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Da Nav stengte ned, 
fikk Robin Hood-hu-
set doblet antall 
henvendelser fra folk 
som trengte hjelp.

Dag BjørnDal
dag.bjorndal@ba.no

– Vi ble sittende og gjøre utred-
ningsarbeid som egentlig tillig-
ger Nav, sa rådgiver og nestle-
der Ingrid Døskeland i Robin 
Hood-huset, da kommunen 
holdt høring om Nav og de sosi-
ale tjenestene under pandemi-
en i går.

Nav stengte 
Da pandemien stengte ned 
Norge i 12. mars i fjor tok det 
fem dager før Nav i Bergen også 
stengte. Årsaken var, ifølge rap-
porten, en konsekvens av den 
nasjonale nedstengingen. Smit-
tevernet kunne heller ikke opp-
rettholdes.

Nav holdt stengt til juni, da 
det ble åpnet en drop-in-ord-
ning på Nav Årstad.

Det fikk Robin Hood-huset 
merke. Det rusfrie og livssyns-
nøytrale møtestedet for økono-
misk vanskeligstilte, fikk do-
blet pågang av folk som trengte 
hjelp i forhold til Nav.

– Jeg kan se behovet for at de 
stengte, men det førte til at 
mange ikke klarte å komme i 
kontakt med Nav. Mange har 
ikke tilgang til digitale hjelpe-
midler, de klarer ikke å fylle ut 
skjemaene uten hjelp. Mange 
kan ikke språket. De trenger 
hjelp til å registrere seg i syste-
mene for å få bistand til livs-
opphold, sier Døskeland.

Varte for lenge
I høringen hadde hun blitt bedt 
om å vurdere om frivilligheten i 
byen vår er tilstrekkelig dimen-
sjonert for å møte behov som 
under en pandemi.

– Premisset for spørsmålet er 

��Nav stengte da nøden var størst:

– fikk dobbelt
så stor pågang

feil. Frivilligheten skal være et 
tillegg til de offentlige tjeneste-
ne. Derfor blir det galt å spørre 
om den er tilstrekkelig dimen-
sjonert. Spør heller om det of-
fentlige er det, svarte hun.

Døskeland forteller at Nav-
stengingen førte til ekstremt 
stor usikkerhet.

– Den varte for lenge og var 
for omfattende, sier hun til BA.

Også seksjonssjef Øystein 
Breirem Jacobsen hos Statsfor-
valteren uttrykte bekymring 
for Navs nedstengning, som 
han omtalte som den mest om-
fattende i landet.

– siden 19. mars i fjor har vi 
harr jevn kontakt med kommu-
nene i Vestland. Vår bekymring 
går på at tjenestene er mindre 
tilgjengelige. Det er færre time-
avtaler og mindre åpningstider, 
sa Jacobsen.

Han fortalte at statsforvalte-
ren i et møte med kommunene 

18. mai hadde understreket be-
hovet for at Nav-kontorene 
måtte åpne.

Morten Sommerbakk i Foren-
ingen for en human narkotika-
politikk, kritiserte også mulig-
hetene for å komme i kontakt 
med Nav.

– Ikke alle klarer dette alene. 
De kan ha sosial angst. Jeg har 
også hørt om folk som ikke har 
nok igjen på kontantkortet når 
de endelig kommer frem til 
Nav, sa han.

Svakeste av de svake
Og hjelpealternativene er langt 
fra åpenbare.

– De kunne ha bedt om hjelp 
fra slekt eller venner. Men man-
ge er skeptiske til å eksponere 
egne problemer overfor andre, 
sa Sommerbakk.

Nav kunne på sin side vise til 
at antallet digitale søknader 
steg fra 57 til 76 prosent under 
nedstengingen. 

Morten Sommerbakk   advar-
te likevel mot at «fremtidens 
Nav» skal fremstå mer digitali-
sert overfor brukerne.

 – Når man moderniserer må 
man ta hensyn til de svakeste 
av de svake. De som ikke har fri 
tilgang til digitale verktøy, sier 
Sommerbakk.

Han etterlyste flere kurs som 
kunne øke den digitale 
kompetansen blant bru-
kerne.

Seksjonssjef Ja-
cobsen hos Stats-
forvalteren stilte 
også spørsmål 
ved om alle 
klarer å be-
nytte seg av 
de digitale 
løsningene 

Hørin-
gen ble 
gjennom-
ført etter 
at konsu-
lentfir-
maet 
Deloitte 

har levert en rapport om so-
siale tjenester under 
pandemien.

Rapporten kriti-
serer kommunen 
for å ikke være til-
strekkelig forbe-
redt for å sikre 
tilbudene til 
brukene av de 
sosiale tjenes-
tene.

– Vi hadde 
ikke gode nok 
løsninger til å 
fange opp de 
som falt 
utenfor, sa 
tillitsvalgt i 
Fellesorgani-
sasjonen ved 
Nav Bergenhus, 
Beate Haugland.

Det kom også frem at 
de fem Nav-kontorene i 
Bergen opptrådte ulikt 
overfor både ansatte og 
brukere. 

KRITISK: Robind Hood-
huset måtte overta mye arbeid 
som tilligger Nav da sistnevnte 
stengte ned. – Nav stengte for 
lenge og for omfattende, sier 
nestleder Ingrid Døskeland på 
Robin Hood-huset. 
 FOTO: DAG BJØRNDAL

KRITISK: Morten Sommerbakk i 
Foreningen for en human narkotikapo-
litikk advarer mot økt digitalisering i 
Nav. FOTO: RUNE JOHANSEN

LEDER: Hilde Onarheim (H) er leder i 
helse og sosialutvalget, som arran-
gerte høringen.  

For en måned siden ble en 37 år 
gammel polakk utlevert, siktet for 
å ha vært den tredje mannen som 
ranet og mishandlet Petter 
Slengesol og Reidar Osen i 2015. 
Mannens yngre bror samt en 

tidligere arbeidskollega i Bergen er 
dømt i ranssaken, og ankesaken er 
ventet i Gulating lagmannsrett 
senhøstes.

37-åringen har i en erklæring 
opplyst at han erkjenner straffskyld 
for begge ranene som fant sted i 
februar og desember 2015.

I går ble han fengslet i fire nye 
uker, men noen forklaring har 
politiet ennå ikke fått.

Årsaken skal være at smittevern-
tiltakene i fengselet har gjort det 
vanskelig for advokaten å gå 
gjennom saken med siktede på en 

god måte. Påtalemyndigheten vil 
holde 37-åringen i varetekt inntil 
saken mot ham kommer opp for 
tingretten til høsten.

Tredjemann ennå ikke avhørt

TaTT: I april ble 37-åringen pågrepet.

- FIKK DOBBELT SÅ STOR PÅGANG 


