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UTKAST TIL FORSKRIFT TIL LOV OM SOSIALE TJENESTER I 
ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN - HØRING

Viser til høringsbrev dat. 12.04.2011. 

Nord-Odal formannskap har i møte 22.08.2011, sak 041/11 gjort følgende vedtak:

Det er positivt at det nå kommer en forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. Dette vil medfører at det de ansatte i NAV får mer detaljerte 
regler å forholde seg til og at det blir enklere å tolke lov om sosiale tjenester i arbeids- og 
velferdsforvaltningen.

Forskriftens kapittel 1:
Nord-Odal kommune mener at det er riktig å stadfeste hvilken rett personer som er i en 
nødssituasjon har, jf. §§1 og 4 i utkastet, når de ellers ikke fyller vilkårene for å motta 
ytelser etter lov om sosiale tjenester i NAV. Det samme gjelder for personer som har 
vært utsatt for menneskehandel, jf. § 1, siste ledd i utkastet. Det er positivt at 
ansvarsforholdet mellom kommuner avklares i forhold til personer som det gis 
integreringstilskudd for. Kommunen støtter bestemmelsen om at det er kommunen som 
mottar integreringstilskuddet som skal ha ansvaret for den enkelte om ikke annet er 
avtalt, jf. § 3 i utkastet.

Forskriftens kapittel 2:
Nord-Odal kommune ønsker å peke på følgende punkter i forhold til § 7 i forskriften og 
høringsnotatet:

- Det er uheldig at det i NAV blir brukt ulik begrepsforståelse av hva 
arbeidsrettede tiltak er. I denne forskriften er det definert som arbeidstrening, 
mens det blir definert som arbeidspraksis i forskrift for arbeidsmarkedstiltak.

- I tillegg til fokus på overgang til arbeid bør det være fokus på overgang til 
utdanning. I praksis har det vært fokus på dette for en del av deltakerne i 
programmet.



- Det er positivt evalueringstidspunktene skal komme frem i programmet. Det er 
viktig at NAV åpner for evalueringer utenom de planlagte tidspunktene også. 

Nord-Odal kommune ønsker å peke på følgende punkter i forhold til § 8 i forskriften og 
høringsnotatet:

- Med tanke på målgruppen for kvalifiseringsprogrammet burde tidsrammen for 
programmet vært lengre enn 2 ½ år.

- Kvalifiseringsprogrammet bør ikke være en engangsrettighet. Fyller en person 
vilkårene burde det være mulig å få dette programmet på nytt.

- Det vil være vanskelig å fastsette vedtaksperioden lik tiltaksperioder, særlig der 
hvor deltakeren skal inn på ett avklaringstiltak først. Det vil også kunne være 
ventetid på noen tiltak som gjør det vanskelig å tidfeste når tiltaket avsluttes.

- Det er uheldig at antall vedtak er avgjørende for hvor lenge en kan delta, da 
særlig om vedtaksperioden knyttes opp mot tiltakenes lengde. Det bør være 
tidsrammen (2 ½ år) som er avgjørende ikke antall vedtak.

Forskriftens kapittel 3:
Nord-Odal kommune mener at barnetillegg ikke bør stå som en fast sum i forskriften, jf. 
§9. Ett alternativ er at det settes til en prosentandel av Grunnbeløpet. Barnetillegget vil 
da hvert år bli justert.

Nord-Odal kommune mener at det er uheldig at deltakere i forbindelse med fødsel kan 
miste noe av tiden da har i kvalifiseringsprogrammet. I høringsnotatet mener 
departementet at kvalifiseringsprogrammet må avsluttes om deltakeren ønsker å være 
hjemme med barnet i mer enn 6 uker, jf. forskriftens § 19. Det bør her vurderes om det 
skal gis en ekstra mulighet til å fatte vedtak om forlengelse, utover det antall vedtak som 
følger av forskriftens § 8. Det bør tidsbegrenses slik at samlet varighet på programmet 
ikke overstiger maks tiden (2 ½ år).

Med hilsen

Randi Brubakken
saksbehandler


