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I løpet av de siste 20 årene har den 
etniske sammensetningen av NAVs 
brukere endret seg dramatisk. Om lag 
halvparten av deltakerne på tiltaket 
praksisplass har nå innvandrerbak-
grunn. Dette stiller nye krav til saks-
behandlere og tjenestetilbud. Mye 
tyder på at NAV har langt igjen før mål-
settingen om likeverdige off entlige 
tjenester er nådd. Ifølge saksbehand-
lerne selv er manglende relevante 
tilbud, for liten tid til individuell opp-
følging, samt arbeidsgivernes skepsis 
til innvandrere, viktige årsaker til at 
innvandrere får et tjenestetilbud som 
ikke er godt nok tilpasset deres behov 
for bistand. Vi mistenker dessuten at 
saksbehandlerne i NAV har et for opti-
mistisk syn på tiltaket praksisplass, og 
at mulighetene for misbruk av ord-
ningen undervurderes.     

Arbeidsmarkedstiltak er en viktig del 
av den norske motkonjunkturpoli-
tikken. Det innebærer at omfanget av 
tiltak øker i perioder med høyere 
arbeidsledighet. Ideelt sett bør tilta-
kene tilpasses både arbeidssøkerne og 
de ulike bransjene som er mest utsatt. 
I gjennomsnitt deltok til enhver tid 
16.000 personer på tiltak i 2010. Indi-

viduell praksisplass og AMO-kurs med 
praksis var de to hyppigst brukte 
arbeidsmarkedstiltakene her i landet. 
I underkant av 6000 av tiltaksdelta-
kere var i arbeidspraksis, og omtrent 
like mange deltok på AMO-kurs. Inn-
vandrere utgjorde en knapp majoritet 
av alle deltakere på AMO-kurs, og fi re 
av ti i arbeidspraksis hadde innvan-
drerbakgrunn. Formålet med disse 
tiltakene er å bedre brukernes sjanse 
til å komme i arbeid eller utdanning 
ved at de får prøve seg i arbeidslivet. 
For arbeidsgiveren er praksisplass en 
tilnærmet risiko- og kostnadsfri måte 
å teste ut om arbeidssøkeren duger i 
jobben. Fungerer denne matchingen av 
arbeidssøker og arbeidsgiver?

I Fafo-rapporten «Innvandrere i 
praksis» analyseres to undersøkelser 
med svar fra mer enn tusen NAV-
ansatte og nær 200 kursinstruktører og 
kursleverandører om deres erfaringer 
med praksisplass for innvandrere. 
Analysen viser at det er langt vanske-
ligere å fi nne egnede AMO-kurs for 
innvandrere enn for brukere uten inn-
vandrerbakgrunn. Åtte av ti saksbe-
handlere i NAV synes det er vanskelig 
å fi nne kurs som passer for ikke-vest-
lige innvandrere med dårlige norsk-
kunnskaper. Funnene indikerer dess-
uten at tilbudet til kvinner med 
innvandrerbakgrunn er dårligere enn 
for menn. Kurstilbudet ser med andre 
ord ikke ut til å være godt tilpasset rea-
litetene når det gjelder brukergruppas 
sammensetning. 

Mange NAV-ansatte uttrykker frustra-
sjon over manglende tid til oppfølging 
av sine brukere og opplever dette som 

et alvorlig hinder for å kunne bistå bru-
kere med minoritetsbakgrunn på en 
bedre måte. Kun 14 prosent av saksbe-
handlerne i NAV har rutiner for å følge 
opp brukere på praksisplass i form av 
besøk på praksisplassen minst en gang 
i løpet av praksisperioden. Dette har 
åpenbart negative konsekvenser for 
muligheten til å følge opp opplærings-
planer og progresjon, og det åpner opp 
for misbruk av ordningen ved at 
arbeidsgivere får tilgang på gratis 
arbeidskraft  som ikke nødvendigvis får 
noen opplæring, og som bare unn-
taksvis får tilbud om jobb i etterkant 
av praksisplassen. 

