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Oversikt

• Innledning til faget

• Rettskildene i velferdsretten

• Rettighet eller ikke

• Rettssikkerhet 
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Velferdsrettens innhold

• Trygd

• Økonomisk sosialhjelp

• Helse- og omsorgstjenester, herunder 

psykisk helsevern

• Barnevern

• Opplæring

• Arbeid 

• De to siste er kjennskapsstoff i JUS2211

2



Læringskrav – god forståelse (1) 

Av følgende generelle temaer:

• Rettighetsbegrepet i velferdsretten

• Rettssikkerhetsgarantiene i velferdsretten

• Rettskildesituasjonen i velferdsretten

• Menneskerettighetsperspektiv på 

velferdsretten

• Velferdsstaten og Grunnloven
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Læringskrav – god forståelse (2) 

Av følgende tjenester og stønadsordninger: 

• Reglene om rett til helse- og omsorgstjenester fra 

kommunen (M Kjelland)

• Reglene om rett til spesialisthelsetjenester (MK)

• Reglene om rett til trygdeytelser til livsopphold ved 

sykdom, arbeidsavklaring, uførhet, fødsel og 

adopsjon samt aleneomsorg for barn (MK, I Ikdahl)

• Reglene om økonomisk stønad etter lov om sosiale 

tjenester i NAV (K Sandberg)

• Reglene om tvang overfor barn og foreldre (KS) og 

mennesker med psykiske lidelser (A Syse)
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Velferdsstaten – kjennetegn

• Gjelder enkeltindividets situasjon i dagliglivet

• Utgangspunkt: Den enkeltes ansvar, ved hjelp 

av familie og slekt. Men velferdsstaten tar en 

stor del av ansvaret

• Grunnverdiene humanitet, solidaritet, likeverd

• Samfunnets egeninteresse: 

– Investering

– Samfunnsvern

– Påvirke atferd
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Rettskilder i velferdsretten
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Rettskildene

• En del velferdsrettslige spørsmål kommer 

sjelden for retten. Likevel anlegge et 

dommersynspunkt på løsningen av dem?

• Eller polysentri?

• Svar: vanlig rettskildelære med tilpasninger
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Rettskildene - oversikt

• Grunnloven

• Menneskerettigheter og EU/EØS-rett

• Lovtekst

• Forarbeider

• Etterarbeider?

• Rettspraksis

• Forvaltningspraksis

• Juridisk teori

• Reelle hensyn
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Grunnlovens bestemmelser om 
menneskerettigheter

• Spesiell betydning på velferdsrettens område:

– § 98 likhet for loven, ikke-diskriminering

– § 102 privatliv og familieliv (ang. barnevern)

– § 104 barns rettigheter

– § 109 rett til utdanning 

– § 110 rett til offentlig støtte for den som ikke kan 

sørge for sitt livsopphold (ang trygd og sosialhjelp)

– Fra før: § 110 rett til arbeid, vag, betydd lite

– § 113 legalitetsprinsippet i forvaltningsretten
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Grunnloven forts.

• Kan generelle grunnlovsbestemmelser verne 

om velferdsrettigheter?

• § 105: Vern om den private eiendomsretten. 

Etablerte rettigheter, forsikringssynspunkt

• § 97: Tilbakevirkende kraft. 

Forutberegnelighet vs styring

• Spørsmål om innskrenkning av f.eks. 

trygderettigheter kan komme i strid med disse

• Borten og Thunheim-dommene
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Menneskerettighetene

Stilling i norsk rett: Styrket gjennom Grl. Ellers:

• Sentrale konvensjoner er inkorporert gjennom 

menneskerettsloven og gjelder fullt ut som norsk 

rett, se dens § 2 - EMK, SP, ØSK, BK og CEDAW 

• Med forrang fremfor nasjonale lovbestemmelser i 

tilfelle konflikt, se menneskerettsloven § 3

• Relevante konvensjonsbestemmelser behandles på 

andre forelesninger, der de hører hjemme

• Norge lite villig til å tiltre klageordninger etter ØSK, 

BK og CRPD, redd for å miste styringen over 

offentlige midler 11



EU/EØS-retten

• Gjennom EØS-avtalen får EU-retten virkning 

på flere måter, bl.a. ikke-diskriminering

• Fri bevegelse av arbeidskraft: 

