AKTIVITETSPLIKT
Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer
under 30 år etter § 20a i sosialtjenesteloven.

Jeg samtykker til å bli søkt inn til Vilja Vendepunktet for en samtale om mulige
aktiviteter som kan bidra til å styrke mine muligheter til arbeid, utdanning eller
selvforsørgelse.

Dato

Sted

Navn

Tlf.

------------------

--------------------

--------------------------------

---------------

Hvis du mener at du har tungt veiende grunner til å ikke delta i aktivitet skal
dette dokumenteres skriftlig.

Rettslig grunnlag: § 20a. Bruk av vilkår for personer under 30 år
Det skal stilles vilkår om aktivitet for tildeling av økonomisk stønad til personer under 30 år. Dersom manglende norsk- eller
samiskkunnskaper er årsaken til at personen ikke er selvhjulpen, skal det vurderes å stille vilkår om norsk- eller samiskopplæring.
Dersom vedkommende har hatt rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram, jf. integreringsloven § 8, og manglende norskkunnskaper
er årsaken til at personen ikke er selvhjulpen, skal det stilles vilkår om norskopplæring. Tredje punktum gjelder ikke for samiskspråklige
stønadsmottakere. Det skal ikke stilles vilkår om aktivitet når tungtveiende grunner taler mot det.
Det kan også stilles andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad, inkludert vilkår etter § 25.
Vilkårene må ha nær sammenheng med vedtaket. De må ikke være uforholdsmessig byrdefulle for stønadsmottakeren eller begrense
hans eller hennes handle- og valgfrihet på en urimelig måte. Vilkårene må heller ikke være i strid med andre bestemmelser i loven her
eller i andre lover.

Ved brudd på vilkår kan det fattes vedtak om at stønaden reduseres, forutsatt at det i vedtaket om stønad er informert om
muligheten for slik reduksjon.
Kommunen kan innhente opplysninger om stønadsmottakeres rett og plikt til deltakelse i introduksjonsprogram fra Nasjonalt
introduksjonsregister.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om plikten til å stille vilkår om aktivitet og reduksjon av stønaden.

