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HØRINGSUTTALELSE - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM 

AKTIVITET VED TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD 

 
 

Høringen er behandlet ved utvalg for helse og omsorg. Vedlagt følger vedtaket. Det beklages 

at uttalelsen kommer etter fristens utløp. Jeg håper allikevel at den kan tas med. 

 
Vedtak:  

 
Nord-Odal kommune er positive til at mottakere av økonomisk sosialhjelp har en 

aktivitetsplikt da det er kjent at det er vanskelig å gå fra å være en ”passiv” mottaker 

av ytelser til å komme i arbeid eller annen aktivitet. Dette har de allerede i dag ut i fra 

nåværende lovverk. Dette følger både av muligheten kommunen har til å stille vilkår og 

til grunnkravet for å søke sosialhjelp. Det er et krav at de som søker har benyttet seg av 

”alle andre muligheter”.  Det vil blant annet si at det skal være vurdert om det har 

rettigheter i forhold til statlige ytelser. 

 

Å søke om støtte etter lov som sosiale tjenester i NAV er for mange den eneste mulighet 

de har til å forsørge seg og eventuelt sin familie.  De som mottar hjelp over lang tid er 

ofte i en situasjon som gjør at de ikke er i stand til å oppfylle noe aktivitetskrav uten at 

aktiviteten er spesielt tilrettelagt og at vedkommende har tett oppfølging. Dette vil 

kunne medføre at kommunene sine utgifter vil øke i form av behov for mer personell 

eller utgifter til kjøp av tjenester for å kunne tilrettelegge aktiviteten.  

 

Det er ikke sannsynlig at alle som får aktivitetsplikt vil kunne benytte seg av de statlige 

tiltaksplassene i NAV. Det er allerede i dag stor pågang på disse plassene da behovet for 

plasser er større enn antall plasser. 

 

En del av de som mottar økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV vil dra 

god nytte av å ha en aktivitet. Dagens lovgivning åpner for å pålegge krav om aktivitet 

og det gjøres i stor grad. Kravet stilles overfor personer som vurderes å ha mulighet til 

å gjennomføre et tiltak. 



   

 

Det å skulle ilegge en plikt til aktivitet for alle vil kunne føre til at de som blir vurdert 

og ikke kunne være i stand til å oppfylle denne plikten vil bli ytterliggere stigmatisert. 

Personer som mottar sosialhjelp er ofte stigmatiserte og føler sterkt på det. 

 

Med bakgrunn i dette anbefaler Nord-Odal kommune at den foreslåtte endringen i lov 

om sosiale tjenester i Nav § 20 ikke gjennomføres.  

 

Skulle lovendringen vedtas er det en forutsetning at retningslinjer er på plass før 

lovendring trer i kraft. Dette for at høringsnotatet er veldig uklar på noen områder som 

gjør det vanskelig for saksbehandlere å skulle ta de nødvendige vurderinger og for 

tydeliggjøre kommunens ansvar. Det er i høringsnotatet lagt vekt på at det skal være 

likhet for brukere uavhengig av kommune og da blir også retningslinjene viktige slik at 

det ikke utvikles ulik praksis. 

 
 

 

 

Med hilsen 

 

 

Trine Jeanette Hansen 

assisterende rådmann 
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