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Høring - plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad 
 
Det vises til ovennevnte høring, som er sent til alle YS forbund til uttalelse. YS er 
positive til at det stilles vilkår om aktivitet for rett til økonomisk stønad. Vi vil likevel 
knytte noen kommentarer til det foreliggende forslag. 
 
Generelt er YS enig i at de er positivt for den enkelte at det stilles krav til aktivitet. 
Dette bidrar trolig til at den enkelte både får en bedre hverdag og har bedre sjanse 
til å komme raskt ut i ordinært arbeid. Vi tror derfor tiltaket kan være positivt både 
samfunnsøkonomisk og i forhold til den enkelte. 
 
Forutsetningen for at tiltaket skal fungere godt er at det utvises et godt skjønn ved 
det enkelte NAV kontor ved anvendelsen av regelen. Vurderingen av hvilke 
personer som har “tungtveiende grunner” som tilsier at de skal fritas og hvilke tiltak 
som er egnet for den enkelte blir svært viktig. 
 
Dersom enkelte blir pålagt en aktivitetsplikt som ikke er egnet eller som de ikke 
greier å oppfylle vil tiltaket kunne være svært uheldig. Dersom det følges opp med 
sanksjoner blir det enda mer uheldig. 
 
I tillegg vil det være nødvendig i mange kommuner å utvikle nye tiltak. Disse 
tiltakene bør være meningsfylte og egnede i forhold til den enkelte 
stønadsmottaker. Det bør unngås å opprette aktiviteter som føles meningsløse og 
unyttige for den enkelte. Å utvikle slike tiltak vil være ressurskrevende for mange 
kommuner som ikke har slike tiltak i dag.  
 
YS er bekymret for om alle NAV kontorer har tilstrekkelige ressurser til å 
gjennomføre endringene på en tilfredsstillende måte. Mange kontorer er allerede i 
dag presset når det gjelder kapasitet, og lovendringen vil medføre ytterligere 
belastning.  
 
Vi mener derfor det er nødvendig at lovendringen følges opp med nødvendige 
økonomiske ressurser. Det vil være nødvendig å sørge for at NAV kontorene har 
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ressurser til å greie å gjennomføre endringene for at vi skal oppnå de innsparinger 
på lang sikt som departementet antar vil komme. 
 
YS vil også bemerke at det synes noe uklart hvilke tiltak som kan iverksettes. I 
någjeldende lov er det presisert at det kan settes som vilkår at den enkelte skal 
“utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen”. Denne presiseringen 
foreslås fjernet, men YS antar at det ikke er meningen å fjerne adgangen til å bruke 
denne type tiltak. Dette bør presiseres da det synes å være noe uklarhet om dette. 
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