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Høring – forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om deltakelse i 

aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel 

i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

 

Vi v iser til departementets brev datert 04. juni i år hvor departementet ber om høringsinstansenes syn på 

lov forslag om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. 

 
Akademikerne støtter prinsippet i departementets forslag om  at hovedregelen skal være en plikt til aktivitet for å 
motta sosial hjelp. Dette er i tråd med arbeidslinjen og er et tiltak for å unngå passive stønadsmottakere. 
Samtidig er det viktig å understreke at unntaksadgangen må ta høyde for reelle unntaksbehov, og hensynet til f. 
eks barnefamiliers situasjon.  
 
Per dags dato mottar 130 000 sosialhjelp i Norge, hvorav 40 prosent er under 30 år. Arbeidet med få dem i 
arbeid/utdanning og forhindre at flere blir en del av statistikken, avhenger av at kommunen, i samarbeid med 
relevante aktører, kan tilby et reelt tilbud.  Samtidig fordrer forslaget en bredere diskusjon om kommunene 
faktisk er rustet til å tilby et meningsfylt aktivitetstilbud og til å følge opp stønadsmottakerne.   
 
Som departementet skriver i høringsnotatet varierer det hvilke a ktivitetstilbud kommunene har i dag. På større 
NAV-kontor stilles det oftere vilkår om aktivitet enn mindre kontor. Akademikerne stiller seg tvilende til at 
dagens kommunestruktur legger til rette for at alle kommuner vil klare å opprette meningsfulle aktiviteter, med 
det apparat som kreves til oppfølging og kartlegging av stønadsmottakerens behov . 
 
Vi mener derfor det er viktig å påpeke at lovforslaget stiller krav til kommunene utover det departementet tar 
høy de for i sitt høringsnotat. 
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