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Høringsuttalelse vedr: Forslag om innføring av plikt til å stille vilkår om 

deltakelse i aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad til livsopphold med 

hjemmel i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

 
 

NAV Ørland synes det er riktig og viktig med lovendringen som gir alle kommuner plikt 

til å stille vilkår om aktivitet.  Dette bidrar til at samme krav stilles i alle søknader, 

uavhengig av hvilket NAV kontor og hvilken kommune en bruker tilhører. 

 

I Ørland kommune har vi erfaring med "arbeid for sosial stønad" lenge før NAV-

reformen.  Etter NAV-reformen har vi hatt fokus på tiltak i kommunal regi for spesielt 

å fange opp unge som har droppet ut av skole eller av andre grunner står utenfor 

arbeidslivet.  I mange tilfeller har det også vært fare for utvikling av rusavhengighet og 

psykiske problemer.  Ørland kommune har i flere år hatt høy arbeidsledighet, også 

blant ungdom, og har derfor sett viktigheten av å stille krav til unge mennesker, slik at 

de ikke blir gående uvirksom. 

 

Vi har imidlertid erfart at det er svært ressurskrevende, både i forhold til kartlegging, 

oppfølging og gjennomføring av tiltak.  Selv om vi har godt samarbeid med det lokale 

næringsliv, er det begrenset hvor mange ungdommer de kan "ivareta".  Arbeid for 

kommunen er også gjennomført i flere tilfeller, men det strander ofte på ressurser til å 

følge opp ungdommene i arbeidshverdagen.   

 

For overhodet å ha mulighet til å gjennomføre denne type tiltak, har vi vært avhengig av  

prosjektarbeid og prosjektmidler.  Midlene er benyttet til  forskjellige type tiltak, og 

spesielt for å fange opp ungdom tidlig.  I år har vi bla. fått litt prosjektmidler for 

miljøarbeid og arbeidsledelse til bla. gjennomføring av arbeid for sosial stønad i 

kommunen. 

 

Hvis dette nå blir en plikt for kommunene, er det viktig at arbeidet ikke beror på 

prosjektmidler.  Vi ser at ØREMERKING AV RESSURSER TIL GOD 

KARTLEGGING OG VURDERING, OPPFØLGING, OG IKKE MINST 

GJENNOMFØRING AV TILTAK BLIR SVÆRT VIKTIG.  Oppfølgingen må spisses, 

og bli tettere og mer tydelig.  Det må framheves at arbeid for sosial stønad ikke er NAV-

kontorets ansvar alene, men at det også stilles krav til kommunens administrasjon om å 

framskaffe tilgjengelig arbeidsoppgaver, og å være villig til å ta imot brukere til å 

gjennomføre disse arbeidsoppgavene. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


