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MØTE I INTERNASJONALT RÅD 18.08.2020

Sak 1) Innkalling og møtereferat godkjent uten merknader.
Sak 2) Forslag til sak 20/40934-20/1991-1 - VURDERING AV INNTEKTSBEREGNING
AV BARNETRYGD VED UTMÅLING AV ØKONOMISK SOSIALHJELP
Nav Nord-Østerdal ønsker at kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset vil se på
mulighetene for ikke å inntektsberegne barnetrygden ved utmåling av økonomisk sosialhjelp
som et tiltak for å styrke familienes økonomiske situasjon og som et ledd i bekjempelse av
barnefattigdom.
Saken ble behandlet av Folldal og Alvdal, og skal bli behandle av Tolga, Tynset og Rendalen
i august/ september. Folldal vil følge NAVs anbefaling, mens Alvdal har vedtatt at NAV-NØ
skal ha som praksis å ikke beregne barnetrygd som inntekt ved utmåling av økonomisk stønad
i Alvdal kommune. Kommunestyret i Alvdal har foreslått et utvalgsarbeid som kan se nærmere
på NAV’s ressursbehov, og sette dette i sammenheng med den lange rekken av mulige
kommunale tiltak utenfor NAV. Formålet er å begrense barnefattigdom. Mandatet er å foreslå
hvilke tiltak i og utenfor NAV Alvdal kommune vil satse på.
Internasjonalt Råd har diskutert saken om at Tynset kommune skal se på mulighetene for å
ikke inntektsberegne barnetrygden ved utmåling av økonomisk sosialhjelp som et tiltak for å
styrke familienes økonomiske situasjon.
Internasjonalt råd stiller seg uenig i rådmannens innstilling og foreslår i stedet følgende:
•
Tynset kommune skal ikke inntektsberegne barnetrygden ved utmåling av økonomisk
sosialhjelp.
•
Tynset kommune skal evaluere resultatene om 2 år og ta opp saken til ny vurdering da.
•
I 2 års perioden skal rådmannen innhente statistikk fra alle kommunene i NAV NordØsterdal samarbeidet for å se på hvilke konsekvenser vedtaket har fått på antall søknader og
stønadsbeløp til barnefamilier som mottar sosialhjelp.
Internasjonalt råd begrunner sitt høringssvar med følgende:
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•
Internasjonalt råd er av den oppfatning av barnetrygden er en universell, statlig ytelse
som bør tilfalle alle barnefamilier uavhengig av foreldrenes inntekt eller bruk av midlene.
•
Internasjonalt råd er bekymret for barnefattigdommen i kommunen og er av den
oppfatning at det å la barnefamilier som søker sosialhjelp få disponere barnetrygden fritt styrker
deres selvstendighet, deres økonomi og følelse av verdighet. Motsatt mener vi at det å skulle
måtte søke NAV om å få dekt ekstrautgifter knyttet til barna for mange gir en negativ følelse.
•
Internasjonalt råd forstår behovet for lik praksis mellom kommunene som inngår i NAV
samarbeidet, men siden Alvdal kommune og Folldal kommune har fattet vedtak som ikke er
sammenfallende vet vi allerede nå at lik praksis ikke er mulig per dags dato. Derfor foreslår
rådet at vi i stedet utnytter den ulike praksisen ved å innhente tall og statistikk i en 2-års periode
slik av vi kan sammenligne effekten av de ulike vedtakene. Rådet mener det er interessant å se
på om antallet søknader om sosialhjelp påvirkes, antall barn som lever i familier med
vedvarende lav inntekt, kostnadene for kommunene ved de ulike praksisene, påvirkningen på
andre støtteordninger osv. På den måten vil alle kommunene i NAV-samarbeidet ha et sterkere
og bedre utgangspunkt for å søke og kommer fram til en lik praksis om 2 år.
•
Konsekvens av å ikke se på barnetrygden som en inntekt ved søknader om sosialhjelp
er at barnefamilier ikke skal kunne få avslag med henvisning til at de mottar barnetrygd.
Barnetrygden skal helt og holdent holdes utenfor alle former for økonomisk beregning ved
vurderinger av søknader til NAV som faller innunder sosialtjenesteloven.
Sak 3) Høring Kommunal Planstrategi 2020-2023 Tynset kommune
Saken ble drøftet i møte. Mahdi kom med forslag til høringssvar. Den blir sendt til
høringsinstansen. Forslaget er følgende:
Kommunens utfordringer knyttet til økt tilflytting, utvikling av robust befolkningsstruktur,
videreutvikle uformelle møteplasser, samt inkludering og integrering av flyktninger i
lokalsamfunnet bør sees i sammenheng. De nevnte utfordringer er sammensatte som kan løses
gjennom samordnet og koordinert innsats over tid. Det vil derfor være viktig at planstrategien
gir retninger som danner grunnlag for en felles strategi med fokus på̊ helhetlig løsninger som
er i samsvar med kommunens utfordringer på̊ dette området.
En slik strategi bør forankres også̊ i kommuneplans samfunnsdel, og som følges opp av
kommunens planverk, særlig plan for integrering av innvandrere i Tynset kommune.
Utfordringer knyttet til inkludering, likestilling, folkehelse og integrering er både tverrfaglige
og tverrsektorielle temaer som henger tett sammen og som bør forankres og følges opp av
kommunens prioriterte planer. Dette vil styrke kommunens innsats på̊ en helhetlig måte.
Tynset kommune har lang erfaring med interkommunalt samarbeidet på̊ regionnivå̊,
samhandling med næringslivet og frivillige lag og foreninger i kommunen med gode resultater.
Dette skaper gode rammer og forutsetninger som styrker innsatsen både i kommunen og
regionen.
Sak 4) Eventuelt
Mahdi informerer om:
Tilbakemelding etter møte TATO/ VGS om innføringsklasse
Det ble et møte mellom TATO og VGS. 10 elever går på innføringsklasse per i dag, 5 fra i
fjør, og 5 nye. Samarbeidet mellom TATO og VGS ble etablert i 2012, men det ble ingen
evalueringsmøte. Det ble konkludert i møte at det trenges en bedre samarbeid mellom VGS
og kommunen på skole rådgiving. Rådgivere på VGS skal komme tidlig i bildet (8 klasse) .
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Etablere felles internasjonalt råd i regionen
6 kommuner i region har internasjonalt råd. Internasjonalt råd Tynset ønsker et felles råd i
regionen, med et felles arbeidsutvalg. På et felles møte i juni 2019 ble drøftet muligheten til å
ha felles retningslinjer. Internasjonalt råd skal tilbake til den saken i neste møte.
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Manuela Ciutac, sekretær.

