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Høringssvar ”plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk 

stønad – endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen §20”. 
 

 

Nav-loven § 14a gir alle som henvender seg til NAV kontoret rett til å få vurdert sitt 

bistandsbehov med tanke på å komme i jobb.  

Vilkår om aktivitet hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV som plikt, vil styrke 

oppfølgingsarbeidet. Intensjonen om at økonomisk sosialhjelp skal være en midlertidig ytelse, 

vil bli tydeligere for alle parter ved at jobbaktivitet er et krav. 

Erfaringsmessig er det personer som ikke klarer å følge et slikt vilkår. Det vil gi grunnlag for 

å kunne vurdere person opp mot andre ytelser og forhåpentligvis få person over på riktig 

ytelse. 

 

I dag gir loven mulighet til å sette vilkår. Men det er utfordrende å gjennomføre vilkårene i og 

med at penger må utbetales likevel om bruker nekter å gjennomføre vilkår. 

 

I høringsnotatet står det at aktivitetskrav skal være obligatorisk om det ikke er tungtveiende 

grunner som taler mot et slikt vilkår. Hva tungtveiende grunner er, må presiseres og forankres 

hos Fylkesmannen.  

 

Utfordringer for Re kommune ved aktivitetsplikt; 

Det vil være behov for et lavterskeltilbud om aktivitet.  

Mange som mottar økonomisk sosialhjelp har et sammensatt problem, med utfordringer på en 

eller flere av disse områdene; psykiatri/rus/bolig/ barnevern / fysisk helse. 

Problemene er/kan være av en slik karakter at de ikke er aktuelle for de statlige 

tiltaksplassene. En forutsetning for å delta på statlige tiltaksplassene er at man er klar for å stå 

 i arbeid eller følge et opptrappingsprogram med arbeidstrening. Ref 

kvalifiseringsprogrammet. 

 Aktivitetsplikt fordrer å kunne ha ”tiltak på timen”. Det være seg jobbsøker kurs eller 

arbeidsaktiviteter.  

Administrative konsekvenser: 

 Dagens rutiner vil måtte gås igjennom og evt. justeres. 

 Vedtakstekster må justeres 

 Behov for tiltak / tiltaksplasser. Dette må jobbes fram. 

Økonomiske konsekvenser: 

 Noe reduksjon vil kunne komme på utbetaling av økonomisk sosialhjelp; 

o når det blir stilt vilkår om aktivitet / arbeidsplikt er det flere som ikke møter opp og 

man kan av den grunn avslå søknaden. 

o Ved aktivitetsplikt om for eksempel  jobbsøkerkurs umiddelbart når søknad mottas 

eller dagen etter, viser erfaring at flere vil komme i jobb. 



o  Krav til oppmøte åpner for bruk av sanksjoner som å sette ned sats, evt avslå 

søknaden om sosialhjelp. 

 Skal man kunne følge opp aktivitetskravet, slik at det bli ”tungt” nok, bør det avsettes 

ressurser til dette. 

For å oppnå ønsket effekt om færre personer som passive stønadsmottakere, men flere i 

aktivitet, for derigjennom redusere utbetaling av økonomisk sosialhjelp, vil det for Re 

kommune ha en økonomisk konsekvens både administrativt og driftsmessig. Det vil kreve 

både økonomiske og personellmessige ressurser for å sørge for den tette oppfølgingen mot 

aktivitet, etablering av aktivitetstilbud på et lavterskelnivå og tett oppfølging i dette 

tilbudet. 

 

  

Re kommune er i utgangspunktet positiv til forslaget om endringene i lov om sosiale tjenester 

i NAV dersom det følges opp med økonomiske ressurser. 

 

Forslag om plikt til å stille vilkår, vil bidra til og underbygge NAV samfunnsmandat, det å 

følge opp bruker ut fra den enkeltes behov mot arbeid.  

 

 

 


