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Foreløpg svar på høringsnotat - plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling 
av økonomisk stønad 
 
 
Det vises til høringsnotat og brev av 4. juni i år: “Om plikten til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling 
av økonomisk stønad – endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20” 
 
Fristen for politisk behandling er stram, sommeren tatt i betraktning,  og uttalelsen fra Moss 
kommune innsendes således før behandling i helse- og sosialutvalget. Utvalget har sitt første 
høstmøte 9. september. 
 
Uttalelsen er som følger, og oversendes med forbehold om politisk godkjenning i helse- og 
sosialutvalget: 

 

“Forslaget om endring av sosialtjenestelovens § 20 fra en «kan»-bestemmelse til en «skal»- 

bestemmelse, bør ikke gjennomføres. Gjeldende regelverk og sosialtjenestelovens § 20 om at 
kommunen kan stille vilkår, gir Moss Kommune nødvendig handlingsrom og fleksibilitet til å stille 
krav om aktivitet der dette er hensiktsmessig ut fra en individuell vurdering.  

Det fremkommer ikke hvorvidt en aktivitetsplikt også innebærer en aktivitetsrett til tilpasset aktivitet. 
Det bør tydeliggjøres, i tillegg til om det innebærer klagerett ved manglende tilbud om tiltak. Det vil 
også få konsekvenser for plikten til å tilrettelegge for tilpassede aktivitetsrettede tiltak. Dersom 
forslaget gjennomføres, må økte kostnader til tiltak og administrasjon kompenseres gjennom 
kommunerammen parallelt med at loven trer i kraft.  

Beskrivelse av sanksjonsmuligheter er uklare. Ut fra det som er beskrevet skal dette praktiseres 
som før. Det er utfordrende, da det er gitt få konkrete retningslinjer, og reduksjon/stans kan komme 
i konflikt med kravet til et forsvarlig stønadsnivå. Faren er stor for ulik praksis mellom kommunene.  
Det kan medføre at bestemmelsen ikke lar seg gjennomføre dersom bruker ikke selv ønsker å 
delta i aktivitet uten tungtveiende grunner. Det er ønskelig at departementet eventuelt gir konkrete 
retningslinjer for bruk av sanksjoner i forskrift, slik det åpnes for i nytt forslag til § 20.    
 
Forslaget kan forstås som at det er ment at det kan stilles vilkår om ordinær utdanning. I dag 
praktiseres ikke vilkår om å påbegynne ordinær utdanning, da det anses som helt nødvendig å 
være motivert dersom det skal kunne gjennomføres. Det betyr ikke at det ikke jobbes med å 

motivere for utdanning. Lov om sosiale tjenester i NAV sier at sosiale ytelser ikke er ment å dekke 
utdanning, da Statens Lånekasse er den institusjonen som skal ivareta økonomisk sikring under 
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utdanning. Denne bestemmelsen bør opprettholdes. Loven regulerer imidlertid en åpning for 
bistand til å gjennomføre videregående skole for rettselever uten å måtte ta opp lån, dersom 
foreldrene ikke er i stand til å forsørge ungdommen, eller på annen måte ikke kan ivareta den 
unge. Dette praktiserer Moss kommune med sikte på å hjelpe ungdom til å gjennomføre 
videregående utdanning.    
 
Punkt 6 i høringsnotatet, nest siste avsnitt, beskriver kommunens ansvar for å tilrettelegge for 
egnede tilbud. Det etterlyses at også statlig del av NAV gis tilsvarende ansvar. NAV er et 
partnerskap mellom kommune og stat, og dersom aktivitetsplikten skal være reell, må det være 
tilstrekkelig tiltaksmuligheter som er bedre tilpasset den enkelte. Det er derfor helt nødvendig at en 
endring som aktivitetsplikt samordnes i NAV som helhet både ved samordnet lovverk og 
tilstrekkelige tilpassede tiltak. Det pekes spesielt på at brukere bør kunne delta i tiltak med øk. 
sosialhjelp som inntektssikring. I dag er det en rettighet med Tiltakspenger, og når dette 
begrenses, begrenses også muligheten for bruk av statlig finansierte tiltak.” 
 
 
Dersom vedtaket i helse- og sosialutvalget avviker fra dette vil det ettersendes så snart det er 
mulig. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kari Mette Mjønner  
NAV Leder (tlf 55 55 33 33) 
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