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Svar på høringsuttalelse - plikt til å stille krav om aktivitet ved tildeling av økonomisk 

sosialhjelp 

 

 
Viser til høringsnotat fra juni 2014 angående plikt til å stille krav om aktivitet ved tildeling av 

økonomisk sosialhjelp. 

Bakgrunn 

Ved NAV Arendal har det vært stilt vilkår siden 2010 ovenfor klienter som mottar økonomisk 

sosialhjelp. Vilkårene som benyttes blir tilpasset klientens ståsted, og handler i stor grad om 

aktiviteter for å komme i jobb og bli selvhjulpen. Vilkår er bl.a.; 

- være aktiv arbeidssøker, og sende meldekort hver 14. dag 

- sende inn jobblogg hver 14. dag  

- stille på kurs og tiltak i regi av NAV 

- møte på innkalling fra NAV 

- m.f. 

I tabellen nedenfor er det opplistet antall mottagere av økonomisk sosialhjelp ved NAV 

Arendal; 

 

Flyktninger er ikke med i tallgrunnlaget. 

NAV Arendal opprettet i 2012 et prosjekt for å utvikle effektive oppfølgingsmetoder, og 

etablerte prosjektet Det er nå det gjelder hvor nye klienter ved NAV-kontoret innkalles til 

gruppeveiledning og avklares/kartlegges mtp oppfølgingsbehov i løpet av 1 til 6 måneder. 

Det er særlig ungdom under 25 år vi ønsker å fange opp, slik at disse klientene blir ivaretatt 

før de får anledning til å etablere en adferd som passive stønadsmottagere. Prosjektet ble 

Tekst 2010 2011 2012 2013 

Antall klienter  1339 1309 1245 1286 

Antall nye klienter  285 321 458 570 

Antall klienter med sosialhjelp som hovedinntekt 367 378 399 448 

Antall klienter med trygd/pensjon som 
hovedinntekt 

640 591 586 569 

Antall klienter med økonomisk rådgiving  0 2 71 81 

Gj.snitt ant. mnd med sos.hjelp for de som har 
sos. hjelp hovedinntekt 

5,04 5,1 5,55 6,1 

Antall klienter med sosialhjelp i mer enn 5 mnd 455 400 434 448 

          



støttet med midler fra fylkesmannen i Aust Agder og direktoratet, og har vært gjenstand for 

mye oppmerksomhet fra andre fylker/NAV kontor ved at vi klarer å identifisere 

oppfølgingsbehovet raskt.  

Erfaringen viser at oppfølging av klienter som mottar økonomisk sosialhjelp er svært tid- og 

ressurskrevende. Gjennomgående opplever vi mye rus- og psykiskhelse problematikk hos 

klientene som står langt unna arbeidsmarkedet.  

Vi mangler også egnede tiltaksplasser for denne gruppe. 

Det er en forutsetning for vilkårssetting at det er relevante tiltaksplasser tilgjengelig med et 

faglig forsvarlig innhold. Dette vil medføre kostnader for kommunen som ikke ligger inne i 

budsjettet. Det er vanskelig å se hvordan budsjettet til sosialhjelp kan kuttes for å øke 

innsatsen i arbeidstreningstiltak. Departementet forutsetter at det må forventes at store deler 

av investeringene i oppfølging av stønadsmottakerne tjenes inn ved reduserte 

sosialhjelpsutgifter og økte skatteinntekter på noe sikt.  

Høringsuttalelse 

Ved NAV Arendal er man prinsipielt tilhenger av at det stilles vilkår ovenfor klienter som 

mottar økonomisk sosialhjelp, og er generelt positiv til lovforslaget.   

Aktivitetsplikt er ressurskrevende å følge opp og gi innhold, derfor forutsettes det at det 

følger penger med til kommunene for å drive kommunale arbeidstreningstiltak. 

Uten tilstrekkelig midler/personalressurs til oppfølging, er det fare for at oppfølging av 

lovendringen blir vilkårlig og kan gi en opplevelse av urettferdighet blant de aktuelle 

klientene. 

Administrasjon av plikt til å vurdere vilkår vil kunne håndteres greit av NAV-kontoret, men vi 

er bekymret for at vi ikke har nok kommunale og statlige tiltaksplasser tilpasset 

brukergruppen. 

 

 

Geir Svendsen          

NAV Leder Arendal 


