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14/43 Høring - Plikt til å stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad - endring i lov 
om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningens §20 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Rådmannsutvalget 13.08.2014 14/30 
2 Hovedstyret 20.08.2014 14/43 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Administrasjonen gis fullmakt til å gi høringssvar med følgende konklusjoner:  

1) Gjeldende regelverk og sosialtjenestelovens §20 om at kommunen kan stille vilkår, gir 
kommunene nødvendig handlingsrom og fleksibilitet til å stille krav om aktivitet der dette er 
hensiktsmessig ut fra en individuell vurdering.  

2) Forslaget om endring av sosialtjenestelovens §20 fra en «kan»-bestemmelse til en «skal»-
bestemmelse, bør ikke gjennomføres. 

3) KS er positiv til at regjering og KS i fellesskap kan formidle bredt gode erfaringer med bruk av 
vilkårssetting. 

4) Dersom forslaget gjennomføres, krever KS at det gjennomføres en kostnadsberegning av 
administrasjonskostnader for kommunene ved et nytt lovpålagt tiltaksapparat, og at dette 
kompenseres gjennom kommunerammene parallelt med at loven trer i kraft.   

5) Uavhengig av om det fremlagte lovforslaget fremmes eller ikke, anmodes regjeringen om å 
konkretisere hvilke reelle sanksjonsmuligheter kommunene har ved bruk av vilkårssetting  

 
Saksframstilling  
 
Høringsforslag 
Gjeldende § 20 i lov om sosiale tjenester i arbeids-og velferdsforvaltningen lyder:  
§ 20.Bruk av vilkår 
Det kan settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad, herunder at mottakeren i stønadsperioden 
skal utføre passende arbeidsoppgaver i bostedskommunen, se også § 21 tredje ledd og § 25. 
 
Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for 
stønadsmottaker eller begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. 
Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover. 
 
I høringsnotat fra Arbeids- og sosialdepartementet foreslås lovteksten endret til (ny tekst i kursiv):  
 
§ 20. Bruk av vilkår om aktivitet 
Det skal settes vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad med mindre tungtveiende 
grunner taler mot det. 
Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket og ha som mål at stønadsmottakeren skal bli helt 
eller delvis selvhjulpen. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottaker eller 
begrense hans eller hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke 
være i strid med andre bestemmelser i loven her eller andre lover. Ved brudd på vilkårene kan det 
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fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det i vedtaket om stønad og vilkår er informert 
om muligheten for slik reduksjon. 
 
Departementet kan i forskrift gi nærmere retningslinjer for bruk av sanksjoner. 
 
Høringsfrist for forslaget er 4.september.  
 
Det følger av høringsnotatet at kommunene med en lovpålagt aktivitetsplikt må kunne dokumentere 
at den har rutiner for vurdering av dette, og kontroll med at rutinene følges. For langtidsmottakere 
av sosialhjelp må kommunen foreta jevnlige og dokumenterbare vurderinger av om 
stønadsmottakeres situasjon, behov og muligheter er endret. For statlig kontroll med kommunens 
praksis viser høringsnotatet til fylkesmennenes rolle som klageinstans og tilsynsorgan. 
Høringsnotatet er tilgjengelig i sin helhet under høringer på Arbeids- og sosialdepartementets 
hjemmeside: 
 
 http://www.regjeringen.no/pages/38722984/Horingsnotat.pdf 
 
Tidligere vurderinger fra kommuner 
Problemstillinger tilsvarende forslaget i høringsnotatet ble drøftet i et møte i februar 2013 mellom 
daværende arbeidsminister og politisk og administrativ ledelse i Bergen, Oslo, Bærum, Drammen, 
Stavanger, Skien, Kristiansand, Kristiansund, Nedre Eiker, Tana, Trondheim, Tromsø, Åmli kommuner 
og KS. Fra KS politiske ledelse møtte Mette Gundersen.  Departementet har publisert referat fra 
dette møtet:  
 
http://www.regjeringen.no/upload/AD/Temadokumenter/Velferd/09_3_ReferatmotemedKSog14ko
mmuner.pdf 
 
Ifølge referatet mente kommunene (og KS) – med unntak av Åmli kommune - at gjeldende regelverk i 
sosialtjeneste-lovens § 20 om at kommunen kan stille vilkår, gir kommunene nødvendig og 
tilstrekkelig handlingsrom og fleksibilitet. Det var altså en relativt entydig vurdering at gjeldende lov 
ikke hindrer kommunene å stille relevante krav om aktivitet som vilkår for tildeling av sosialhjelp. 
Ifølge referatet svarte også representanter fra de samme kommunene at de mente at sosial-
tjenestelovens § 20 fortsatt skal lyde som den gjør i dag, slik at kommunene kan sette vilkår.   
 
