader er cirka på samm e nivå som f ør vedtaket i 2019 eller om
merkbare endringer ser ut til å ha f unnet sted.
•
Hvordan legge r NA V til rette f or økonom isk veiledning knytte t til de aktuelle
sosialhj elpsm ottakernes endrede økonomiske situasj on ?

Hilsen Lise Langåker, utvalgsmedlem f or SV

Svar:
1.Hvilke individuelle/ behovsprøvde yt elser rett et mot barn kan akt uelle fa milier fr emdeles få
innvilget ett er søknad?
NAV yt er et t er søknad og individuelle vurderinger fort sat t st øt t e t il SFO, barnehage, brill er, klaer/sko,
ut st yr, t annregulering, konfirmasj on, t urer, st ørre ut gift er apot ek, int ernett ut gift hvis skolebarn mm.
Sakene t as opp anonymt i ukent lige vedt aksmøt er, på lik linj e med søknader fr a andre brukere som
søker om ekst ra st ønad.
2. Dersom det er mulig vil det være av interesse a fa framlagt en oversikt over om innvilgelser av
slike behovsprøvde søknader er cirka på samme nivå som før vedtaket i 2019 eller om merkbare
endringer ser ut til a ha funnet sted.
Det er dessverre ikke mulig a hent e ut informasj on om hvor mange som har søkt om ekst ra yt elser,
hvem som har f ått innvilget st ønad og eller hvem som har fått avslag.
Det vi kan se er at ut bet alingene i 2020 t il barnehage/ SFO og kj eveort oped er på samme nivå som i
20 19, t ross noe færre brukere med barn i 2020. Det har vært en nedgang i ut bet aling t il
fr it idsakt ivit et er i 2020, noe som har sin forklaring i at kommunens fr it idsko rt dekker disse ut gift ene
fra august 2020. Når det gj elder ut bet aling t il klær/ sko/ briller er det også her en liten nedgang i
2020. Dett e handler sannsynligv is om at fa miliene bruker sitt basisbeløp og barnet rygd t il disse
for mål. Både barnet rygden og basisbeløp barn 0-6 ar økt e høst en 2020.
3.Hvordan legger NAV t il rett e for økonomisk veiledning knytt et til de akt uelle
sosialhjelpsmott akernes endrede økonomiske situasj on?
NAV sit t hovedfokus er helt het lig oppf ølging av barnefa milier, inkludert opplysning, råd og
veiledning. Bruker informeres om sine ret t ighet er og gis informasj on i samt aler mellom bruker og
saksbehandler sosial/ jobbveileder/ familieveileder/ gj eldsrådgiver/ fr ivillig forvalt er/ veileder
fly kt ningetj enest en. I t illegg gis det info i vedt ak. Det er god informasj on på w ww .nav.no om hva en
kan søke om sosialst øtt e t il.
Tilleggsinfo rmasjon:
Tot alt ant all st ønadsmott aker med barn: 2019 = 240 / 2020= 230 (442 i des. 2019/ 388 i des. 2020).
Ett er byst yret s vedt ak 2019 ble det fatt et egne sosialvedt ak om «ekst ra livsopphold », grunnet ny
ut måling av st ønadsbehov, på de personene som hadde vedt ak fr em i t id og hvor barnet rygden da

var regnet med som innt ekt .
Vi har informasj on i alle vedt ak (under øko nomisk beregning) om hva barnet rygd er ment fo r (hent et
fra st at lig info om barnet rygd). St at sforvalt eren regner fort satt barnet rygd som en innt ekt , ved en
event uell klagesak.
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Svar på spørsmål fra PP t il møte i utvalg for helse, omsorg og sosiale
tjenester 18.02.2021
Kommunedirekt øren har mot t att følgende spørsmål i forkant av møt et :
Fra : Ellef sen, Ove <Ove.Ellefsen@hauqesund.kommune.no>
Sendt : tirsdag 2. f ebruar 2021 14:54

