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Om praksis med "inntil-vedtak" – presisering frå Arbeids- og
velferdsdirektoratet
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal gjer merksam på melding lagt ut på Navet 4. november 2020
(oppdatert 10. november):
“Rammevedtak” og “inntil-vedtak” er vedtak som fattes uten at det samtidig utmåles et stønadsbeløp,
men hvor søkeren får innvilget en pott. Først ved senere fremvisning av dokumentasjon, vil NAV-kontoret
utbetale den faktiske summen som fremgår der, oppad begrenset til tidligere innvilget sum. Grunnen til
denne praksisen er at summen på utgiften ofte er usikker.
Personer som søker om, og får innvilget, økonomisk stønad til livsopphold har rett til samtidig utmåling.
Arbeids og velferdsdirektoratet viser til at hovedprinsippet for behandling av søknad om økonomisk
stønad er at det skal foretas konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, stønadsform og
stønadsbeløp. Det innebærer at når NAV-kontoret vurderer en søknad om stønad til livsopphold, så er
utmåling av beløp en del av den vurderingen som skal gjøres etter sosialtjenesteloven §§ 18 og 19. Dette
fremgår også av rundskrivet til sosialtjenesteloven, punkt 4.18.1. Rundskrivet er uttrykk for gjeldende
lovtolkning. Dagens praksis med ramme/inntil-vedtak er derfor ikke i tråd med gjeldende regelverk.
Innsynsløsning for brukerne på nav.no vil derfor ikke tilrettelegge for ramme/inntil-vedtak.
For NAV-kontorene innebærer dette i praksis at søknad, om blant annet dekning av strømutgifter,
egenandelstak eller tannbehandling, først kan vurderes når det foreligger nødvendig dokumentasjon på
det faktiske stønadsbehovet og beløpet.

Direktoratet har i uttale av 23. februar 2021 til Statsforvaltaren i Vestland - med kopi til øvrige embeter presisert kva slags vurderinger som skal gjerast etter sosialtenesteloven §§ 18 og 19. Av omsyn til
rettssikkerheita til tenestemottakar er det ikkje høve til å treffe såkalte «inntil-vedtak».
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er ikkje kjend med i kor stort omfang dei ulike NAV-kontora i vårt
fylke har nytta slike vedtak som er omtalt. Vi har grunn til å tru at dette også er relevant for fleire også
her. Vi oversender derfor direktoratets uttale til orientering og ber om at denne vert gjort kjent internt
på kontoret.
Ta gjerne kontakt om det er spørsmål eller om noko framleis er uklart.
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