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muligheten for å få sosialhjelp for 
ungdom er knyttet til å gå på vide-
regående skole. Satt på spissen er 
det sånn at om du går på skole, 
har foreldrene dine fortsatt ansva-
ret for deg selv om du er over 18 
år. Du får derfor ikke sosialhjelp 
med mindre foreldrene dine også 
har lav inntekt. Slutter du derimot 
på skolen, opphører dette 
«ut  videde forsørgeransvaret» og 
du kan få sosialhjelp uavhengig 
av foreldrene dine.

Før reformen kunne man 
derfor slutte på skolen, få 
sosialhjelp og ha mye tid til å 
«drive dank».

Etter reformen ble dette 
mindre attraktivt, fordi fritiden 
ble borte og sosialhjelpsutdelin-
gen strengere. Da kunne man 
like gjerne fortsette på skolen, og 
da ble det kanskje mindre tid til 
andre ting – inkludert kriminali-
tet.

Simen Markussen, forsker ved 
Frischsenteret

Hva så med kriminalitet?
Totalt faller andelen 

18–21-åringer med siktelser med 
litt mer enn 12 prosent. Og igjen 
er effekten klart størst blant de 
yngste, fra hjem der sannsynlig-
heten for at barna mottar 
sosialhjelp, statistisk sett, er høy.

Vi finner ingen endring i 
sannsynligheten for kriminalitet 
uten sosialhjelp, noe som 
underbygger at det virkelig er 
sosialhjelpsendringene som 
forårsaker nedgangen i krimina-
litet. 

Derimot finner vi en betydelig 
effekt på sannsynligheten for å 
fortsette på videregående skole.

Én mulig forklaring kan være at 

strengere krav til kostnadskon-
troll, så som dokumentasjon av 
bokostnader med mer.

For å studere effekter 
sammenligner vi utviklingen i 
kriminalitet og skolegang blant 
18–21-åringer i kommuner som 
endrer praksis, før og etter 
endringen, og sammenligner 
med tilsvarende kommuner som 
ikke endrer praksis. Vi inklude-
rer kun gutter i analysen, rett og 
slett fordi jenter svært sjelden er 
siktet for kriminalitet.

I 2001–2006 var det mellom to 
og tre prosent av guttene i 
alderen 18 til 21 år som fikk en 
siktelse. I samme aldersgruppe 
mottar cirka syv prosent 
sosialhjelp. Både blant dem med 
og uten sosialhjelp er det naturlig 
nok sånn at det store flertall ikke 
får noen siktelser. Men selv om 
«bare» én av seks unge sosial-
hjelpsmottagere (gutter) også får 
en siktelse, er det likevel ti 
ganger vanligere enn blant dem 
som ikke mottar sosialhjelp.

I årene forut for endringen er 
tidsutviklingen i siktelser så vel 
som sosialhjelp så godt som lik i 
reformkommunene som i de 
andre kommunene. Etter 
endringen skiller de derimot lag. 
Andelen av ungdommen som 
mottar sosialhjelp, faller totalt 
sett med litt over 12 prosent. 

Spesielt sterkt er fallet blant 
de aller yngste, 18–19 åringene.

Reduksjonen i sosialhjelp er 
også konsentrert blant dem som, 
statistisk sett, hadde høyest 
risiko for mottak, altså de med 
foreldre med lav inntekt og lav 
utdannelse.

Mindre krim med strengere krav
Vilkår og aktivitetskrav for unge sosialhjelpsmottagere er et 
kinderegg: Færre på sosialhjelp, flere på skolen og mindre 
ungdomskriminalitet.

F
ra og med årsskiftet 
ble det innført 
aktivitetskrav for 
alle unge mottagere 
av sosialhjelp. Unge 
voksne skal ikke 

lenger kun motta økonomisk 
støtte, men må også delta på 
arbeidsrettede aktiviteter. 
Tidligere forskning, blant annet 
fra Frischsenteret, presentert i 
denne spalten (DN 16. oktober 
2015), tyder på at slike krav har 
gunstige virkninger for de 
fleste: Færre mottar sosial-
hjelp, og flere fullfører 
videregående skole.

Til tross for positive effekter i 
gjennomsnitt kan det likevel 
tenkes at aktivitetskrav og 
innstrammet praksis også 
skaper noen tapere? At inn-
stramningene innebærer at vi 
samtidig skyver noen fra oss?

Kan det være sånn at noen 
av dem som ikke lenger mottar 
sosialhjelp, skyves ut i fattig-
dom, og derfor tyr til kriminali-
tet for å brødfø seg selv?

Eller kan det være sånn at 
når lediggang erstattes med 
arbeid og skole, blir det rett og 
slett mindre tid til, eller mindre 
attraktivt, å begå brekk eller 
andre aktiviteter på siden av 
loven?

Ved hjelp av administrative 
data for siktelser, sosialhjelp, 
utdannelse og annet bestemte 
vi oss for å sjekke dette. Som i 
vår tidligere studie benyttet vi 
oss av en undersøkelse fra 
Telemarksforskning fra 2005, 
der alle landets kommuner ble 
spurt blant annet om vilkårs-
bruk i sosialhjelpen.

Av de 201 sosialkontorene 
som svarte på undersøkelsen, 
var det 43 kontorer som endret 
bruken av vilkår i årene 
mellom 1994 og 2004, og 158 
som ikke gjorde det. Alle 43 
kommunene som endret bruk, 
gjorde det ved å innføre mer 
vilkår, og denne utviklingen 
har fortsatt også senere.

Vi studerer derfor på mange 
måter starten på den praksis-
stilendringen som i år kulmi-
nerte med aktivitetsplikt for 
alle unge mottagere, i alle 
kommuner.

Så godt som alle kontorene 
som endrer praksis, gjør det 
med å innføre krav om arbeid og 
aktivitet. I tillegg til det er det 
også mange kontorer som stiller 

Muligheten for å få sosialhjelp for ungdom er knyttet til å gå på videregående skole. Satt på spissen er det 
sånn at om du går på skole, har foreldrene dine fortsatt ansvaret for deg selv om du er over 18 år.  
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Natos problem er 
at europeerne ikke 
er enige seg imel-
lom, hverken om 
de sikkerhets-
politiske prioriter-
ingene eller om 
hvordan de kan 
samarbeide for å få 
mer ut av forsvars-
bevilgningene – og 
at dette i neste 
omgang irriterer 
amerikanerne

Sverre Diesen, tidligere 
forsvarssjef
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