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Høring - plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk
stønad - endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsfor-
valtningen § 20

Fylkesmannen viser til høringsbrev av 04.06.14 ang. forslag til endringer i lov
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20. Forslaget inne-
bærer at Nav-kontorene får plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av
økonomisk stønad med mindre tungtveiende grunner taler mot det.

Dagens lov § 20 gir kommunen v/Nav anledning til å stille vilkår til de som
mottar økonomisk stønad. Ved brudd på vilkår, kan kommunen vedta sank-
sjoner. Departementet ønsker økt bruk av vilkår om aktivitetsplikt og mer lik
praksis i hele landet, og at aktivitetsplikt vil omfatte lavterskeltiltak og
arbeidstrening.

Høringsbrevet viser til PROBA-undersøkelsen i 2013 som viste store variasjoner
mellom kommunene med hensyn til bruk av vilkår. Vilkår stilles oftest til unge
stønadsmottagere.

Hensikten med å stille vilkår er å bidra til selvhjelp og å motivere til arbeid, noe
som også er hensikten i nåværende § 20.

Høringsbrevet har i liten grad en grundigere gjennomgang av hvilke målgrupper
lovendringen skal omfatte ut over de som er igjen etter at alle andre stønads-
ordninger eller inntektssikringer er gjennomført. Etter Fylkesmannens erfaring vil
dette ofte være personer med lav kompetanse og dårlig mestringsopplevelse,
psykisk lidelse, langtkommet rusmisbruk, langvarig arbeidsledige, funksjons-
hemmede dvs, personer med liten erfaring fra å delta i alminnelige sosiale og
samfunnsmessige forhold, og med tilsvarende usikkerhet om å delta på slike
arenaer.

Proba-undersøkelsen viste til at det er stor variasjon mellom kommunene når det
stilles vilkår, at det oftest er ovenfor ungdom og mer sjelden overfor personer
med rus- eller helseproblematikk. Når alle andre stønadsordninger, f.eks.
kvalifiseringsprogram og arbeidsavklaringspenger, er gjennomført, vil det sann-
synligvis være nettopp denne persongruppen som gjenstår, og som erfaringer
viser, er vanskeligst å rehabilitere inn i arbeid- eller aktivitetstiltak. Departe-
mentet viser til at dette er en liten gruppe, og Fylkesmannen er enig i det, tall-
messig sett, men den representerer noen av de mest ressurskrevende tjeneste-
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mottagere dersom man legger et ønske om reell tilbakeføring eller meningsfull
deltagelse i samfunnet til grunn.

Erfaringsmessig er dette en gruppe som har behov for tjenester fra andre deler
av hjelpeapparatet, f.eks. kommunale helse- og omsorgstjenester. Det kan være
praktisk bistand i hjemmet, her under opprydding i økonomi, trening i å bo,
tannbehandling, tjenester som det er naturlig å beskrive i en individuell plan,
handlingsplan eller tiltaksplan. Det hadde derfor vært ønskelig at departementet
hadde understreket behovet og nødvendigheten av samordning og samarbeid i
et slikt oppfølgingsarbeid. Ivaretagelse av økonomiske forhold vil være en
naturlig del av en slik plan, men erfaringsmessig er individuell plan lite gjennom-
ført som verktøy innenfor Nav.

Fylkesmannen har erfaring for at bruk av vilkår i dag kan være tilfeldig, lite
begrunnet og lide av saksbehandlingsfeil. Dette synes å være mer begrunnet i
manglende individuell vurdering og sjablonressige avgjørelser enn faktisk
kunnskap og fagkompetanse, noe som ogsa kan bidra til forskjellig praksis i
kommunene.

Sanksjoner for brudd på vilkår vil som oftest innebære reduksjon av stønads-
beløpet. Sanksjonering av vilkårsbrudd er problematisk og om dette har
departementet tilføyd følgende til lovteksten «Ved brudd på vildrene kan det
fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det i vedtaket om stønad og
vilkår er informert om muligheten for slik reduksjon.» I tillegg er det gitt
hjemmel for å gi forskrift om nærmere retningslinjer for bruk av sanksjoner. I
høringsnotatet er det skrevet en del om sanksjonering og dette oppfattes som
mer nyansert enn selve lovteksten. Praktisering av sanksjonering er vanskelig og
håndtering i kommunene varierer nok veldig. Dersom det er ønskelig med lik
praksis, skulle dette kanskje fått mer oppmerksomhet, og vært formulert
annerledes i lovteksten, slik at man sikrer mest mulig lik og lovlig praksis når
vildrene ikke overholdes.

