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HØRINGSUTTALELSE - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED 

TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD   

 

 

Stavanger kommune viser til høring vedrørende kommunens plikt til å stille vilkår om aktivitet ved 

tildeling av økonomisk stønad, oversendt ved brev fra Arbeids-og sosialdepartementet av 

04.06.2014.  

 

Forslag til høringsuttalelse ble behandlet i formannskapet i møte 04.09.2014.  

 

Stavanger kommune sin høringsuttalelse er som følger:   

 

Stavanger kommune støtter prinsippene i regjeringens forslag til endring av sosialtjenesteloven § 20 

om at det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad, med mindre tungtveiende 

grunner taler i mot det, med følgende merknader.   

 

En innføring av aktivitetskrav vil medføre økte kostnader for kommunen. Endringen vil kreve at 

kommunen etablerer og drifter flere lavterskeltilbud med tilstrekkelig kapasitet og passende 

arbeidsrettede aktiviteter. I tillegg vil NAV-kontorene få merarbeid med kartlegging og individuelle 

vurderinger knyttet til aktivitetsplikt, og oppfølging og sanksjonering ved vilkårsbrudd.  

 

Med utgangspunkt i et anslag av klientmassen som har mottatt sosialhjelp de siste tre månedene og 

har sosialhjelp som hovedinntekt vil Stavanger kommune ha behov for ytterligere tre tiltakssteder, 

hver med plass til 10 – 15 samtidige brukere - et tiltaksted for hvert av de fire Nav-kontorene. Dette 

vil ha en kostnad på anslagsvis 5 mill. Det vurderes som vesentlig at tiltakene drives i egne lokaler, 

adskilt fra Nav-kontoret.  

 

Stavanger kommune forutsetter at kommunens merutgifter knyttet til ev. innføring av aktivitetsplikt 

kompenseres i økt rammetilskudd.  

 

I høringsnotatet vektlegges at det skal være individuelle vurderinger som ligger til grunn for om det 

skal stilles vilkår om aktivitetsplikt. Dersom «tungtveiende grunner» taler imot det, vil det være 

urimelig å stille krav om aktivitet. Det bør lages retningslinjer for hva som er «tungtveiende 

grunner» for å slippe aktivitetsplikt. Begrunnelsen for dette er å unngå ulik praksis, men også fordi 

den enkelte saksbehandler på NAV-kontorene trenger det i de vanskelige vurderingene de må gjøre.  
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Det er spesielt viktig å få ungdom raskest mulig inn i en aktivitet som innebærer opplæring eller 

arbeide, og tidsfaktoren her er avgjørende. Det bør maksimalt gå 3 måneder innen disse vilkårene er 

oppfylt. 

 

Det vurderes som problematisk at løpende sosialhjelp stanses samtidig som brukerne har krav på 

«minimumshjelp» til dekning av livsopphold og boutgifter.  Stønadsnivå må vurderes opp mot 

«forsvarlig stønadsnivå», og i noen tilfeller kan det være vanskelig å gjøre sanksjonene reelle. Det er 

problematisk å stoppe løpende sosialhjelp samtidig som bruker har krav på «minimumshjelp» til 

dekning av livsopphold og boutgifter. Departementet bes om å tydeliggjøre hvilke 

sanksjonsmuligheter som kan benyttes, når vilkår brytes. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Per Haarr Eli Karin Fosse  

direktør levekårsjef 
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