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Sosialhjelp til barnefamilier
barnefamilier i Oslo
kommune
Sosialhjelp
Oslo kommune
Ombudet har i flere år vært opptatt av sosialhjelp til
Ombudet
til barnefamilier
barnefamilier ii Oslo
Oslo kommune.
kommune. Vi
Vi har
har vært
vært
bekymret
praktisering av
av 33 —
- barnsregelen
barnsregelen og
og manglende
manglende individuelle
individuelle og konkrete
konkrete vurderinger
vurderinger i
bekymret for praktisering
manglende kartlegging
kartlegging av barns behov
behov og situasjon
situasjon og
og ensidig
ensidig vurdering
vurdering av
av
disse sakene.
sakene. Vi har sett manglende
at barnetrygden
dekke alle
alle ekstra
ekstra utgifter
barn. Ikke
Ikke minst har
har vi sett ulik praksis
praksis mellom
mellom
barnetrygden skal dekke
utgiftertiltil barn.
bydelene
Disse problemstillingene
problemstillingene har vi tatt opp med byrådsavdelingen
bydelene i disse sakene.
sakene. Disse
byrådsavdelingen flere ganger.
dette i vår
Vi har også
også skrevet
skrevet om dette
vår årsmelding.
årsmelding.
Høsten
Høsten 2019
2019 gjennomførte
gjennomførte Fylkesmannen
Fylkesmannen i Oslo og Viken en undersøkelse
undersøkelse på sosialhjelp til
til
barnefamilier.
Her ble
ble metoden
metoden «egenvurdering»
«egenvurdering» brukt
brukt og
og fire
fire bydeler
bydeler ii Oslo
Oslo deltok.
deltok. På
På bakgrunn
bakgrunn av
av
barnefamilier. Her
kommunenes
oppsummerte Fylkesmannen
Fylkesmannen at det gis
kommunenes og bydelenes
bydelenes funn i egenvurderingene
egenvurderingene oppsummerte
barnetillegg
barn ii familier
familier med
med flere
flere barn
barn enn
enn tre,
tre, uten
uten at
at stordriftsfordelene
stordriftsfordelene ble
blevurdert.
vurdert.
barnetillegg for tre barn
Videre at den
den generelle
generelle kartleggingen
denne ikke ble gjort skriftlig
Videre
kartleggingen var for dårlig, at denne
skriftlig i tilstrekkelig grad,
at fritidsaktiviteter til barn kun unntaksvis
unntaksvis ble
ble kartlagt
kartlagt og
og at
at det
det sjelden
sjelden eller
eller aldri ble gjort
vurderinger etter
etter§ § 19.
Innenfor styring og
og ledelse
ledelse ble
ble det
det oppsummert
oppsummert at
at planlagte
planlagte tiltak ikke
ikke ble
ble
19. Innenfor
iverksatt eller evaluert,
men var ikke i tilstrekkelig bruk og at risikoevaluert, at rutiner og retningslinjer fantes, men
risiko»
og sårbarhetsanalyser
ansatte.
sårbarhetsanalyser ikke var gjort kjent for ansatte.
På
På bakgrunn
bakgrunn av denne
denne oppsummeringen
oppsummeringen rettet Ombudet
Ombudet en henvendelse
henvendelse til alle NAV
NAV
sosialtjenestene i Oslo.
NAV-kontorene kjente seg igjen i Fylkesmannens
sosialtjenestene
Oslo. Vi spurte om NAV-kontorene
Fylkesmannens oppsummering
oppsummering
barnerike familier.
familier. Vi
Vi spurte
spurte også
også om
om rutiner
rutiner for
for
og om hvordan NAV-kontoret
NAV-kontoret vurderte sosialhjelp til barnerike
kartlegging av barna
hvilke tiltak som
som kontorene
kontorene hadde
hadde for internkontroll
internkontroll ii disse
disse sakene.
sakene.
barna og hvilke
Ombudet
11 bydeler.
bydeler. Bydelene
Bydelene Alna,
Alna, Gamle
Gamle Oslo
Oslo og
og Grorud
Grorud har
har ikke
ikke svart.
svart.
Ombudet har mottatt svar fra 11
Vedlagt
brev til NAV
NAV sosialtjenestene,
sosialtjenestene, hvor vi oppsummerer
Vedlagt følger kopi av vårt brev
oppsummerer deres
deres
tilbakemeldinger.
tilbakemeldinger.
Ombudet er fortsatt bekymret
bekymret for sosialhjelp
sosialhjelp til
til barnefamilier
barnefamilier i iOslo
Osloog
ogvivi er
er bekymret
bekymret for
for atat
Ombudet
bydelene
bydelene vurderer
vurderer disse sakene
sakene ulikt. Vi mener
mener at byrådsavdelingen
byrådsavdelingen bør undersøke
undersøke dette nærmere
nærmere
iverksette tiltak for åå forhindre
forhindre ulik
ulik praksis.
praksis. Vi
Vi ber
ber om
om tilbakemelding
tilbakemelding fra
fra byrådsavdelingen
byrådsavdelingen på
på
og iverksette
dette. Ombudet
Ombudet vil også rette en henvendelse
be dem
dem se
se nærmere
nærmere på
dette.
henvendelse til Kommunerevisjonen
Kommunerevisjonen og be
utfordringene.
utfordringene.
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