Kommunene pekte videre på at det er vanskelig å sanksjonere brudd på vilkår, bl.a. fordi økonomisk 
stønad er en rettighet, og muligheten til å stanse eller redusere stønad er derfor begrenset. Samtidig 
pekte de på at fylkesmennene som klageinstans ikke har lik praksis i slike saker, og vurderer klage-
saker ulikt. Kommunene mente at fylkesmannen erfaringsmessig ofte omgjorde kommunale vedtak 
hvor det var satt vilkår om arbeid og aktivitet ved tildeling av økonomisk sosialhjelp. Kommunene 
pekte videre på at departementets og direktoratets skriftlige retningslinjer om vilkårssetting ved 
tildeling av sosialhjelp var uklare og til dels vage med hensyn til hvilke sanksjoner kommunene kunne 
bruke. Vilkårssetting uten effektive sanksjoner er ineffektivt – og langt på vei kontraproduktivt, 
mente kommunene.  
 
Det gjøres oppmerksom på at byrådet i Oslo har varslet at de støtter det framlagte lovforslaget fra 
Arbeids- og sosialdepartementet. Byrådet i Bergen har også fremmet sak til Bergen bystyre med 
forslag om å støtte lovforslaget i høringsuttalelse fra kommunen.    
 
Administrasjonens vurderinger: 
Høringsnotatet inviterer til vurderinger både om rammene for kommunal fleksibilitet mot ønsker fra 
staten om mer enhetlig praktisering generelt, og  om arbeidsrettede vilkår og effektiv 
sosialforvaltning spesielt.  
 

http://www.regjeringen.no/pages/38722984/Horingsnotat.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/AD/Temadokumenter/Velferd/09_3_ReferatmotemedKSog14kommuner.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/AD/Temadokumenter/Velferd/09_3_ReferatmotemedKSog14kommuner.pdf
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Proba Samfunnsanalyse publiserte i 2013 en rapport på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet 
(«Kommunenes praksis for å sette vilkår for sosialhjelp»). Rapporten viser at kommunene i økende 
grad praktiserer å sette vilkår i vedtak om tildeling av sosialhjelp – sammenlignet med situasjonen i 
2006, som ble kartlagt av Telemarksforskning. Det er likevel fortsatt mest vanlig å vedta vilkår i større 
kommuner. Små kommuner hevder at de har god oversikt – og at de for sin egen del ser det som en 
bedre arbeidsmetode å følge sosialhjelpsmottakerne tett opp, enn å vedta vilkår. Rapporten viser at 
ca 20 prosent av kommunene ofte vedtar vilkår, og at dette oftest er større og mellomstore 
kommuner, men at små kommuner praktiserer dette sjeldnere. I rapporten beskrives Proba 
Samfunnsanalyses møte med en av casekommunene slik: 
 
«Det minste NAV-kontoret vi besøkte er et eksempel på at mindre kontorer ofte har så få mottakere 
som har sosialhjelp til livsopphold at spørsmål om hvor ofte de stiller arbeidsrettede vilkår kan bli lite 
meningsfullt. På tidspunktet for besøk hadde kontoret om lag 15 mottakere av sosialhjelp, hvorav en 
hadde sosialhjelp som livsoppholdsytelse. I løpet av året anslo leder at kontoret totalt hadde 15-20 
mottakere med sosialhjelp til livsopphold. Kontoret tilhørte en kommune med om lag 3 000 
innbyggere. Det vil si at mange kommuner er betraktelig mindre.» ( Proba Samfunnsanalyse 2013) 
 
Siden aktivitetsplikt i økende grad praktiseres særlig i større og mellomstore kommuner, kan man 
altså konkludere med at en betydelig andel av NAVS brukere som dette er relevant for, møtes med 
aktivitetsplikt. 
 