Trygdeforordning 883/2004 – ingen skal tape 

pensjons- og trygderettigheter ved å flytte 

mellom medlemsstatene. Prinsipper:

– Likebehandling

– Sammenlegging av trygdetid

– Trygd fra hvert land ut fra oppholdstid

– Kan eksporteres, dvs utbetales der borgeren bor
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Lovteksten

• Sentral rettskilde i velferdsretten

• Utvidende tolking:

– Av inngrepshjemmel: Forsiktig, legalitetsprinsippet

– Av rettighetslov: OK i forhold til borgeren, men 

likhetsprinsippet og Stortingets 

bevilgningsmyndighet kan tale mot

• Innskrenkende tolking:

– Av inngrepshjemmel: OK i forhold til borgeren, men 

likhetsprinsippet og andre hensyn (lovens formål)

– Av rettighetslov: Forsiktig, forutberegnelighet
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Praksis fra domstolslignende 

forvaltningsorganer

• Trygderettens kjennelser: Ganske stor vekt

– Bare én trygderett

– Klageinstans over vedtak fra NAV

– Forarbeidene sier at rettsskapende karakter

– Kjennelsene publiseres på Lovdata 

– Bringes direkte inn for lagmannsretten, 

trygderettsloven § 23
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Praksis fra domstolslignende 

forvaltningsorganer, forts.

• Fylkesnemndene for barnevern og sosiale 

saker: Relevante, men ikke så stor vekt

– 12 nemnder, ingen sentral instans

– Treffer vedtak i første instans, er ikke en 

klageinstans

– Ikke tillagt rettsskapende rolle i forarbeidene

– Bare få avgjørelser publiseres

– Bringes inn for tingretten, bvl. § 7-24

– Større vekt hvis det danner seg fast praksis 

nasjonalt
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Forvaltningspraksis for øvrig

• F.eks. NAV, barneverntjenesten i kommunene

• Den enkelte avgjørelse har ingen rettskildemessig

vekt. Men praksis som helhet kan være 

rettskildemessig relevant. Vekten avhenger av om 

fast og langvarig

• Likhetsprinsippet: Avvik fra praksis må ha god grunn

• Men viktig å være kritisk til om forvaltningen 

praktiserer loven riktig

• Hvis praksis ikke er i tråd med loven, må den endres

• Uansett interessant fordi den viser fungerende rett, 

den man møter i praksis
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Forvaltningens rundskriv

• Mye brukt i velferdsretten

• Del av rettskilden forvaltningspraksis

• Bindende for underordnede organer, instruks

• Gir ofte uttrykk for gjeldende rett

• Kan bygge på fast praksis eller danne 

grunnlag for praksis

• Da viss rettskildemessig vekt

• Men bare hvis forsvarlig tolking
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Rettighet eller ikke
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To ulike tenkemåter i velferdsretten

1. Veldedighet, «verdige trengende», 

skjønnsmessig tildeling

2. Den enkelte har rett til ytelser

• Velferdsretten begynte som det første, 

fattighjelp, 1800-tallet

• Etter hvert rettighetstenkning med fastere 

kriterier og utmålingsregler i trygden. 

Verdighet. Men ulikt i ulike deler av 

velferdsretten



Rettskrav eller diskresjonær 

kompetanse?

• Rettskrav, eks.: Gå på skolen. Sykepenger 

når vilkårene er oppfylt. Har rett til dette 

uansett hvor mange andre

• Diskresjonær kompetanse: Ingen rett. 

