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Høring - Midlertidig tilskudd til de sosiale tjenestene i NAV-kontoret for
å håndtere konsekvenser av Covid-19
Fellesorganisasjonen (FO) er fagforeningen og profesjonsforbundet for over 30.000
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Våre medlemmer
jobber innenfor et bredt spekter av helse-, omsorgs- og velferdstjenester, deriblant
Nav.

FO synes det er positivt at det etableres en ny midlertidig tilskuddsordning for å støtte
omstilling og nye arbeidsmåter i de sosiale tjenestene i NAV-kontorene, med sikte på å
håndtere økte behov for sosiale tjenester som følge av kononapandemien.
Det har vært forventet en økning i antall henvendelser og antall søknader om
økonomisk sosialhjelp som følge av Covid-19. Det er også grunn til å anta at sosialt og
økonomisk vanskeligstilte kan ha fått forverret sin situasjon på grunn av
nedstengningen av NAV-kontorene og en rekke andre velferdstjenester. En rekke
kommuner har i tillegg fått økonomiske utfordringer som krever nedskalering av
tjenester som ikke er lovpålagt. Vi har fått signaler om at dette kan komme til å ramme
forebyggende og oppfølgende tjenester.
Kommunene har behov for å revurdere planlagte oppgaver og gjøre budsjettmessige
endringer som følge av pandemien. Noen kommuner klarer å omstille seg raskt og
finne nye alternative måter å organisere tjenestene på. Andre har ikke kapasitet til å
gjennomføre slik tilpasning uten å få tilført ressurser utenfra.
•
•

For å minimere ressursbruken og sørge for at kommuner flest får mulighet til å
søke om tilskudd, ber vi om at prosedyrene knyttet til selve søknadsprosessen
og rapporteringen i ettertid, gjøres så enkel som mulig.
Vi ber også om at det blir mulig å gjøre nødvendige tilpasninger i det omsøkte
tiltaket etter eventuell tildeling, uten å måtte gjennom en for omfattende
byråkratisk prosess.

Kunngjøring av tilskuddsmidler kunngjøres på arbeids- og velferdsforvaltningens
interne nettside, Navet og nettsidene til landets fylkesmenn.
•

FO ønsker å følge med på hvilke kommuner som søker tilskudd, hvilket formål
de søker tilskudd til, og hvem som får innvilget søknaden. Vi er også interessert
i å lese rapportene fra de ulike tiltakene etter endt tiltaksperiode. Vi ber derfor
om at disse opplysningene gjøres lett tilgjengelige på NAVs hjemmeside.
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