dato xxx

RETNINGSLINJER FOR ETABLERINGSSTØNAD VED INTERGRERING OG
MANGFOLD I VERDAL KOMMUNE
Flyktninger bosatt i Verdal kommune etter avtale med IMDi, og som kommer fra
asylmottak, mottar etableringsstønad og livsopphold inntil de får inntekt fra
introduksjonsprogram.
ETABLERINGSSTØNAD
Bosatte flyktninger mottar økonomisk ytelse til livsopphold i påvente av oppstart i
Introduksjonsprogram jf. Introduksjonslovens §3 annet ledd.
Ytelsen er lik kommunens veiledende satser for økonomisk sosialhjelp.

Husleie og strøm/ oppvarming:
Utgifter dekkes for samme periode som det blir gitt etableringsstønad. Faktura for husleie og
strøm/oppvarming skal leveres programrådgiver.
Standardpakke:
Leiligheter utstyres etter nøktern standard med:
-

Hvitevarer (vaskemaskin, komfyr og kjøleskap)
Støvsuger med poser, tørkestativ
Seng(ramme)
Kjøkkenbord og stoler
Sofa og sofabord
Lamper
TV og tv-bord til barnefamilier
Bærbar PC
Gardiner
Det utbetales et grunnbeløp på kr. 500,00 pr person (eks. en famille med to voksne og
to barn vil motta kr. 2000,00)
Grunnbeløpet er ment å dekke utgifter til inventar utover standardpakken.
Det tas med i betraktningen av etableringen at flyktningene raskt kommer i
introduksjonsprogram og vil ha mulighet for å kjøpe seg utstyr de selv synes de har
behov for, og som ikke dekkes i grunnpakken.
Flyktninger som er bosatt fra mottak har mottatt sengetøy- og kjøkkenpakke, det deles
ikke ut nytt slikt utstyr etter bosetting i kommunen.

Klær:
Flyktninger mottar kr. 1 500,00 til klær.

Elevpakke:
Kr. 1 000,00 pr barn i skolepliktig alder
Dette skal brukes til innkjøp av utstyr til skolebarn (skolesekk, pennal, skrivepult, stol,
leselampe osv).
Foreldre som selv går på skole kan benytte barnas skrivepult hvis de har behov det.

Direktebosatte flyktninger- overføringsflyktninger
ETABLERINGSSTØNAD
Overføringsflyktninger mottar økonomisk ytelse til livsopphold i påvente av oppstart i
Introduksjonsprogram jf. Introduksjonslovens §3 annet ledd.
Ytelsen er lik kommunens veiledende satser.
Husleie og strøm/ oppvarming:
Utgifter dekkes for samme periode som det blir gitt ventestønad. Faktura for husleie og
strøm/oppvarming skal leveres programrådgiver.

Standardpakke:
Leiligheter utstyres etter nøktern standard med:
-

Hvitevarer (vaskemaskin, komfyr og kjøleskap)
Vannkoker, støvsuger med poser, tørkestativ
Seng(ramme)
Kjøkkenbord og stoler
Sofa og sofabord
Lamper
TV og tv-bord til barnefamilier
Bærbar PC
Gardiner
Dyne, pute, sengklær, håndduker
Kjøkkenutstyrspakke
Kasseroller, stekepanne, husgeråd
Vaskeutstyr som bøtte, mopp, oppvaskmiddel, kluter

-

Toalettpapir, tannkost, tannkrem
Merket postkasse ved behov
I tillegg utbetales et grunnbeløp på kr. 1 000,00. pr familie og i tillegg kr. 500,00 pr
familiemedlem (eks. en famille med to voksne og to barn vil motta kr. 3000,00)
Grunnbeløp for enslig er kr. 1 000,00.
Grunnbeløpet er ment å dekke utgifter til inventar utover standardpakken.

Overføringsflyktninger mottar:
Kr. 3000,00 pr person til klær

Andre ytelser
Fritidsaktiviteter (idrett, kulturskole etc.)
I&M dekker, etter søknad fra foreldre, 50% av en fritidsaktivitet for barn i alderen 6-17 år i
den perioden foreldre er i introduksjonsprogram.
Øvre grense pr år settes til kr. 4000,- pr år (I&M dekker kr 2000,00).