Mulighetene for den enkelte kan avhenge av 

kommunebudsjettet, hvem man konkurrerer 

med, om det offentlige organ synes det er 

rimelig/hensiktsmessig å tildele ytelsen. Eks: 

økonomisk sosialhjelp etter sostjl. § 19
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Rettighetsbegrepet

• Mangfoldig, ikke et entydig innhold

• Kan brukes om alt fra rettskrav som kan 

håndheves for domstolene til vagere 

menneskerettigheter

• Ikke enten-eller, kan ha sterkere eller 

svakere rettsvern

• Flere eller færre rettighetselementer

• Men i velferdsretten ofte brukt i betydningen 

rettskrav
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Rettskrav eller ikke – momenter til 

tolkingen

• Bruker loven uttrykket «rett»? Evt «krav»? 

• Eller sier den «kan få», «kan gis» e.l.?     Dvs. gir 

den anvisning på et hensiktsmessighetsskjønn etter 

at vilkårene er oppfylt?

• Bruker loven nokså klare og konsise ord og uttrykk, 

eller generelle og vage formuleringer?

– Hvem har evt. rett

– Hvem har plikt

– Vilkår for å få ytelsen

– Hva går ytelsen ut på – art og omfang

(forts.)
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Rettskrav – momenter forts.

• Sier forarbeidene noe om lovgivers intensjon?

• Kan forvaltningen unnskylde seg med 

pengemangel? F.eks. ikke mer penger i 

kommunekassa

• Rettssikkerhetsgarantier? Men forvaltningsloven 

gjelder også for skjønnsmessige avgjørelser. Hvilken 

betydning har full overprøving i klageomgangen for 

om noe er en rettighet?

• Kan man få sin rett fastslått av domstolene? Også 

skjønnsmessige ytelser kan prøves, men skjønnet 

prøves ikke fullt ut
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Forskjellen på en rettighet og en 

bestemmelse som gir anvisning på skjønn

• Når en rettighetsbestemmelse er ferdig tolket og 

anvendt på faktum (subsumsjon), vil man kunne 

svare ja eller nei på om vedkommende har krav på 

en ytelse og si noe om hva det går ut på

• Avgjørelsen vil kunne overprøves fullt ut av 

domstolene

• Ved en bestemmelse som overlater noe til 

diskresjonært skjønn, må forvaltningen i tillegg utøve 

et slikt skjønn

• Dette overprøves ikke fullt ut av domstolene
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Rettighetsbestemmelser kan også være 

vurderingspregede

Rettsfølgesiden:

Faste regler

Rettsfølgesiden:

Vurderingspregede

regler

Vilkårssiden:

Faste regler

Barnetrygd

Alderspensjon

Skolegang?

Øyeblikkelig 

helsehjelp

Vilkårssiden:

Vurderingspregede 

regler

Uførepensjon Hjelpetiltak i 

barnevernet

Spesialundervisning

Omsorgstjenester
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Rettssikkerhet: spesielt om 

uavhengige forvaltningsorganer
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Uavhengige, domstolslignende

forvaltningsorganer: Trygderetten og 

fylkesnemnda
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• Kan ikke instrueres av regjering eller departement i 

lovtolking eller enkeltsaker

• Kan ikke selv instruere NAV/barneverntjenesten

• Saksbehandlingsreglene er dels fra 

domstolsprosessen, dels forvaltningsloven

• Begge: Dommerne/nemndsmedlemmene er jurister, 

fagkyndige og legfolk

• Forvaltningen og borgeren opptrer som motparter for 

et nøytralt organ

•



Trygderett og fylkesnemnd forts.

• Trygderetten: Klageinstans, én trygderett

Fylkesnemnda: Førsteinstans, 12 nemnder

• Trygderetten: Skriftlig saksbehandling. 

