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Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S09/444. 
 
HØRING - LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG 
VELFERDSFORVALTNING - HØRINGSUTTALELSE 
 
Vi viser til Arbeids- og inkluderingsdepartementets høringsbrev datert 23. januar 2009. Asker 
kommunes høringsuttalelse er behandlet politisk i helse- og omsorgskomitéen 11. mars 2009, 
og sendes derfor, etter avtale med departementet, noe forsinket i forhold til høringsfristen. 
 
Asker kommune støtter forslaget om at de kommunale tjenestene som inngår i NAV-
kontorene, samles i egen lov. Disse tjenestene er i all hovedsak økonomisk stønad samt 
kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad. Den foreslåtte endringen vil gjøre det lettere 
for tjenestemottakere å finne frem i lovverket. Samtidig vil det gi bedre oversikt for ansatte i 
NAV og god harmoni mellom regelverk og organisering. 
 
Som uttalt i tidligere høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet (Bernt-utvalgets 
innstilling), støtter kommunen også et forslag om å harmonisere sosialtjenesteloven og 
kommunehelsetjenesteloven slik at helse- og omsorgstjenestene reguleres i samme lov. Vi er 
enige i at det også i denne sammenhengen er hensiktsmessig å ta ut de delene av 
sosialtjenesteloven som hører hjemme under NAVs forvaltningsområde.  
 
Et resultat med én lov for sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og én lov for 
kommunale helse- og omsorgstjenester, vil etter Asker kommunes vurdering gi god oversikt 
for tjenestemottakere og ansatte samt bidra til økt rettssikkerhet for den enkelte. 
 
Innføring av plikt til internkontroll for kommunen og tilsynsplikt for fylkesmannen bidrar 
også til økt samsvar - og harmonisering med annet regelverk for kommunale tjenester. 
 
Asker kommune imøteser den pågående evalueringen av de statlige retningslinjene for 
utmåling av økonomisk stønad som skal sluttføres våren 2009. 
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