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Høringssvar – plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk 
stønad –  endring i lov  om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen § 20 
 
 
Eidsberg kommune støtter i prinsippet forslaget om at det som hovedregel skal stilles vilkår om 
aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad. Dette gjøres allerede i dag, etter individuelle vurderinger, 
på den måten som høringsbrevet omtaler. Det som mangler i en del tilfeller, er å ha et tilstrekkelig 
antall  aktiviteter tilgjengelig. 
 
Vi har allerede en tiltaksstruktur som er godt organsiert gjennom de statlige arbeidsrettede tiltakene. 
Disse tiltakene er gode virkemidler for målgruppa, og er i de fleste tilfeller godt egnet til å innebære 
en reell og positiv aktivitetsplikt. Det er som kjent plasser for avklaring, oppfølging, kvalifisering og 
formidling. Problemet er at det er for få av disse plassene. Ved å utøke antallet statlige tiltaksplasser, 
slipper man å lage et parallelt tiltakssystem i kommunal regi, som vil medføre et enda mer 
uoversiktelig tiltakssystem for brukere og samarbeidspartnere, samt en unødvendig bruk av 
offentlige administrative ressurser. NAV-reformen bør ha kommet såpass langt nå, at man slutter å 
lage parallelle systemer i stat og kommune for arbeidssøkerne, og heller går den andre veien og 
søker å integrere og samordne ressursene best mulig.  
 
Vi anbefaler derfor at aktivitetsplikten i stor grad kobles opp mot deltagelse i statlige arbeidsrettede 
tiltak, og at disse tiltakene dimensjoneres tilstrekkelig til å ta inn de som har rettigheten og plikten. 
 
Når det gjelder å kostnadsberegne hva aktivitetsplikten vil medføre, så har man jo allerede satser på 
de ulike plassene i det statlige tiltakssystemet. For eksempel koster en plass innen Arbeidspraksis i 
skjermet virksomhet (APS) kr 178.000 per år, og en plass innen Avklaring kr. 143.000. Det finnes også 
billigere tiltak, og i gjennomsnitt er prisen for en tiltaksplass i overkant av kr. 100.000. Det er ingen 
grunn til å tro at plasser i kommunal regi kan arrangeres billigere enn hva som er tilfelle i den statlige 
strukturen, så plassene vil koste minst 100.000 per plass per år. 
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Jan-Erik Frediksen Ole J. Hansen 
Kommunalsjef virksomhetsleder NAV  
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