
 

 
Postadresse: 
TRONDHEIM KOMMUNE 
Rådmannen 
Postboks 2300 Sluppen 
7004 Trondheim 

 
Besøksadresse: 
Munkegata 1 

 
Telefon: 
+47 72 54 85 26 

 
Telefaks: 
+47  

 
Organisasjonsnummer: 
NO 942 110 464 

 
E-postadresse: radmann.postmottak@trondheim.kommune.no 

Internettadresse:   

235229/14 

 

  

 
 

Rådmannen, kommunaldirektør for helse og velferd  

 

 

    
   

Arbeids- og sosialdepartementet  
Postboks 8019 Dep 
 
N-0030 OSLO 
 

 
 
 

Vår saksbehandler 
Ola Skorstad 

Vår ref. 
14/28785/ F09 &13 
oppgis ved alle henv. 

Deres ref. 
14/2105- 

Dato 
04.09.2014 

 
 
Svar - Høring - plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad endring i lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 20 
 
Trondheim kommune ønsker å gi til kjenne sine vurderinger av Arbeids- og sosialdepartementets 

forslag til endringer i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. 

 

Departementet har sendt på høring et forslag om økt bruk av vilkår om aktivitetsplikt og mer lik 

praksis i hele landet, og foreslår å innføre en plikt for kommunene til å stille vilkår om aktivitet for 

sosialhjelpsmottakere. Det fokuseres spesielt på lavterskeltiltak og arbeidstrening rettet mot unge 

for å sikre en permanent overgang til arbeidslivet. Dette skal sikre at alle stønadsmottakere som er i 

stand til å være i aktivitet, og som ikke har rettigheter etter andre ordninger (kvalifiseringsprogram, 

ungdomsgaranti eller lignende), får samme plikt til å delta i aktivitet med sikte på selvforsørgelse, 

uavhengig hvor i landet de bor.  

 

Trondheim kommune er positive til de endringene som foreslås, da disse er helt i tråd med bystyrets 

vedtak og forventninger, og på grunn av at aktivitet anses som positivt både i et individuelt 

perspektiv og et samfunnsperspektiv. 

Vi ønsker imidlertid å komme med noen innspill til høringsnotatet. 

Vurdering av aktivitetsplikt og tiltak 

”Det vil fortsatt være kommunen som i den enkelte sak tar stilling til om det skal stilles vilkår om 

aktivitet til stønadsmottakeren, samt hvilke typer aktivitet vedkommende skal delta i. Aktivitet med sikte 

på bedring av egen situasjon fremfor passivt stønadsmottak skal imidlertid være den alminnelige 

hovedregel, og kommunen må begrunne en beslutning om ikke å stille vilkår om aktivitet. 

Forvaltningsmessig vil dette medføre en endring og en tydeliggjøring av de vurderinger som skal gjøres 

i hver enkelt sak, begrunne når kravet ikke stilles og ha rutiner for oppfølging av vilkåret.”  
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Dette medfører behov for økt innsats fra NAV-kontorene, en innsats som departementet antar skal 

”tjenes inn” gjennom reduserte sosialhjelpsutgifter og økte skatteinntekter. 

Trondheim kommune har, basert på erfaringer knyttet til en intensiv satsing på ungdom under 30 år, gjort 

beregninger som tilsier en økning i kostnadene på mellom 10 og 15 millioner. Dette er oversendt KS. Vi 

mener derfor at departementets ”inntjeningsmodell” ikke er realistisk. 

”Det vil være opp til kommunene selv hvordan de vil organisere aktiviseringen og oppfølgingen av den 

enkelte. Aktivitetsplikten kan være knyttet til tiltak i kommunens regi, men kan også innebære deltakelse i 

statlige tiltak eller tiltak i samarbeid med tiltaksleverandører, sosiale entreprenører, 

utdanningsinstitusjoner eller andre. Kommunen må imidlertid kunne dokumentere at den har rutiner for 

vurdering av aktivitetsplikt, og kontroll med at disse rutinene følges.” 

De vurderingene som skal gjøres i hver enkelt sak, skal være grundige og etterprøvbare, og i de 

tilfellene det skal stilles krav, vil søker være i besittelse av en restarbeidsevne. Det er etter vår 

vurdering et statlig ansvar å stille virkemidler til rådighet for kvalifisering av langtidsmottakere av 

sosialhjelp for arbeidsmarkedet, så lenge dette er konklusjonen.  

Så lenge dette ikke skjer, og kombinert med at inngangskravene til kvalifiseringsprogram er 

skjerpet, mener vi at en betydelig økning i kommunale tiltaksplasser vil sementere 

sosialhjelpsmottakere i en ”arbeid for sosialhjelpsgruppe”, kamuflere behovet for tiltaksplasser i 

ordinære bedrifter (som selvfølgelig også kan være kommunale enheter) og kamuflere behovet for 

oppfølging av den enkelte i en arbeidskvalifiserende situasjon. 

Vi vil derfor gjenta høringsuttalelsen vi sendte i forbindelse med ”et enklere tiltakssystem”, der vi 

ba om at det fokuseres på økt bruk av tiltaksplasser i det ordinære arbeidslivet, at NAV-kontorene 

gis større lokal handlefrihet og at man reduserer den sentrale detaljstyringen av 

tiltaksvirkemiddelbruken. 

Trondheim kommune forutsetter at staten dekker de merkostnadene kommunen vil ha med å 

effektuere lovendringen og legger til rette for at alle som henvender seg til NAV-kontorene skal ha 

tilgang til virkemidler, uavhengig av hvilken ytelse de mottar. 

 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 
Helge Garåsen 
kommunaldirektør for helse og velferd 

Ola Skorstad 
rådgiver 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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