Det kan ikke påvises noen systematisk forskjell i relativt omfang av sosialhjelpmottakere mellom 
større og mindre kommuner som kan forklares med ulik praktisering av krav om aktivitetsplikt. Det 
taler for at ulik praktisering av dette like gjerne kan være begrunnet i hva som er hensiktsmessig og 
effektivt ut fra lokale forhold. Det er ikke godtgjort i høringsnotatet at dagens ulike praktisering 
skyldes motvilje i enkeltkommuner mot å stille vilkår om aktivitet når forholdene burde ligge til rette 
for det.    
 
Vurdering av økonomiske og administrative konsekvenser for kommunene 
I høringsnotatet ber departementet kommunene vurdere hvilke økonomiske og administrative 
konsekvenser forslaget vil få., med utgangspunkt i den eksisterende oppfølgingen av 
sosialhjelpmottakere. Det fremkommer ikke av notatet om det legges opp til noen økonomisk 
kompensasjon for innføring av en generell aktivitetsplikt.  
 
Hvilke aktivitetstilbud og oppfølgingsapparat kommunene har vil variere, og de økonomiske 
konsekvensene for kommunene av den foreslåtte lovendring vil variere tilsvarende.  Kommuner som 
i dag i liten grad stiller slike vilkår vil få merkostnader knyttet til å etablere og drifte tiltak for arbeids-
rettet aktivitet. Kommuner, hvor bruken av vilkårssetting er mer etablert, vil få merkostnader for å 
øke kapasiteten på tiltakene. I den grad lovfestet vilkårssetting og tiltak fører til «færre på stønad og 
flere i arbeid» vil kommunen på noe sikt kunne få reduserte sosialhjelpsutgifter og økte skatte-
inntekter. Som nevnt overfor kan man i dag ikke se noen systematiske forskjeller i omfang av 
sosialhjelpmottakere som direkte kan forklares av ulik praktisering av aktivitetskrav, og det er derfor 
krevende å skulle anslå hva en slik økonomisk gevinst eventuelt ville være.  
 
På landsbasis har ca 155 kommuner 3000 innbyggere eller færre, jfr sitatet fra Proba 
samfunnsanalyse sin rapport overfor. Lovendringen vil innebære at  kommunene må opprette et 
tiltaksapparat fra kommende årsskifte - med beredskap og ledig plass dersom kommunen skulle få en 
aktuell sosialhjelpsmottaker., og det er i disse kommunene sannsynligheten er størst for at det vil 
medføre en endring i lovpålagte plikter som kan gjennomføres uten administrativ styrking. 
Dersom et slikt tiltaksapparat i det minste innebærer en kommunalt ansatt medarbeider – og 
driftskostnader i tillegg, kan et slikt minimumsnivå fort beløpe seg til en million kroner pr år. 
 
Høringsnotatet foreslår at «det skal settes vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad med 
mindre tungtveiende grunner taler mot det». 
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Slike tungtveiende grunner kan for eksempel være psykisk helsesvikt, helseproblemer eller 
rusproblemer, som høringsnotatet selv peker på som en viktig årsak til at det ikke er naturlig å stille 
aktivitetskrav. I Oslo viser kartlegging på bydelsnivå at det kan gjelde ca 30 pst av 
sosialhjelpmottakerne. 
 
Høringsnotatet peker også på unge stønadsmottakere under 20 år og unge i alderen 20-29 år med 
nedsatt arbeidsevne som følges opp etter særskilte garantier, og som det derfor ikke skal stilles 
andre og nye aktivitetskrav til.  
 
Det vil også i praksis kunne bli nødvendig med unntak for sosialhjelpsmottakere som forsørger barn 
(iflg. KOSTRA 37 prosent av sosialhjelpsmottakerne). Høringsnotatet nevner ikke at denne gruppen 
skal unntas fra vilkårssetting, men i praksis vil vilkår og effektive sanksjoner kunne være vanskelige å 
gjennomføre for vilkårsbryter som er forsørger, uten at barna blir skadelidende. 
 