Individuell praksisplass vurderes som 
et godt egnet tiltak av et fl ertall av 
saksbehandlerne i NAV, til tross for at 
registerbaserte studier tyder på svært 
begrenset eff ekt i form av overgang til 
ordinært arbeid. Mange NAV-saksbe-
handlere bruker tiltaket som et virke-
middel for norskpraktisering og/eller 
for å øke kunnskapen om norsk 
arbeidsliv. Overgang til ordinært 
arbeid vurderes altså ikke alltid som et 
realistisk utfall av en praksisplass, men 
tiltaket vurderes likevel som å kunne 
ha positive eff ekter på lengre sikt. Tid-
ligere forskning viser likevel at gjen-
tatte praksisplasser som ikke fører 
fram, kan oppleves som svært negativt 
fra deltakerhold, særlig når de opplever 
at praksisplassen får karakter av gra-
tisarbeid. Gitt den mangelfulle kapa-
siteten NAV har til oppfølging av prak-
sisplassdeltakere og arbeidsgivere, 
vurderer vi det som at faren for mis-
bruk av ordningen er overhengende, og 
at den omfattende bruken av tiltaket 
derfor er bekymringsfull. 

Misbruk av praksisplasser 

Befolkningen skal ha tilgang på gode 
og likeverdige helsetjenester – både 
nasjonalt og regionalt. Dette forut-
setter en riktig og rettferdig fordeling 
av penger til helsetjenestene. Forde-
lingen har ikke vært rettferdig. Befolk-
ningen i Oslo-området har fått en 
høyere andel av helsekronene enn 
befolkningen i andre deler av regionen. 
Dette gjelder selv om vi tar hensyn til 
at Oslo universitetssykehus også har 
spesialiserte tilbud som kommer hele 
regionen og landet til gode og at stor-
byen har særlige utfordringer. En slik 
fordeling av helsekroner har historiske 
årsaker, og var bakgrunnen for at Stor-
tinget i 2008 vedtok en nasjonal omfor-
deling som innebar at de tre øvrige 
helseregionene i løpet av 2009 og 2010 
fi kk økt sine årlige budsjetter med til 

sammen 1,2 milliarder kroner. 

Helse Sør-Øst gjennomfører fra 2010 
en omfordeling internt i regionen i det 
alt vesentligste basert på de samme 
kriteriene for fordeling. Styrets vedtak 
innebærer en gradvis omfordeling over 
fi re år av cirka 530 millioner kroner av 
et totalbudsjett på rundt 60 milliarder 
kroner. Det vil si at under en prosent 
av budsjettrammen omfordeles. 
Arbeidet med å fi nne en god og rett-
ferdig modell for fi nansiering i regionen 
har pågått siden 2007. Helseforeta-
kene, fagmiljøer, tillitsvalgte og det 
regionale brukerutvalget har deltatt i 
arbeidet.

Befolkningen i hovedstadsområdet 
skal fortsatt ha et trygt og godt syke-
hustilbud, og psykisk helsevern og rus-
behandling skal prioriteres i tråd med 
politiske føringer. I inntektsmodellen 
for rusbehandling får Oslo sykehusom-
råde en basisbevilgning per innbygger 
som ligger 30–35 prosent over de andre 

helseforetakene i Helse Sør-Øst. 
Årsaken er storbyrelatert ved en økt 
tilstrømning av pasienter med rusre-
laterte diagnoser, særlig narkotika, fra 
andre deler av regionen. Også i inn-
tektsfordelingsmodellen for psykisk 
helse er det innarbeidet en storby-
faktor. Likevel må det arbeides videre 
med å desentralisere tilbudet innen 
psykisk helsevern også i hovedstaden.

De særlige utfordringer Oslo sykehus-
område har knyttet til de pågående 
omstillingsprosesser og implemente-
ring av inntektsmodellen, håndteres i 
forbindelse med økonomisk langtids-
plan og budsjett 2012. Helse Sør-Øst 
støtter i perioden 2010–2011 Oslo uni-
versitetssykehus med 1.200 millioner 
kroner for å lette omstillingen. Omfor-
deling av penger er alltid krevende. 
Vårt oppdrag er å sørge for gode og 
likeverdige helsetjenester til alle inn-
byggere i regionen, uavhengig av hvor 
i regionen de bor. Det er dette vi nå 
legger grunnen for.

