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Fattigdom: Professor mener Nav tolker regelverket feil

– De har rett på
hjelp fra nav
– Lucia er norsk
statsborger og hennes rettigheter er
det ingen tvil om,
sier jussprofessor
Karl Harald Søvig.
Bergen
Karl Harald Søvig, professor ved
juridisk fakultet hos UiB, er undrende til hvorfor Silvana har fått
avslag på søknad om nødhjelp hos
Nav. Han har helse- og sosialrett
som spesialområde.

– Foreldrenes plikt

– Er du norsk eller har lovlig opphold i Norge, har du rett til støtte
til livsopphold så sant du har fast
opphold her. Jenten er jo norsk
statsborger, så hennes rettigheter
er det ingen tvil om, sier professoren til BA.
Nav og sosialtjenesten i Bergen
kommune ga Silvana krisehjelp i
tre uker. Så var det stopp.
Sosialsjefen i Bergenhus, Gitle
Lunde, er tydelig på at det er foreldre som har forsørgerplikt for
sine barn.
– Barn har ikke selvstendig rett
på økonomisk sosialhjelp, men
deres situasjon skal vektlegges
når foreldre søker om sosialhjelp,
sier han.

– Hun er en turist

Sosialsjef Lunde mener at Silvana
bare har fått utsatt utreisedato i
påvente av at saken hos UDI blir
ferdig behandlet, og anser henne
derfor som en turist i Norge.
– Når hun velger å bli på sitt
turistvisum, har hun ingen rettigheter utover sosialhjelp i en
overgangsfase. Da er hun her på
lik linje som andre turister og må
forsørge seg selv og sitt eget barn,
sier han.

– Helt feil

Denne lovtolkningen får jussprofessor Søvig til å reagere.
– Dette er helt feil, sier han og
utdypee:
– Moren har lovlig opphold, og
har en nær tilknytning til Norge
gjennom å være eneforsørger for
et barn som er norsk statsborger.
Hun har fått utsatt iverksettelse
av utkastelse i påvente av klagesaken. Sammenhengen mellom utledningsreglene og NAV-reglene
tilsier at hun også bør få stønad til
livsopphold mens klagen behandles, sier Søvig.

Hos Fylkesmannen

Avslaget er nå klaget videre til Fylkesmannen i Hordaland.
Sosialsjef Lunde sier at han tar
professor Søvigs meninger til etteretning.
– Jeg kan ikke utelukke at hans
forståelse av regelverket er rett,
selv om det ikke er vår vurdering
med utgangspunkt i de opplysningene vi har i saken, sier han.

FÅR STØTTE: Jussprofessor Karl Harald Søvig mener at Silvana og datteren Lucia har rett på sosialhjelp av Nav. Nå skal saken vurderes
av Fylkesmannen.
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– I strid med barnekonvensjonen
– Ofte ser vi at Nav tolker
reglene i aller kaldeste og
kyniske forstand, sier daglig leder ved Robin Hood
Huset.

Moren har lovlig
opphold, og har en
nær tilknytning til
Norge gjennom å
være eneforsørger
for et barn som er
norsk statsborger.
KARL HARALD SØVIG

Magnus Barfots gate
Robin Hood Huset er et lavterskeltilbud for Bergens fattige. Daglig
leder ved stiftelsen, Marcos Amano, er sterkt kritisk til at Lucia ikke
får støtte fra Nav.
– Ofte ser vi at Nav tolker reglene i aller kaldeste og kyniske
forstand. Etter FNs barnekon-

vensjon og norsk barnevernlov
har barn rett på beskyttelse mot
forhold som kan skade helse og
utvikling, trygghet og et materielt
minimum. Dette brytes i denne
saken og Lucias rettigheter både
som norsk statsborger og som
barn ivaretas ikke, sier Amano.
Robin Hood Huset ble etablert
i 2004 som et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for økonomisk
vanskeligstilte.
Amano sier at de ser mange tilfeller av at utlendinger kommer
til Norge etter å ha blitt lovet gull
og grønne skoger. Virkeligheten
er ofte en helt annen.

– Dessverre er nok ikke denne
saken unik, men det er nok første
saken vi har kommet over med en
så stor alvorlighetsgrad, forteller
han.
Silvana roser den hjelpen hun
har fått fra Robin Hood Huset,
Kirkens bymisjon og Selvhjelp
for innvandrere og flyktninger
(SEIF).
– Jeg er spesielt takknemlig for
hjelpen vi har fått fra SEIF i forhold til alt papirarbeidet denne
saken. I tillegg har de hjulpet meg
med støttesamtaler i denne vanskelige situasjonen, sier Silvana
til BA.