Fylkesnemnda: Muntlig – møter 

• Begge: Kjennelser/vedtak som skal begrunnes

• Trygderettens: Danner presedens hvis prinsipielle

• Begge: Kjennelsen/vedtaket kan bringes inn for 

domstolene, men Trygderettens går rett til 

lagmannsretten. Fylkesnemndas går til tingretten og 

siles ved anke til lagmannsretten, tvl. §36-10, 3.ledd
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Retten til økonomisk stønad
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Oversikt

• Innledning med plassering, bakgrunn, noe 

om Grl og MR, ansvarlige myndigheter

• Rett til stønad til livsopphold, jf. § 18

• Stønad etter skjønn, jf. § 19

• Vilkår for stønad

• Klage



Hvordan sørge for sitt livsopphold –

hierarki:

1. Arbeid

2. Trygd

3. Økonomisk stønad



Plassering av økonomisk stønad i 

stønadssystemet

• Nederste sikkerhetsnett

• De som ikke klarer å skaffe penger til 

livsopphold pga manglende inntekt

• De som lever av ytelser fra folketrygden e.l. 

som ikke strekker til

• De som har store gjeldsforpliktelser

• Mange av disse regnes som ”fattige”, dvs

inntekt under 60 % av medianinntekten (EUs 

definisjon). Definisjonen er omdiskutert



FNs bærekraftsmål – 17 utviklingsmål 

frem til 2030



Mål 1. Utrydde alle former for 

fattigdom i hele verden

1.1 Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom, for tiden 

målt til under 1,25 dollar om dagen å leve for

1.2 Innen 2030 og i samsvar med nasjonale 

definisjoner, minst halvere andelen menn, kvinner og 

barn i alle aldre som lever i fattigdom

1.3 Innføre nasjonalt tilpassede sosiale 

velferdsordninger, herunder minimumsstandarder, og 

innen 2030 nå de fleste fattige og sårbare



Grunnloven § 110 første ledd andre 

punktum

«Den som ikke selv kan sørge for sitt 

livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige.»



Internasjonale menneskerettigheter

Retten til en adekvat levestandard:

• ØSK art. 11 rett til tilfredsstillende levestandard

• FNs barnekonvensjon (BK) art. 27 rett til 

«tilstrekkelig» levestandard

• CRPD (rettigheter for funksjonshemmede) art. 28 rett 

til tilfredsstillende levestandard og sosial beskyttelse

• Gjennomføre med alle egnede midler, jf ØSK art. 2 

nr. 1

– Det betyr ikke bare å respektere og beskytte, men 

også tilrettelegge for oppfyllelse

– Uten diskriminering, jf art 2 nr 2



Nasjonal lovgivning

• Reglene om økonomisk stønad står i lov 18.12.2009 

nr. 131 om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)

• Rundskriv R35-00 til lov om sosiale tjenester i NAV, 

2012, utgitt av NAV, sist endret 27.11.2019

• Reglene om sosiale tjenester ble fra 01.01.2012 

flyttet fra den gamle sosialtjenesteloven til helse- og 

omsorgstjenesteloven (lov nr. 30/2011) og heter nå 

omsorgstjenester



Ansvarlige myndigheter

• Stønader etter sosialtjenesteloven er kommunens

ansvar, jf. § 3, 1. ledd

• Den statlige arbeids- og velferdsetaten og kommunen

skal ha felles kontor i alle kommuner (NAV-kontoret), 

som bl.a. skal ta seg av disse oppgavene for 

kommunene, jf. NAV-loven § 13

• Arbeids- og sosialdepartementet har overordnet ansvar, 

jf. sotjl. § 8

• Arbeids- og velferdsdirektoratet (en del av NAV) har 

faglig ledelse, delegert fra dep.

• Fylkesmannen fører tilsyn med kommunene, jf. sotjl.§ 9 

• Statens helsetilsyn er tilsynsmyndighet, jf. sotjl. § 10



Formålsparagrafen i sotjl. § 1

Formålet med loven er å bedre levekårene for 

vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, 

herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo 

selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial 

inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. 

Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og 

deres familier får et helhetlig og samordnet

tjenestetilbud. 