Rettferdig fordeling av helsekronene

ARBEID: Innvandrere får ikke et tjenestetilbud fra NAV som er godt 
nok tilpasset deres behov. 
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Frankrikes lekeplass
■ MARTE SKOGSRUD
Styremedlem, Støttekomiteen for Vest-Sahara

Denne uken skal FNs sikkerhetsråd bli 
enige om mandatet til FN-styrken i Vest-
Sahara. I år, som tidligere år, kommer 
Frankrike til å lykkes med å forhindre at 
FN-styrken kan rapportere på overgre-
pene i de okkuperte områdene. I 20 år 
har FN-soldatene stått som tause vitner 
og sett på at marokkanske styrker gyver 
løs på forsvarsløse sahrawier i de okku-
perte områdene. De har verken lov til å 
gripe inn eller å rapportere hjem om hva 
de ser. På grunn av Frankrikes faste 
plass i FNs sikkerhetsråd, er FN-styrken 
i Vest-Sahara den eneste i verden som 
ikke kan rapportere på menneskerettig-
hetsovergrep. Frankrike har alltid vært 
Marokkos nærmeste allierte i sikker-
hetsrådet. Resultatet er en sahrawisk 
befolkning som har mistet all tillit til 
FN, undertrykt i sitt eget okkuperte 
hjemland. Det er på tide at Norge og det 
internasjonale samfunn protesterer mot 
Frankrikes kontinuerlige sabotasje av 
menneskerettighetene. Det er på høy tid 
at Frankrike slutter å behandle Nord-
Afrika som sin private lekeplass.

Burma ønsker turister
■ TORE NÆRLAND
Bryne

I mars 2011 besøkte en gruppe på fi re 
personer fra Norge Burma og der møtte 
vi ulike organisasjoner: buddhistiske 
samfunn, kirker, humanitære organisa-
sjoner og folk fl est. De ønsket turister fra 
Norge og andre land hjertelig vel-
kommen. En handelsboikott av Burma 
går, først og fremst, ut over fattige og 
barn. En situasjonsrapport fra Burma 
fastslår at mellom 60 og 70 prosent av 
alle barn lider av underernæring og hver 
fj erde familie lever under fattigdoms-
grensen. Den norske gruppen traff  også 
Aung San Suu Kyi og hun sa at de ønsket 
handel med fi rmaer som behandler 
arbeiderne godt i Burma; fi rmaer/orga-
nisasjoner som driver med positive tiltak 
for miljø og økologi. Hun syntes også at 
det var bra at det kom turister til Burma 
for å bygge mellommenneskelig kontakt. 
I juni 2011 arrangerer vi en ny tur til 
Burma med besøk til Yangon, Mandalay, 
Bagan og Inle Lake. Utenom turistmes-
sige ting, vil vi satse på å komme i kon-
takt med vanlige folk og organisasjoner.

Utsatte barn           
■ ANE ROSSAVIK 
■ SISSEL EIDHAMMER 
På vegne av Barnevern 2, Høyskolen i Oslo

Barnevernutdanningen er plassert i 
laveste fi nansieringskategori blant 
høyere utdanninger, kategori F. For oss 
studenter innebærer dette blant annet 
at vi har lite individuell oppfølging, få 
seminarer i smågrupper og minimalt 
med veiledning. Utsatte barn og unge 
fortjener å møtes med kyndig kompe-
tanse og kunnskap. Barnevernpedagoger 
arbeider i et svært komplekst fagfelt som 
stiller høye krav til innsikt og vurde-
ringsevne. Ansvarsområdet er å sørge 
for at barn får nødvendig hjelp og omsorg 
til rett tid dersom de lever under forhold 
som kan skade dem. Hvordan er det 
mulig å ruste framtidige barnevernpe-
dagoger til å utføre denne viktige sam-
funnsoppgaven når studiet preges av stor 
ressursmangel? Den siste tids medie-
oppslag viser fl ere kritikkverdige forhold 
knyttet til barnevernet. Ved å styrke 
barnevernutdanningen vil vi i større 
grad kvalitetssikre barnevernet. Tiden 
er inne for å gi barnevernutdanningen et 
kraft ig løft !
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