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Innspill til representantforslag 132 S (2017-2018) om 
aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere  

Fellesorganisasjonen (FO) er fagforening og profesjonsforbund for over 28.000 
barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere. Mange av 
våre medlemmer jobber i NAV. De fleste i NAV kommune. 
 
FO stiller seg bak forslagene som framsettes i representantforslag 132 S. 
Representantene fra Arbeiderpartiet ber regjeringen fremme en egen sak hvor 
rett og plikt til aktivitet for alle mottakere av økonomisk sosialhjelp blir vurdert, 
og utformet i tråd med betingelsene som ligger til grunn for forslagene. 
 
FO synes forslagsstillerne setter fokus på viktige tema og begrunner forslagene 
på en måte som vi mener er både relevante og helt nødvendige. FOs har 
argumentert for at kravet om aktivitet for mottakere av sosialhjelp må være en 
rett og ikke en plikt. Vår argumentasjon har vært at det med en plikt til aktivitet 
må følge en rett til oppfølging. Og at oppfølgingen må være basert på den 
enkeltes ressurser, ønsker og behov.  
 
FO er enig i at det er bra med en rask avklaring av hvilke aktiviteter som kan 
bidra til et godt arbeidsrettet løp. Men vi vil presisere at det må være tilstrekkelig 
tid til kartlegging av brukerens ressurser, utfordringer, ønsker og behov. Hvis 
det ikke settes av nok tid i denne delen av prosessen risikerer vi at det dras 
forhastede beslutninger og at vi igangsetter feil tiltak og tilrettelegging. 
 
FO mener en betingelse for å lykkes med å få flere over fra sosialhjelp til arbeid 
og selvforsørgelse, er individuell tilrettelegging, tett oppfølging, og tiltak som tar 
utgangspunkt i brukerens interesser, ferdigheter og forutsetninger. Vi mener 
derfor at ansatte i NAV må få nødvendig handlefrihet til å gi brukerne tiltak som 
er basert på individuell kartlegging og i tråd med målene i den enkeltes 
individuelle plan. Mange NAV-veiledere opplever at brukerne ønsker tiltak og 
aktivitet, men erfarer at ingen av de standardiserte tiltakene passer eller er 
tilgjengelige når behovet er der. Vi har tro på at økt tiltakskapasitet og 
handlefrihet til å skreddersy tiltak vil øke sannsynligheten for at brukeren blir 
selvhjulpen. 
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FO har gjentatte ganger pekt på behovet for økte ressurser og kompetanse i 
NAV. Vi mener det er helt avgjørende for gjennomføringen av en vellykket 
recovery at både kommunal og statlig del av NAV har ansatte med sosialfaglig 
kompetanse og fokus på helhetlig oppfølging av brukerne. For å lykkes med det 
må det være aksept for mer tverrfaglig og tverretatlig samarbeid både innad i 
NAV, mellom NAV kommune og NAV stat, og ut mot andre deler av 
velferdsapparatet.  
 
Avslutningsvis vil FO anmode om at det også sees nærmere på rammene som 
ligger til grunn for de ulike tiltakene. Rammene må bli bedre og tiltakene må 
styrkes. Som eksempel kan nevnes begrensningene på bruk av 
Kvalifiseringsprogram (KVP). KVP kan bare brukes en gang og er begrenset til 
maks ett års varighet. Vi mener dette virker begrensende for ansatte når de skal 
vurdere tiltak, og gjør at de kvier seg for å bruke kvalifiseringsprogrammet. 
 
FO vil på det sterkeste anbefale at det brukes mer ressurser på utdanning som 
tiltak. Vi vet at utdanning fungerer som fattigdomsforebyggende tiltak, og det 
øker mulighetene for selvforsørgelse.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Sign              Sign 
Mimmi Kvisvik Allis Aresdatter 
Forbundsleder Rådgiver 

 

 
 
 
 
         

 
 