Loven skal bidra til likeverd og likestilling og 

forebygge sosiale problemer.



Oversikt over stønadene etter 

sosialtjenesteloven

• Sosialtjenesteloven handler mye om 

økonomiske stønader

• Økonomisk stønad som man har krav på, 

sostjl. § 18

• Stønad som kommunen kan gi, § 19

• Kvalifiseringsprogram, §§ 29-34

• Kvalifiseringsstønad, §§ 35-40



Ulike tjenester etter helse- og 

omsorgstjenesteloven som er lagt til NAV

• Rusbehandling

• Bolig

• Gjeldsrådgivning

• Flyktningtjeneste

• Støttekontaktordning

• Assistanse/avlastning

• Tiltak for personer med psykiske lidelser



Økonomisk rådgivning

• Kommunen har plikt til å gi opplysning, råd og 

veiledning, jf sostjl. § 17, selv eller ved andre

• Forebyggende og problemløsende

• Avhengig av behov, for eksempel hjelp til å 

sette opp budsjett

• Kan hjelpe til med å reforhandle lån

• Kommunen kan selv gi lån i vanskelige 

situasjoner

• Avtaler etter gjeldsordningsloven



Rett til stønad til livsopphold



Økonomisk stønad, 2018, SSB

Sosialhjelpsmottakere 133 140

Enslige menn i alt 52 557

Enslige kvinner i alt 29 227

Sosialhjelp som viktigste kilde til 

livsopphold 54 920

Brutto utbetalt sosialhjelp (1 000 kr) 6 952 642

Gjennomsnittlig sosialhjelp per 

måned 9 588



Stønad til livsopphold, jf. § 18

Første ledd:

”De som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom 

arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske 

rettigheter, har krav på økonomisk stønad.” 

• Rettighetsbestemmelse, dvs. har rett til stønad hvis 

man oppfyller vilkårene 

• Vilkårene er skjønnsmessige

– Ikke kan sørge for sitt livsopphold

– Har prøvd arbeid eller å gjøre gjeldende 

økonomiske rettigheter

• Konkrete og individuelle vurderinger av hjelpebehov, 

stønadsbeløp og stønadsform



Hva ligger i livsopphold, R35-00 «Hovednr. 35»

• Forsvarlig livsopphold, se formålsparagrafen sotjl. § 1

• Grunnleggende behov som mat, klær og tak over 

hodet, inkl. husleie, strøm, kommunale avgifter og 

utgifter til husholdet, som innbo, husholdningsartikler. 

Medier og kommunikasjon, off. transport

• Men også en levestandard på et rimelig og nøkternt 

nivå, tilpasset den generelle velferdsutviklingen og 

lokalsamfunnet tjenestemottakeren er en del av

• Vil variere ut fra personlige forhold, som 

familiesituasjon, husstandens størrelse, bosted, 

bosituasjon, alder, livssituasjon og helse

• Barns alminnelige skole- og fritidsaktiviteter kan inngå

• Dynamisk begrep



Må ha forsøkt å forsørge seg selv gjennom 

arbeid, jf. § 18 første ledd

• Tilmeldt NAV som reelle arbeidssøkere og normalt ta 

det arbeidet som blir tilbudt

• Hvis man har dagpenger som ikke er tilstrekkelige, 

kan få supplerende stønad til livsopphold

• Selvstendig næringsdrivende: Prøve å finne arbeid



Andre økonomiske muligheter, jf. § 18 

første ledd

• Først bruke andre økonomiske rettigheter, særlig 

trygd. Evt søke supplerende stønad til livsopphold

• Alle former for inntekter, forsørgelse, ytelser, støtte 

og egne midler som tjenestemottaker har tilgang til

• Studenter må søke Statens lånekasse

• Bruke midler i bank, selge bil el båt som ikke nødv.

• Selge stor, nedbetalt bolig? Tja, må uansett ha bolig. 

