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Forslag om ny forskrift om stønader til dekning av utgifter knytt til
å komme i eller å behalde arbeid, ny forskrift om tiltakspengar og
enkelte andre endringar med høringsfrist 14.06.2013.

Velferdsalliansen støtter en forenkling og samordning. Velferdsalliansen
kan derimot ikke se at det er sannsynliggjort fra departementets side at
kutt i stønader i tiltaksperioder virker. I tillegg ser vi at
transportkostnader med eget befordringsmiddel har et utilstrekkelig
kompensasjonsnivå.

§ 2 Stønad til reise - bokstav a.: Og kun å kompensere for reiser over 6
km vil binde opp tiltaksdeltakers tid utilbørlig. Ofte skal reiser kombineres
med henting i barnehage og SFO og det er og utilbørlig forlangt at
deltakere i tiltak skal gå 12 km hver dag.

1. Velferdsalliansen ser det hensiktsmessig at regelverket for
kompensasjon med eget kjøretøy likestilles med andre satser for
tjenestereiser jfr. «Særavtale for reiser innenlands for statens
regning Innenlandsavtalen» §6.

Hvis vi skulle gå med på en avstandsbegrensning på dette punkt. enten
det er kollektivtransport eller egen bil, må reiseveien begrenses til maks
en - 1 km hver vei pr. dag og reisedistanser til tiltak over dette må
kompenseres.

Alt over dekkes enten via billigste reise dvs, periode kort eller jfr. Statens
reiseregulativ. Det er ikke mindre utgifter til bil-/kjøretøys vedlikehold for
tiltaksdeltakere enn reisende i statens tjeneste. Velferdsalliansen krever
dagens km. sats øket fra dagens sats på 2,27 kr. til km. satser angitt i
reiseregulativet på statens regning.

§2.b Vi kan ikke se hensikten ved å skille mellom reiser til og fra
obligatoriske samlinger med et arbeidsrettet tiltak på 50 km og reiser jfr.
§2.a.
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Slik forskjellsbehandling kompliserer kun regelverket og har marginale
budsjettmessige konsekvenser. Vi ber derfor at km begrensningen i § 2
settes til 1 km. jfr. tidligere kommentar.

Stønad til barnepass: Departementet mener at faktiske utgifter skal
dekkes med utgangspunkt i barnehagesatser i Oslo. Utover landet
betales det både dobbelt og tredobbelt når kosttillegget for hvert
enkelt barn er regnet med, både for SFO og barnehage i kommuner
uten avkortning. Å operere med ulike satser kompliserer regelverket
og vi mener at de faktiske kostnadene best dekkes ved å
kompensere stønadsmottaker med barn med et beløp på 0,4 G -
Grunnbeløpet pr. barn i tiltaksperioden. Dette vil forenkle hele
tiltaksprosessen og gjøre forskriftene mer oversiktlig og forutsigbar.
Vi kan heller ikke se at det er grunnlag for å avkorte stønad
for foreldre med barn mellom 16 —18 år jfr. høringsnotatets
forslag i § 3. tiltakspenger og barnetillegg.
Frafall av stønad til barnetilsyn for enslige forelder: Det koster like
mye for forsørgeren å ha barnetilsyn så lenge vedkommende har
fått tilsagn på en tiltaksperiode og har innrettet seg dette, selv om
fraværsperioden i eksempelvis sykmelding ikke er nærmere angitt.
Velferdsalliansen mener at dagens regelverk for periodisering av
stønad til barnetilsyn opprettholdes, og at satsene som tidligere
nevnt blir faste dvs. 0,4 G-Grunnbeløpet.
Departementet kaller regelverket en forenkling og harmonisering,
men for de det gjelder går dette inn i den enkeltes hverdag. Kutt i
ytelser og for lave stønader sørger for at de forblir lenger enn
nødvendig i tiltaksregimet.
Generelt: Høringsnotatets forenkling og harmoniseringsprofil er
ingen forenkling, og når målet er å kutte kostnader for allerede
økonomisk pressede grupper virker statens mål mot sin hensikt ved
at kompensasjonsgraden minskes og mennesker står lenger i tiltak.
De blir mindre selvhjulpne og bruker energi og menneskelige
ressurser på tiggergang hos NAV i stedet for å bli raskest mulig i
stand til å kunne søke arbeid.

Om departementet ønsker mer utdypninger i den videre
saksbehandlingsprosessen stiller Velferdsalliansen seg til
departementets disposisjon.

Med vennlig hilsen
Velferdsalliansen/ (EAPN) European Anti Poverty Network Norway

Johanna Engen (sign)
Styreleder Dag Westerheim (sign) (saksbehandler)
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