Disse mange og omfattende unntakene vil i de aller fleste kommuner innsnevre målgruppen for 
lovpålagt vilkårssetting etter høringsforslaget.  
 
Kommuner som har tatt i bruk vilkårssetting ut fra egne vurderinger og med eget tilpasset opplegg, 
er positive til slik bruk og til effektene av dette.  I ansvarlig statsråds argumentasjon for forslaget 
vises det for eksempel til Fjell Kommune, som rapporterer at 60 pst av sosialhjelpmottakerne er 
kommet ut i arbeid eller arbeidsrettet aktivitet etter at aktivitetskrav ble innført i 2012, og hvor 
kommunen (ved NAV-leder) selv peker på aktivitetsplikten som en viktig medvirkende årsak.  
 
Kommuner beskriver vilkårssetting, arbeidskrevende og konfliktfylt. Det skaper mye motstand og er 
den hyppigste årsaken til at vedtak påklages til fylkesmannen. Det er også den type klagesaker hvor 
fylkesmannen hyppigst omgjør kommunens vedtak, som regel til sosialhjelpsmottakerens fordel. I 
praksis er det slik at vilkår som er effektive begrenser seg til stønadsstopp eller redusert stønad inntil 
vilkårene igjen oppfylles. Oftest må det gjøres unntak for betaling av husleierestanse eller forfalte 
strømregninger. Det vil i praksis være en grense for hvor kraftig slike sanksjoner kan brukes før 
vilkårsbryterens eksistensminimum trues. Vilkårsbryter som forsørger barn innebærer særlige etiske 
dilemma. 
 
Særlig om sanksjonering 
Administrasjonen deler høringsnotatets erklæring om at det er «viktig å ha nøkterne, tydelige og 
forutsigbare retningslinjer for sanksjon. Stønadsmottakeren må gjøres tydelig kjent med hva 
aktivitetsplikten innebærer, hva som kreves for at plikten skal anses oppfylt og hva som blir 
konsekvensene av eventuelle brudd på vilkårene» 
 
Effektive sanksjoner er nøkkelen til at sosialhjelpsmottakeren overholder vilkårene. På det operative 
nivået er det samtidig krevende å sanksjonere vilkårsbrudd uten at stønadsnivået blir uforsvarlig lavt 
eller stønadsmottakers barn blir skadelidende. Høringsnotatet begrenser seg til generelle erklæringer 
om sanksjoner, og det åpnes for en hjemmel for å gi forskrift med nærmere retningslinjer for bruk av 
sanksjoner. Høringsnotatet nevner ett eksempel på bruk av sanksjoner: «for eksempel vil det kunne 
være rimelig å redusere stønad som dekker utgifter til månedskort på kollektivtransport, dersom 
bruken av slik transport er ment å skulle gjøre det lett for stønadsmottaker å delta i den pålagte 
aktiviteten»  
 
Oppsummering: 
 Gjeldende regelverk (sosialtjenestelovens § 20) om at kommunen kan stille vilkår gir kommunene 
nødvendig handlingsrom og fleksibilitet. På dette området er forholdene varierende fra kommune til 
kommune, og stønadsmottakerne er en svært uensartet gruppe med ulike problemer og behov. 
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Høringsnotatets forslag innebærer at alle kommuner må etablere et tiltaksapparat som fra 1.januar 
2015 må være i beredskap og til rådighet for eventuell vilkårssetting ved vedtak om sosialhjelp. Dette 
vil potensielt innebære betydelige kommunale kostnader, som det imidlertid vil være krevende å 
tallfeste godt på forhånd og fremme kompensasjonskrav om.  
 
I tråd med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og kommunesektoren, bør regjeringen 
forplikte seg som til en en felles kostnadsberegning mellom kommunesektoren og regjeringen av 
kommunale merkostnader, før et eventuelt vedtatt lovforslag iverksettes.  
 
Dersom dette likevel skulle bli vedtatt er det nødvendig at kommunesektoren deltar i et felles arbeid 
for å konkretisere nærmere retningslinjer for sosialtjenestens bruk av sanksjoner ved vedtak om 
arbeidsrettete vilkår ved tildeling av økonomisk stønad. 
 
Lasse Hansen           

                                                                                   Helge Eide                        
 
 