Evt belåne eller leie ut en del’

• Leie ut hytte

• Underholdsplikt 



Utmåling, § 18 annet til fjerde ledd

”Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende 

selvhjulpen. 

Ved vurdering av søknad om stønad til familier 

skal det ikke tas hensyn til barns inntekt av arbeid i 

fritid og skoleferier.

Departementet kan gi veiledende retningslinjer 

om stønadsnivået.” 



Utmåling forts.

• Må sikre forsvarlig livsopphold, se over 

• Selvhjulpen: Tilrettelegge for at klarer seg 

selv etter hvert, ikke være for strenge

• Skjønnsmessig ytelse, skal behandles 

individuelt, med konkret vurdering

• Må ha oversikt over søkerens økonomi –

inntekter og utgifter

• Ikke hensyn til barns inntekt av arbeid i 

skoleferier og fritid (nytt tredje ledd)



Veiledende satser, rundskriv A-2/2019

• Satsene følger veksten i konsumprisene i 

nasjonalbudsjettet. Satser per måned:

• Satsene er ikke forpliktende for kommunene

2020 2019

Enslige kr 6 250 (kr 6 150)

Ektepar/samboere kr 10 450 (kr 10 250)

Person i bofellesskap kr 5 250 (kr 5 150)

Barn 0-5 år kr 2 450 (kr 2 400)

Barn 6-10 år kr 3 150 (kr 3 100)



Hva dekker satsene, jf. rskr. A-2/2019

• Utgifter til helt grunnleggende behov: Mat, klær, 

kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene 

med mer

• Tar også hensyn til andre sider av dagliglivet, som 

fritid og sosiale behov, dvs dette er ment dekket av 

satsene  

• Ikke med i satsene, må dekkes i tillegg: Boutgifter, 

strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og 

innbo og utstyr. Inngår i det man trenger til 

livsopphold, men varierer mye og må fastsettes i 

hvert enkelt tilfelle, utover satsene.

• Ved høye boutgifter kan vedk. måtte flytte (R35)



Noen utgifter kan anses som livsopphold og 

dekkes i tillegg til satsene, R35-00:

Etter en konkret vurdering:

• Fritidsaktiviteter, spedbarnsutstyr, skolestart, 

videregående opplæring

• Utgifter knyttet til samvær med barn

• Lege, psykolog mv., legemidler, tannbehandling, 

syns- og hørselshjelpemidler mv.

• Flytteutgifter, vedlikehold av egen bolig

• Utgifter knyttet til spesielle begivenheter og høytider

• Barnepass og bilhold  blir normalt ikke dekket



Formen på stønaden

• Sotjl. § 21: Bidrag, lån, garanti for lån, eller 

varer og tjenester.

• Hovedregel: Tilskudd, som ikke skal 

tilbakebetales, ”bidrag”

• Lån aktuelt ved forskuttering av trygd, 

studielån etc. eller i nødstilfeller. I så fall skal 

vedtaket inneholde bestemmelser om 

lånevilkårene

• Varer og tjenester: Bare unntaksvis, jf. 4. ledd, 

særlige forhold



Rettsanvendelsesskjønn eller fritt 

forvaltningsskjønn?

• ”De kommunale sosiale tjenestene i Nav-kontoret 

har både rett og plikt til å utøve skjønn når de 

vurderer om det skal ytes stønad, og ved utmåling av 

stønaden.” (rundskriv A-2/2019)

• ”Vurderingen av om søkere oppfyller vilkårene, og 

følgelig har rett til økonomisk stønad, er ikke en 

skjønnsmessig vurdering. …derimot et betydelig rom 

for skjønn når det gjelder ytelsenes nivå og art” 

(Ot.prp. Nr. 103 (2008-2009) til sosialtjenesteloven)



Svar: 

• Uttalelsene er uklare mht typen skjønn 

• Om man skal  få ytelsen (vilkårene):  

– Rettsanvendelsesskjønn som kan prøves 

fullt ut. Det er en rettighet, jf. ordlyden 

«krav»

– Har krav på ytelsen hvis vilkårene oppfylt

• Utmåling: innslag av ”fritt” skjønn, men bare 

over det minstenivå som skal til for å sikre 

økonomisk trygghet (jf. § 1 og forarb.)