Til: Askeland, Knut Arne <Knut.Arne.Askeland@hauqesund.kommune.no>; Thorbj ørnsen, Ole Bernt
<Ole.Bernt. Thorbjornsen @haugesund. kom mune._no>; M ohn, Arne-Christian <ArneChristian. Mohn@hauqesund.kommune.no>; Landås, Tom <Tom.Landas2@hauqesund. kom mune. no>
Emne : Saker t il neste møte i Helse, Omsorg og sosiale tj enester
Pensj onistpart iet ønsker svar på f ølgende 3 saker :
A. Pensj onistpartiet ønsker en stat us oppdatering på hvordan samarbeidet mellom Høgskolen

Vestlandet , Helse Fonna og Hgsd. Kommune i anledning sårklinikk og utdanning av spesialsykepleiere
innen sårbehandling.
B. Levekårsundersøkelse : Når vil kommunen gj ennomf øre denne unders kelsen blant
enslige eldre , pensj onister og lovinntekts f amilier ? Det te f or å kar tlegge tiltak som
kommunen kan iverkset te f or å hj elpe disse grupper , økonomisk og sosialt.
C. Beboere i Olav A ukrutsgt . Hvordan f ølges disse opp ?
Trenger de ekstra oppf ølging osv.?

M vh
Ove Ellef sen
Gruppeleder Pensj onistp ar tiet

Svar:
A: Sårklinikk:

Arbeid og dialog pågår mellom part ene. Det vil foreligge sak t il polit isk behandling t il nest e møt e i
ut valg for helse, omsorg og sosiale tj enest er.
B: Levekårsundersøkelse :

Spørsmålet samsvarer med vedt att verbalpunkt i budsj ett for 2021. Saken er oversendt
tj enest eområdet t eknisk ved planavdelingen som gj ennomfører kommunens levekårsundersøkelser.
Det er foreløpig ikke kj ent når undersøkelsen skal gj ennomføres.
C: Olav A ukru st sgat e :

a

Det er 48 ko mmunale boliger i Olav Aukrust sgat e. Kommunen ønsker som del av sin bolig stra t egi
unngå ensrett ede boligmilj ø. Til sammen 15 av boligene st år pt t o mme, og foreløpig aw ent es videre
ut leie t il samme målgruppe som t idligere.
Generelt sett ser det slik at alle som søker om kommunal bolig f år t ilbud om oppfølging i bolig, og
mange f år bist and t il bli bosatt . Hj elp t il bosett ing kan gi kommunen en mulighet t il komme i
posisj on slik at leiet aker er villig t il å t a imot hj elp i det videre. Når kommunen skal priorit ere leilighet
t il den enkelt e er det mange hensyn å t a. Både t il den som t renger leilighet og t il nabolaget .
Ko mmunen har ingen hj emmel i lov t il kunne t vinge den enkelt e t il å t a imot hj elp. Det er ikke mulig
sett e som vilkår at de må t a imot bist and. Men kommunen har plikt t il ti lby bolig.

a

a

a

a

a

Kommunen har eget t ildelingsut valg som t ildeler kommunale ut leieboliger. Målgruppen for
kommunale boliger er innbyggere som ikke selv klarer fin ne bolig, eller som har utfordringer med
beholde privat leid bolig. Ut valget møt e j evnlig, og ut f ører blant annet f ølgende:

a

•
•
•
•
•
•
•

Vurderer søknad om bolig opp mot kommunens ret ningslinj er
Vurderer behov for videre kart legging f or sikre at kommunen t ildeler på ret t st ed t il rett
perso n
Av klarer hvem som skal foret a ytt erligere kart legging hvis behov
Avklarer hv ilken priorit eringsgruppe søker hører t il
Beskriver hvilke forhold det er vikt ig å t a hensyn t il ved t ildeling av bolig
Beskriver behovet for hj elp et t er t ildeling, slik det er formidlet fra søker og kart lagt
Beskriver behov for hj elp t il s0ke om et ableringst ilskudd ved t ildeling av bolig

a

a

a
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Oversendelsesforslag fr a møte i utvalg for helse, omsorg og sosiale
tjenest er 26.11.2021
I møt et den 26.11.2020 ble f ølgende fo rslag enst em m ig oversendt ko mm unedirekt øren:

