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Tlf: 22 11 34 95 

Besøk-/post adr. Storgata 28B, 0184 Oslo 
       

        Oslo 2 september 2014 

Attn. Arbeids- og sosialdepartementet 

postmottak@asd.dep.no 
 
Deres ref: 14/2105 av 04.06.2014 

 

Vår ref: ASD09/14Soshj 

Velferdsalliansens Høringsuttalelse om plikt til å stille vilkår ved tildeling av økonomisk stønad.  

Velferdsalliansen, et samarbeidsnettverk av 27 organisasjoner av og for sosialt-, rettslig og 

økonomisk vanskeligstilte har følgende innspill til departementets forslag til endringer av § 20 .  

1. Dagens praksis og lovtekst vedrørende vilkårssetting er mer enn sterk nok.  

 

2. I dag misbrukes sosialhjelpsmottakere og settes til ordinære arbeidsoppgaver rundt i 

kommunene.  

 
3. Når det gjelder vilkår om praksisplasser for å motta stønad viser vår erfaring at det skjer en 

innlåsings effekt hvor bla. ungdommers tid kunne vært brukt bedre til å søke jobber i det 

ordinære arbeidsmarked i stedet og bli tvangs plassert i praksisplasser som i tillegg har en 

fortrengningseffekt for utbudet av stillinger.  

 

4. Arbeid for sosialhjelp: Vi har kun negative opplevelser med arbeid for sosialhjelp hvor 

misbruket overfor sosialhjelpsmottaker fra kommuner og bydeler har gjort at de har blitt 

gående som fulltidsarbeidende på sosialhjelp i årevis.  

 

5. Velferdsalliansen foreslår derfor at hvis regjeringens mål er å få mennesker selvhjulpne vil 

eksempelvis ansettelse på tarifflønn i kommunene kunne hjelpe: Etter avlønningsmodell fra 

SKAP og KAJA tiltaket på 90 tallet, hvor eksempelvis arbeidstaker mottar 85 % av tarifflønn i 

arbeidstiden, og 15 % av arbeidsuken fristilles til egen arbeidssøking og karriere/ 

jobbsøkerveiledning av profesjonelle.  Da vil dette gi en lettere terskel i overgangen til det 

ordinære arbeidsmarked. Verdige avlønningsvilkår vil i tillegg styrke den enkelte og gi 

sosialhjelpsmottakere verdifull arbeidserfaring ved å gjøre de økonomisk selvhjulpne og 

effektivisere overgangen til ordinær sysselsetting.  

 

6. Både dagens lovverk og forslagene til endringer er vage og gir en vilkårlighet rundt i 

kommunene. Å sulte og sanksjonere folk ut i aktivitet uten mening vil kun medføre økte 

rehabiliterings utgifter i ettertid. Å spare seg til fant gjennom trusler koster penger. I tillegg er 

det så mange mennesker der ute som har krav på hjelp i dag, som ikke får det grunnet ulik 

mailto:post@velferdsalliansen.no
http://www.velferdsalliansen.no/
mailto:postmottak@asd.dep.no


   

 

Org.nr.:                                  E-post:                                                               Hjemmeside: 
981 007 751                          post@velferdsalliansen.no                               http://www.velferdsalliansen.no 

 
 

behandling i kommunene og lovens svake innretning gjennom skjønnsbasert livsopphold og 

ikke forsknings og rettighetsfestede satser.  

7. Vi er og bekymret for de 10% av sosialhjelpsmottakerne som jobber hel eller deltid og som 

har behov for supplerende sosialhjelp. Skal de tvinges til å jobbe utover fulltid eller 

stillingsprosenten de har muligheter for å ha?  

8. Vi oppfordrer regjeringen til å satse på forskningsbaserte politiske endringer i lovverket og 

mindre på myter om mennesker og mer på menneskers virkelige situasjon.  

 

 

 

 

 

 

Mvh Velferdsalliansen/EAPN- European Anti Poverty Network  Norway 

Johanna Engen Styreleder (sign) Saksbehandler Dag Westerheim (sign) 
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