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Høringssvar - forslag til midlertidig forskrift om unntak fra
aktivitetsplikt mv etter sosialtjenesteloven

Org.nr:
870 953 852 MVA

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 30 000
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.
FO støtter forslaget om unntak fra aktivitetsplikt som følge av covid-19pandemien.
På grunn av den vanskelige situasjonen vi er i på grunn av covid-19-pandemien, er
det et godt tiltak å gjøre saksbehandlingen etter lov om sosiale tjenester i NAV så enkel
som mulig. Dette må likevel ikke gå utover mottakerne av tjenestene.
Oppfølgingsansvaret til NAV opphører ikke selv om aktivitetsplikten settes på vent. Det
er svært viktig at spesielt sårbare brukergrupper gis tilstrekkelig oppfølging i den
krevende perioden vi er i nå. Oppfølging av andre sosiale utfordringer knyttet til for
eksempel bolig og økonomi må derfor fortsatt ivaretas.
For øvrig når det gjelder aktivitetsplikt vil FO påpeke at en betingelse for å lykkes med
å få flere over fra sosialhjelp til arbeid og selvforsørgelse, er individuell tilrettelegging,
tett oppfølging, og tiltak som tar utgangspunkt i brukerens interesser, ferdigheter og
forutsetninger. Vi mener derfor at ansatte i NAV må få nødvendig handlefrihet til å gi
brukerne tiltak som er basert på individuell kartlegging og i tråd med målene i den
enkeltes individuelle plan. Mange NAV-veiledere opplever at brukerne ønsker tiltak og
aktivitet, men erfarer at få av de standardiserte tiltakene passer eller er tilgjengelige når
behovet er der. Vi har tro på at økt tiltakskapasitet og handlefrihet til å skreddersy tiltak
vil øke sannsynligheten for at brukeren blir selvhjulpen.
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