1. Overs endelsesforslag f ra Anders Amundstad-Balle (HJ ble enstemmig vedtatt oversendt.
Bruk av ulovlige rusmidler blant mindreårige/ lys av inf ormasj on gj ort kj ent i VG ber ut valg f or helse, omsorg og sosiale tj enester om at relevante
enheter i og utenf or kommunen kartlegger omf anget av bruk av ulovlige r usmidler blant m indreårige
i Haugesund. Ut valget ber om at kommunedirektøren vurder er om saken kan legges f rem f or andre
berørt e politiske ut valg.

2. Oversendelsesf orslag f ra Anders Amundstad-Balle (H) ble enstemmig vedtatt oversendt.
Brukermedvirkning f or personer med rusmiddelavhengighetUt valg f or helse, omsorg og sosiale tj enester ber kommunedirektøren å vurdere hvordan
brukermedvirkning f or personer med rusm iddelavhengighet kan ut vides i Haugesund kommune, samt
vurdere hvorvidt erf aringer f ra dette arbeidet i Sandnes komm une kan implementeres i Haugesund i
f orbindelse med rullering av rusmiddelpolitisk handlingsplan.

Svar :

Når det gj elder punkt 1 så fa ller dett e ut enfor ut valget s mandat . Spørsmålet er oversendt
tj enest eområdet kult ur, oppvekst og fr ivillighet , og vil bli svart opp av dem. Kommunens SLTkoordinat or er organisert under det t e tjenest eområdet .
Svar på punkt 2:
Tj enest eområdet Helse, omsorg og sosiale tj enest er gir ulike t yper helsetj enest er innenfor flere av
virksomhet sområdene t il den akt uelle målgruppen. Psykisk helse og rus er den virksomhet en som har
st ørst kont aktfl at e inn mot rusmiddelavhengige. Besvarelsen er derfor basert på erfaringer fr a denne
virksomhet en samt erfaringsut veksling med Sandnes kommune.
Psykisk helse og rus har i en årrekke hatt fokus på brukermedvirkning for rusmiddelavhengige og det
er gj ennomført en rekke t ilt ak for å sikre økt brukerinvolvering og medvirkning.
Følgende t ilt ak kan nevnes:

•

Erfaringsko nsulent er: I forbindelse med Oppt rappingsplanen for rusfeltet 2016-2020 fi kk
kommunen t ilsagn om t ilskudd t il ansett else av erfaringskonsulent . Det er ansat t t o
erfaringskonsulent er i virksomhet en. En av disse er ansat t ved Oppf ølgingstj enest en rus. Den
andre ved Vekst huset. Hovedf unksj onen for erfaringskonsulent en ved Oppf ølgingstj enest en
rus er å st y rke brukerperspekt ivet , brukermedv irkning og recoveryt ilnærming i tj enest et ilbudet og benytt e erfaringskompet anse inn i tj enest e- og kompet anseutvikling.

•

Brukerråd: Det er et ablert eget brukerråd ved Oppf ølgingstj enest en rus. I t illegg er
pasient gruppen represent ert i det overordnede kommunale brukerrådet for tj enest eområdet
Helse, omso rg og sosiale tj enest er.

•

Pårørende: Avdelingene i Psykisk helse og rus har fokus på samarbeid med pårørende. Blant
annet har pårørende delt att i ut arbeidelse av t ilt ak som inngår i kommunens
overdoseforebyggende arbeid. Det t e arbeidet ble påbegynt i 2020 vil bli videreført i 2021.
Virksomhet en har også et ablert egen fa ne for pårørende på sine nett sider for å t ydeliggj øre
informasj on t il og samhandling med pårørendegruppen. Lenke t il virksomhet ens nett sider:
htt ps:/ / w w w .haugesund.kommune.no/ organisasjon/ helse-og-omsorg/ psykisk-helse-og-rus

