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SVAR - HØRINGSBREV - PLIKT TIL Å STILLE VILKÅR OM AKTIVITET VED
TILDELING AV ØKONOMISK STØNAD I LOV OM SOSIALE TJENESTER I
ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN § 20

Tromsø kommunestyre behandlet denne saken 27.08.2014. Følgende høringsuttalelse ble
vedtatt.

Høringsuttalelse

Tromsø kommune støtter forslaget til endring i lov om sosiale tjenester i arbeids- og
velferdsforvaltningen.

Økonomisk stønad til livsopphold er ment å være til hjelp i overgangssituasjoner og ved
kortvarige problemer, og skal ikke være en hovedinntektskilde over tid. Av særlig
betydning er det at unge mennesker raskt blir stilt krav til, slik at de ikke blir gående i
passivitet. Samfunnet har behov for at flere er i arbeid framfor på stønad. Jo lenger man
står utenfor arbeidslivet, jo vanskeligere er det å komme inn, særlig gjelder dette personer
uten tidligere arbeidserfaring.

Tromsø kommune ser det også som viktig for den økonomiske stønadens legitimitet at det
bare er de som ikke har andre muligheter som mottar slik stønad. Passivt stønadsmottak er
en dårlig løsning både for hver enkelt bruker og for samfunnet for øvrig.

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår en lovfestet plikt for kommunen til å sette vilkår
om aktivitet i alle saker hvor det tildeles stønad, med mindre det foreligger tungtveiende
grunner for å unnlate å sette vilkår. Her må det avklares hva som defineres som
tungtveiende grunner. Vi ser at et tydelig regelverk som avgrenser skjønnsavgjørelsen vil
bidra til en ensartet praksis.

Aktivitet med sikte på bedring av egen situasjon fremfor passivt stønadsmottak er
hovedregelen for ordningen, og det vil fortsatt være kommunen som i den enkelte sak
stiller vilkår om aktivitet. Tromsø kommune ser positivt på at det fortsatt vil være opp til
kommunene selv hvordan de vil organisere aktiviseringen og oppfølgingen av den enkelte.
For å sikre god samhandling og noenlunde ensartet praksis foreslår vi likevel at det
vurderes en veileder for ordningen for å lette gjennomføringen.
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Tromsø kommune støtter fullt ut forslaget fra departementet om at det tas inn et nytt ledd i
§ 20, som regulerer sanksjonsadgangen, og at det gis en hjemmel for å gi nærmere
retningslinjer om bruk av sanksjoner i forskrift. Det er viktig at det er utarbeidet tydelige og
forutsigbare retningslinjer for sanksjonen.

Gode og tydelige retningslinjer i forskrift vil sikre likere praksis mellom kommunene, og
større grad av likebehandling av brukere da det vil utøves en mer ensartet praksis.
Klageadgang, og fylkesmannens rolle vil fremkomme tydeligere når det er regulert fra
Departementet hvilke virkemidler som er til rådighet for å sanksjonere/redusere stønad.

Forslaget vil kunne innebære behov for økte ressurser i NAV Tromsø. Tromsø kommune
er opptatt av at ordningen ikke medfører økte kostnader. Vi ser imidlertid et potensiale for
innsparinger ved at flere stønadsmottakere kommer ut i jobb. Ressurser til oppfølging vil
således kunne tjenes inn ved reduserte sosialhjelpsutgifter og økte skatteinntekter på sikt.
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