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Fornuftige aktivitetstilbud for ungdom på økonomisk sosialhjelp. 
 
Ordfører. 
 
Det er et mål at ungdom får seg en god utdannelse, som kan være med å legge grunnlaget 
for fast arbeid og en trygg økonomisk framtid. Det er derfor gledelig å se at frafallet i 
videregående skole går ned og derfor er det også et mål at så få ungdommer som mulig 
oppsøker NAV for å få hjelp til å få seg arbeid og/eller økonomiske stønader. 
 
Det å gå passiv uten å kunne bidra med noe er uheldig både for den enkelte, men også for 
samfunnet som helhet. Ekstra ille er det når dette skjer ungdom som er i starten av livet. 
Forskning viser at til og med kortere perioder med ledighet øker sjansen for at personen 
senere i livet vil falle ut av arbeidslivet for kortere og lengre perioder. 
 
I følge KOSTRA tallene fra 2011 var det 75 sosialhjelpsmottakere i alderen 18-24 år i Fauske 
kommune. I snitt mottok de i 2011 stønader i 4.1 mnd noe som er en oppgang fra 2010 da 
den gjennomsnittlige lengde var 3.9 mnd. Til sammenligning var stønadslengden i Odda 
kommune 5.3 mnd mens den i Sør-Varanger kommune var kun 2.9 mnd. 
 
Det er urealistisk å tro at ingen ungdommer vil trenge hjelp fra NAV. Det vil være ungdommer 
i fremtiden som på en eller annen måte vil måtte trenge hjelp, og da er det viktig at de blir 
mottatt på en så god måte som mulig likevel må det være et mål for Fauske kommune å 
redusere antallet og perioden ungdom mottar offentlige stønader. Det er viktig at ungdom blir 
møtt med forventinger, krav og hjelp slik at de raskere kommer inn på et positivt spor som 
fører de tilbake i utdanning eller inn i det ordinære arbeidslivet. 
 
Den siste tiden har det vært debattert ulike problemstillinger rundt det som har blitt 
kalt ”naving”. Dvs ungdom som kan, men ikke vil, jobbe eller gå på skole. De slutter på 
videregående og oppsøker NAV for å få et friår samtidig som de får penger fra NAV. Dette er 
en praksis vi må ha en slutt på. Det er liten grunn til å tro at det er mange ungdommer som 
frivillig velger å gå på NAV dersom de egentlig mestrer skolen eller har muligheten til å få seg 
jobb. I utgangspunktet har de som ikke vil, men kan jobbe ingen rett på økonomisk 
sosialhjelp. Likevel kan den siste tids debatt gi et inntrykk av noe annet, derfor er det viktig at 
systemet gjennomgås for å hindre at dette skjer i fremtiden. 
 
Hva vil ordføreren gjøre for å sikre at ungdom som kan være i aktivitet og søker økonomisk 
sosialhjelp raskt blir møtt med krav og mulighet til aktivitet fremfor kun å motta passiv stønad? 
 
Hvor stort omfang har ”naving” i Fauske kommune og, dersom det forekommer, hvordan vil 
ordføreren bidra til at denne uheldige praksisen stoppes? 

 
 


