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Høring - plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad 

 
Balsfjord kommune oversender en administrativ utarbeidet høringsuttalelse til forslag om 

innføring av aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med hjemmel i Lov om 

sosiale tjenester i arbeids og velferdsforvaltningen § 18. 

Uttalelsen er utarbeidet etter innspill til og drøftinger i strategisk ledelse sett i forhold til 

tjenesteområder; Rus, psykisk helse, barnevernstjenesten og NAV.  

 
Balsfjord kommune støtter innføringen av plikten for å sikre lik praksis, forhindre passive 

stønadsmottakere og fremme overgangen til arbeid. Vi har en forståelse for, og mening om, at meningsfull 

aktivitet påvirker personer positivt dersom de er i en vanskelig livssituasjon. Stimulering og være til nytte 

mener vi også påvirker helsesituasjon. 

 

NAV Balsfjord har i dag en praksis med å gjennomføre kartlegging og oppfølging av alle brukere jf 

standard om arbeidsrettet brukeroppfølging i NAV, herunder også brukere som har sosialhjelp som 

livsoppholdsytelse. Denne plikten er derfor ikke noe nytt eller mer arbeidskrevende ifht vår praksis. 

Lovendringen vil medføre plikt og dermed sikre at den kvalitetsmessige vurderingen faktisk gjennomføres.  

Vår mening er at plikten vil bidra til å sikre systematisk bedre kartlegging og oppfølging av brukere og 

dermed bidra til lavere forbruk av økonomisk sosialhjelp og resultere i raskere selvforsørgelse for bruker.  

Dersom beslutningen om ikke aktivitet gjøres framtvinges kvalitet i kartleggingen, oppfølgingen og 

vurderingen av bruker ( jmf p.3 i høringsnotatet). Dette vurderes positivt, i saker hvor aktivitet ikke blir 

gjennomført ser vi et behov for et tett samarbeid med andre deler av fagtjenester i kommunene. En jevnlig 

vurdering av aktivitetsplikten mener vi sikrer god vurdering i saken og fører til grundigere vurdering av 

brukers muligheter og behov.  

 

Kompetanseheving i fht aktivitetskrav må sees i sammenheng med den generelle kompetanseheving ellers i 

NAV, herunder sett på arbeidsmarked og veiledning. Det vurderes videre at et nært samarbeid med 

kommunenes øvrige tjenestetilbud vil være påkrevet og positivt i fht arbeidspraksis hvor det er 

aktivitetskravet. Gjennom tverrfaglig/- etatlig samarbeid vil muligheten til å få gitt relevante aktivitetstilbud 

styrkes. Herunder vurderes også et nødvendig samarbeid med private aktører / - næringsliv og offentlige 

tiltak gjennom kommune og stat.  

Kartleggingen er avgjørende for hvilken type aktivitet som kan være aktuell, og alle typer tiltak kan brukes, 

både kommunale og statlige. 
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Problematiseringen rundt sanksjoner ikke vurdert, men NAV leder ser at det kan skape litt ekstraarbeid og 

mener at det er nødvendig at det stilles opp noen retningslinjer. Oppfølging av sanksjoner vurderes da som 

overkommelig oppgave.  

 

Avslutningsvis understrekes det nødvendighet av gode veiledere / retningslinjer for saksbehandling som skal 

resulterer i vedtak med klageadgang til Fylkesmannen. Et annet viktig moment er at det gjennom veileder 

vektlegges at barns behov ivaretas dersom foreldre får reduksjon i stønad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karin Friborg Berger 

 Kommunalsjef 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


