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Svar på høringsbrev om plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad. 
 
Jeg har lest gjennom høringsbrevet fra 04.06.14.  
 
Det første jeg biter meg merke i er på høringsnotatet side tre under bruk av vilkår i dag.  
Der står det at vilkår om deltakelse i utdanning brukes sjelden. Jeg vil tro at det kanskje vil bli utarbeidet mer 
konkrete retningslinjer for hva som menes. Dersom man åpner opp for at noen skal få stønad fra sosialtjenesten 
for å ta utdanning og andre ikke så kan det fort bli vanskelig for folk å forstå. Jeg har alltid forholdt meg til at man 
ikke kan innvilge stønad til livsopphold til personer under utdanning, da disse er ment å benytte seg sin mulighet til 
å finansiere utdanning gjennom Statens Lånekasse for utdanning. Så hva slags type krav vil man kunne stille når 
det kommer til utdanning.  
 
Dersom det stilles krav om avtale om aktivitet i form av praksisplass kommer det ikke klart nok fram, etter min 
mening, når vi skal gå for praksisplass som et arbeidsrettet tiltak gjennom NAV med tiltakspenger og når vi skal 
kreve arbeidspraksis i kommunal regi for stønad til livsopphold. Det kan være vanskelig av og til og finne 
praksisplass fordi de krever noe  ekstra av aktuell arbeidsgiver. Når vi innvilger praksisplass som et arbeidsrettet 
tiltak gjennom NAV følger det jo med et tilskudd til arbeidsgiver. Det vil det jo ikke gjøre på en kommunal 
praksisplass og det kan tenkes at det vil bli enda vanskeligere enn i dag for en arbeidsgiver å skille mellom alle de 
forskjellige tiltakene fra NAV.  
 
Vi stiller krav om aktivitet i dag også (stå som aktiv arbeidssøker, ta i mot tilbud om jobb eller arbeidsrettete tiltak, 
møte til samtaler o.s.v)  
Når det nå blir en plikt og ikke bare en mulighet er det ikke sikkert at hverdagen forandrer seg så drastisk. Men i de 
tilfellene en bruker eller noen andre mener at vi ikke har oppfylt denne plikten, hva vil i så fall konsekvensene 
kunne være.  
Utover det jeg har nevnt ovenfor har ikke NAV Lund andre kommentarer eller innspill utfra slik vi kjenner forslaget 
i dag. Jeg har bedt de ansatte komme med kommentarer uten å få tilbakemelding om noe, så jeg vil tro at de fleste 
synes det høres greit ut. Så lenge vi bare vet hva slags retningslinjer vi skal forholde oss til, f.eks. ved at det 
kommer fram i forskrift/rundskriv.  
  
  
 
Med vennlig hilsen 
 
Gudrun Birkeland 
Leder NAV Lund  
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