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Høringsuttalelse – plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad –  
endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20 

 

Bruk av vilkår er allerede godt innarbeidet ved vårt kontor, da hovedsakelig i form av vilkår om å 

være arbeidssøker og å følge opp avtaler hos NAV. Forslaget er nå å lovfeste at det skal settes vilkår 

om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad, med mindre tungtveiende grunner taler mot det. I 

notatet står det at kommuner som ikke allerede har et aktivitetstilbud på plass må påregne økte 

kostnader i en overgangsperiode, men at dette vil spare seg inn når man får folk i jobb som en følge 

av aktiviteten.  

På mindre steder, som her i vår kommune, kan det være utfordrende å opprette et aktivitetstilbud. 

Det vil kreve ressurser i form av økonomi, personal og passende arbeidsoppgaver. Vi bor i en 

geografisk stor kommune med få innbyggere, og begrenset infrastruktur. Dersom et felles 

aktivitetstilbud skal opprettes her vil det sannsynligvis bli lokalisert i kommunesenteret, og dermed 

blir mange av brukerne avhengige av transport for å kunne delta.  

Kommunen tar imot (i utgangspunktet) 15 flyktninger årlig (i tillegg kommer eventuelle 

familiegjenforente), og disse skal kvalifiseres til arbeid. Alle flyktningene får tilbud om språkpraksis 

mens de deltar på introduksjonsprogrammet. Dette gjør at de «legger beslag» på mange aktuelle 

tiltaksplasser, og man blir da nødt til å lage et helt eget opplegg som aktivitetstilbud for våre 

stønadsmottakere.  Kostnadene knyttet til dette er det vanskelig å si noe om på dette tidspunktet, 

men vi må anta at det vil kunne påføre kommunen betydelige kostnader – i hvert fall i en 

oppstartsfase.  



 
 

 
 

 

Det er positivt å ha et tilbud stående klart til alle brukere. Det er viktig å hjelpe dem med å ha 

struktur i hverdagen, og mange har behov for å lære om arbeidslivets forventninger og skikk og bruk 

på en arbeidsplass. Spesielt gjelder dette unge brukere, som kanskje aldri har prøvd seg i arbeid 

tidligere. Ved å ha et arbeidsrettet tilbud kan man oppnå at brukeren igjen føler seg som en del av 

samfunnet, da mange sosialhjelpsmottakere gir uttrykk for å være på «utsiden», ettersom de ikke er i 

arbeid. Dette kan virke motiverende av nevnte grunn, og man vil nok også se at mange brukere 

velger å gjøre en større innsats for å bli selvhjulpne, for å unngå å måtte delta på tiltaket. 

Vi ved NAV Gildeskål stiller oss positive til forslaget om lovfestet bruk av vilkår om aktivitet for 

tildeling av økonomisk stønad. Vi ser at det vil bli en ressursmessig utfordring å få på plass et tilbud, 

men antar at gevinsten på sikt vil bli større enn kostnaden – både rent økonomisk og for den enkelte 

bruker.  
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