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På grunn av koronakrisen er det mange som opplever en økonomisk krise i sin husholdning. Og altfor
mange venter fortsatt på avklaring og utbetalinger fra NAV i forbindelse med oppsigelser eller
permittering. Noen er også vikarer uten fast stillingsbrøk, og faller mellom to stoler. De fleste vil måtte
be om nødpenger hos NAV og sosialhjelp i mellomtiden. Da vil de møte et krav om å selge bilen og/eller
kanskje bruke barnas sparepenger. Dette virker urimelig i en akutt krise. Og virke mot sin hensikt.
•

Hvor mye vil det koste med midlertidig utvidet rom for søknad om sosialstønad til permitterte med
dagpengerettigheter, som ikke får penger ennå, med lemping på reglene om eiendeler i perioder
frem til dagpengesøknad er ferdig behandlet? Forutsatt at ikke forskudd på dagpenger er utbetalt,
og som tiltak ut 2020.

Svar
Etter rådmannens forståelse vil en ordning, som beskrevet i spørsmålet, innebære en midlertidig
kommunal ordning med forskudd på dagpenger.
NAV Drammen har ikke oversikt over hvor mange av Drammens innbyggere som ennå ikke har fått
utbetalt dagpenger. Søknader om dagpenger, og søknader om forskudd, blir behandlet av NAV sentralt,
og ikke ved de lokale NAV kontorene (for eksempel NAV Drammen).
Ettersom NAV Drammen ikke har oversikt over hvor mange av kommunens innbyggere som venter på
behandling av sin dagpengesøknad, og heller ikke hvor mange som har søkt forskudd/ ikke er innvilget
forskudd, er det ikke mulig å beregne kostnader for en «kommunal ordning» med forskudd på
dagpenger.
Supplerende kommentar
Dersom det innvilges forskudd på dagpenger vil utbetaling komme i løpet av et par dager. Ordningen
automatisert, og gir normalt raskere utbetaling enn behandling av en ordinær søknad om økonomisk
sosialhjelp. Det er åpnet opp for å kunne søke flere ganger om forskudd.
Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp dersom de ikke har andre muligheter til å forsørge seg
selv. Søknader om økonomisk sosialhjelp vurderes individuelt. Dersom man ikke gjennom jobb, andre
inntekter eller egne midler kan forsørge seg selv, kan man ha rett til økonomisk sosialhjelp.

Styring og eierskap

Politisk sekretariat
Organisasjonsnummer
921234554

Postadresse

Besøksadresse

Telefon +47 32040000

Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Engene 1
3015 DRAMMEN

kommunepost@drammen.kommune.no
www.drammen.kommune.no

Når en søknad om sosialhjelp vurderes, så er det alltid en individuell vurdering som ligger til grunn.
På et generelt grunnlag oppgir NAV Drammen at de ikke ber folk selge hus og bil, da dette ofte er
kortsiktige tiltak som man samtidig må vurdere ringvirkninger av. Ofte er det dyrere å leie enn å eie, slik
at det ikke er kostnadseffektivt å be søkere om å selge bolig. Mange er avhengig av bil for å komme til
og fra jobb etc. Samtidig er loven tydelig på at alle andre muligheter skal være prøvd. Dette vil da si at
man må bruke oppsparte midler før man vil få innvilget sosialhjelp. Dette vurderes ut ifra kontoutskrifter.
Loven unntar barns inntekt i fritid og skoleferier.
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