Kravet til individuell vurdering ligger som et grunnleggende prinsipp i loven.
Høringsbrevet omtaler ikke hva som blir annerledes med at vilkår blir en plikt,
hensynet til individuell vurdering og konsekvenser av sanksjoner mm. Mulig-
heten til bruk av vilkår ligger innenfor lovens nåværende system. Lovforslaget
har ingen begrunnelse for at de gruppene det her gjelder, lettere får arbeid og
aktivitet ved lovpålagt plikt mer enn dagens bestemmelse.

Departementet viser til at vilkår kan være hensiktsmessig for å komme i kontakt
med søker, få kartlagt og dokumentert situasjonen til vedkommende. Det er ikke
foretatt en vurdering av maktforholdet mellom søker - Nav/kommunen. All
kommunikasjonsfaglig kunnskap viser at dialog og likevekt i kommunikasjon er
grunnleggende for etablering av tillit som igjen er grunnleggende for samarbeid
og systematisk oppfølging.

Fylkesmannens erfaring er at vilkår i seg selv har liten positiv effekt for deltag-
else i aktiviteter eller arbeidsliv. Helt essensielle er grundig oppfølging av den
enkelte jfr. tilsvarende erfaringer fra gjennomføring av kvalifiseringsprogram-
met og aktivitetsprosjekt. En slik oppfølging må bestå av systematisk og omfat-
tende, til tider daglig, kontakt, en oppfølging som krever ressurser og kompe-
tanse, noe kommunene og Nav sier de ikke har. Det hadde derfor vært ønskelig
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at departementet hadde gjennomført eller understreket behovet for en
gjennomgangav hvilken kompetansesom er nødvendigfor å gjennomføre
forsvarlige tjenester og god oppfølging.

Departementet endrer den generelle bestemmelsenom bruk av vilkår til bruk av
vilkår om aktivitet, dermed fjerner de også hjemmelen i lovenfor å sette vilkår
om annet enn aktivitet. Den generelle vilkårslærengir selvsagtmulighet til å
sette slike vilkår, men dette blir likevel forvirrende. Intensjonen er å skape en
mer lik praksis,og kommunenetvinges til å etablere flere aktivitetsmuligheter
og med dette mer oppfølgingav den enkelte. Intensjonen er god. Det synessom
enkelte kommuner har lykkesved å stille slike vilkår mer systematisk, likevel er
det vel oppfølgingensom følger med mer enn selve vilkårsstillelsen,som gjør at
de lykkes.

Fylkesmannenviser for øvrig til rapport av 28. juli 2014 fra Sintef, Utfordringer
med ungdomssatsingeni Sør-Trøndelag,et system og aktørperspektiv. Rappor-
ten er en del av prosjektet om praksis- og kunnskapsutviklingi Nav-kontorene,
et prosjekt i samarbeid mellom Fylkesmanneni Sør-Trøndelag,Nav Sør-Trønde-
lag, Høgskoleni Sør-Trøndelagog NTNU som samarbeidspartnere.Prosjekteter
finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Kartleggingenviser at unge brukere med sammensatte behov, er en relativt
heterogen gruppe, med ulike mål og planer. 60 % av de som har deltatt i kart-
leggingen,har helseproblem,ofte psykiskeproblem. Mangevil ikke være klar for
arbeidslivetfør de har oppnådden bedring av helseproblemene.Mange har lese-
og skrivevansker,og trenger ekstra støtte til mer skolegang.Det fremgår også
at mange opplever liten forståelsefor at sykdom og helseproblemhar ført til at
de ikke har kunnet fullføre ordinært skoleløpeller annen kompetansebygging.

Rapportengir verdifull kunnskapom målgruppenfor departementets høringsbrev
og kommunenesog Navsarbeid med oppfølgingav tjenestemottakere med sam-
mensatte behov. Bruk av vilkår slik departementet beskriver i høringsbrevet,kan
også gjennomføresmed dagensregelverk, og samtidig ivareta behovet for tett
individuelloppfølging

Med hilsen

Jørn Krog JanVaage
Fylkesmann fylkeslege
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