Økonomisk stønad etter skjønn, 

jf. § 19



Økonomisk stønad etter skjønn, jf. § 19

• Vilkår: 

– Personen trenger det for å kunne overvinne eller 

tilpasse seg en vanskelig livssituasjon

– Særlig tilfelle

• Ikke rettskrav, kommunen kan gi

• Men ved avslag etter § 18 skal stønad etter § 19 

vurderes, jf. R35-00 punkt 4.19.1

• Skjønnet må være forsvarlig, ikke: 

– Usaklig forskjellsbehandling

– Utenforliggende hensyn

– Vilkårlig (tilfeldig)

– Åpenbart urimelig



Eksempler 

• Tilskudd til feriereiser for funksjonshemmede, 

må ofte ha med ledsager

• Ferie- og fritidsaktiviteter for barn

• Uforutsette påkjenninger, f.eks. kjøleskapet 

ryker mens man er mellom to jobber

• Student som har kort tid igjen til eksamen og 

må slutte hvis ikke får økonomisk stønad 

• Dekning av gjeld



Vilkår som kan settes ved innvilgelse



Bruk av vilkår, § 20

• Det KAN settes vilkår, jf. 1. ledd

• Krav til vilkårene, jf. 2. ledd:

– Nær sammenheng med vedtaket

– Ikke uforholdsmessig byrdefulle for 

stønadsmottaker eller begrense hans eller 

hennes handle- eller valgfrihet på en urimelig 

måte 

– Ikke i strid med andre bestemmelser i loven her 

eller andre lover

• Samarbeid med stønadsmottaker, stor vekt på 

hans/hennes mening, jf. § 42



Vilkår for personer under 30 år, 

ny § 20a

• Det SKAL stilles vilkår om aktivitet, med 

mindre tungtveiende grunner taler mot det, 

vedtatt 2016, ikr. 01.01.17

• Det KAN også stilles andre vilkår

• 2. ledd om krav til vilkårene og 3. ledd om 

brudd på vilkårene er som i § 20



Klage



Klage

• Avgjørelse i sak om økonomisk stønad er 

enkeltvedtak, jf. § 41, 2. ledd

– ”avgjørelser om tildeling” betyr ikke bare når 

ytelse tildeles, men også når den avslås

• Både etter § 18 (rettskrav) og § 19 (skjønn)

• Kan klage både på avslag og utmåling, etter 

begge bestemmelser, jf. § 47

• Kan klage på vilkår i tildelingsvedtaket

• Det samme gjelder for kvalifiseringsprogram 

og midlertidig botilbud



Klageorgan og kompetanse

• Fylkesmannen er klageorgan

• Følge forvaltningsloven, jf. sotjl. § 41

• MEN: skjønnet tilsidesettes bare hvis 

”åpenbart urimelig”, jf. § 48 (se neste bilde)

• Svakere posisjon enn andre som får 

kommunale enkeltvedtak

• Begrunnelse: Det kommunale selvstyret. 

Hvorfor er det viktigere her enn ellers? Se 

forvl. § 34 annet ledd tredje punktum (neste)



Forvl. § 34 annet ledd:

Tas klagen under behandling, kan klageinstansen 

prøve alle sider av saken ... Der statlig organ er 

klageinstans for vedtak truffet av en kommune eller 

fylkeskommune, skal klageinstansen legge stor vekt 

på hensynet til det kommunale selvstyre ved 

prøving av det frie skjønn. 

Sostjl. § 48:

Fylkesmannen kan prøve alle sider av vedtaket. Når 

det gjelder prøvingen av det frie skjønn, kan 

fylkesmannen likevel bare endre vedtaket når skjønnet 

er åpenbart urimelig.