•

Forbedringst eam: Haugesund kommune delt ok i et regionalt læringsnettverk i regi av KS for
kommuner i Rogaland og Sunnhordland i perioden 2016-2017. Gj ennom dett e arbeidet har
Haugesund kommune ved tj enest eområdet Helse, omsorg og sosiale tj enest er hatt økt fokus
på recoveryorient ert e tj enest er. Et sent ralt t ema i læringsnett verket har vært
brukermedvirkning med særlig vekt på å ut vikle tj enest er som st øtt er brukers egen
bedringsprosess. Et t er 2017 har tj enest eområdet fort satt å arbeide med recoveryorient ert e
tj enest er og arbeidet koordineres gj ennom et eget forbedringst eam. Flere virksomhet er
innen tj enest eområdet Helse, omsorg og sosiale tj enest er delt ar i forbedringst eamet .
Ved lagt er verdigrunnlag for dett e arbeidet . htt ps:/ / ww w .lpp.no/ w pco nt e nt / u ploads/ 2017/ 11/ Recoveryo rie nt e rt e-t jenest er-Verd igrunn lag-AS-heft e.pdf

•

Brukert ilfredshet sevaluering: Kom pet ansesent er rus - M idt -Norge (KoRus M idt ) har på
oppdrag fr a Helsedirekt orat et gj ennomf ørt nasj onale brukerundersøkelser f or a kartlegge
hvo rdan personer med rusmiddelproblemer opplever det kommunale tj enest et ilbudet.
Denne kart leggingen er et vikt ig bidrag på veien mot a na det først e hovedmålet i
oppt rappingsplanen for rusf eltet (20 16-2020): Asikre reell brukerinnflyt else gj enno m fr itt
behandlingsvalg, flere brukerst yrt e løsninger og st erkere brukermedvirkning ved ut forming
av tj enest et ilbudet . Først e måling i den nasj onale undersøkelsen ble gj ennomført i 2017 med
bidrag fr a 20 kommuner. I den andre målingen i 201 9 delt ok 46 kommuner. Innsat sen fr a
disse kommunene og deres brukere av kommunale tj enest er har result ert i t o nasj onale
rapport er. Haugesund kommune delt ar for f ørst e gang i 2021.

•

FIT- Feedback Informert e t jenest er: FIT er et verkt øy som sikrer syst emat isk t ilbakemelding
fr a pasient en. Det best år av t o verkt øy som har t il hensikt a fi nne ut om hj elpen man gir
nytt er. Det er innf ørt f eed backinformert e tj enest er i fire avdelinger i virksomhet en.
Tilbakemeldingsverkt @yet benytt es f or a end re og forbedre tjenest ene i t råd med erfa ringer
og ønsker fra brukerne. Dett e er et verkt øy som vil bli vurdert implement ert i samt lige
avdelinger i virksomhet en.

•

Recoveryt ilnærming: Holdningsendring i tj enest ene gj ennom fokus på språk, samvær og
samarbeidsformer. Flyt t e t ankegangen fr a «Hva feiler det deg?» til «Hva er vikt ig f or deg?»

Haugesund kommune har vært i dialog med Sandnes kommune for erfaringsutveksling når det
gj elder brukermedvirkning for denne målgruppen. Sandnes kommune viser t il flere t ilt ak som
samsvarer med det Haugesund kommune har gj ennomf ørt i de senere år. Når det gj elder
recoveryt ilnærmingen så har Sandnes kommune denne med i Plan for psykisk helsearbeid 2017 2022 . Foreløpig er Haugesund kommune sin recoversat sing kun omt alt i Temaplan for helse, o msorg
og sosiale tj enest er. Brukermedvirkning innen rusf elt et har hatt og vil ha et st ort fokus også videre
fremover. Det nevnt e forbedringst eamet som er et ablert innen tj enest eo mrådet vil fort sett e
prosesser som sikrer økt brukerinvolvering og medvirkning innen den akt uelle målgruppen

