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HØRING – PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED TILDELING AV 

ØKONOMISK STØNAD – ENDRING I LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG 

VELFERDSFORVALTNINGEN § 20 

 

NTL har gjennomgått høringsforslaget vedr. lovendring av § 20 i samarbeid med berørte 

organisasjonsledd og oversender følgende merknader: 

Det er i dag gitt anledning til at kommunene kan stille krav om aktivitet ved tildeling av 

økonomisk stønad. Dette brukes i stor grad av kommunene i dag, og det stilles oftest krav til 

ungdom. De fleste sosialhjelpsmottakere får støtte i korte perioder, og mange mottar slik støtte 

som et supplement til lave trygdeutbetalinger. Så langt vi kan se er det lite som tyder på at 

dagens ordning ikke fungerer etter intensjonene.  

NTL mener derfor det ikke er nødvendig med ytterligere presisering og/eller økt aktivitetsplikt for 

stønadsmottakere.  

Det er enighet om at noen mottakere av økonomisk stønad har behov for tiltak for å bli i stand til 

å bli selvforsørget. NTL mener disse personene bør gis en rett til hensiktsmessig aktivitet. Denne 

retten bør lovfestes. NTL foreslår derfor at det innføres en aktivitetsrett framfor en endring av 

aktivitetsplikten.  

Det å endre kommunenes oppfølgingsplikt gjennom en aktivitetsrett for mottakere av sosiale 

stønader, vil medføre at kommunene må ta større ansvar for denne gruppen, noe som NTL 

mener vil være en viktig og god endring. Det økte ansvaret vil imidlertid føre til merarbeid og 

behov for noen strukturendringer som vi vil påpeke.  

Kommunene og/eller staten vil måtte sørge for å tilrettelegge for jobbmuligheter i en betydelig 

større skala enn det kommunene gjør i dag.  Mange kommuner har nå kun jobbmuligheter/-

aktivitet for denne gruppen i sommersesongen, og da oftest innen omsorgssektoren eller 



 

 

vedlikehold. Med denne endringen vil det bli et krav om et helårig og variert tilbud når det 

gjelder jobbaktiviteter. 

Videre må antall tiltaksplasser gjennom NAVs tiltaksbudsjett økes, fordi en del av disse brukerne 

også bør gjennomføre tiltak i NAVs regi.  Dette bør primært gjøres ved å overføre NAVs 

tiltaksbudsjett fra ramme- til overslagsbevilgning, sekundært ved å øke antall rammefinansierte 

tiltaksplasser.  

Både forslaget til aktivitetsplikt slik det foreligger i høringsforslaget og vårt forslag til 

aktivitetsrett vil bli arbeidskrevende for hvert enkelt NAV-kontor. Det vil derfor være behov for 

flere ansatte for å ivareta dette merarbeidet. Det er helt essensielt at det tilføres mer ressurser 

for å kunne ivareta og følge opp denne gruppen på best mulig måte ved økt arbeidsmengde. 

NTL støtter ikke det fremlagte forslag til lovendring, men foreslår at stønadsmottakere får en rett 

til aktivitet. Begge forslagene krever en økt bemanning på NAV-kontor, samt flere statlige og 

kommunale tiltaksplasser.  

Dersom formålet med lovforslaget er å gi en mer lik behandling av stønadsmottakere, uavhengig 

bosted, kan løsningen være å statliggjøre den økonomiske sosialhjelpen. En slik endring må i så 

fall underlegges en større utredning.  
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