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Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
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Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids-  
og velferdsforvaltningen 
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Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids-  
og velferdsforvaltningen 
 
 
Vedlegg: 
Sammendrag av høringen 
Vedtak til: 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet, rådmann, ordfører, NAV-Dovre, 
økonomisjef, revisjon 
Saksutredning: 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet har sendt ut på høring forslag til 
lov om sosiale tjenester i  
arbeids- og velferdsordningen. Med dette lovforslaget blir de sosiale 
tjenestene som inngår i  



NAV-kontorene regulert i egen lov. Dette gjelder i hovedsak stønad til 
livsopphold (sosialhjelp),  
kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad. Etter gjeldende lovgivning 
reguleres disse  
tjenestene sammen med kommunale tjenester i sosialtjenesteloven. 
 
Det foreslås at fylkesmannen skal føre tilsyn med forvaltningen av 
tjenestene etter loven, og at  
kommunen skal føre internkontroll. For øvrig medfører ikke lovforslaget 
noen materielle  
endringer i forhold til gjeldende sosialtjenestelov. 
 
Siden høringsfristen er 11.03.09, sendes saksframlegget inn med forbehold 
om at oppvekst-,  
kultur- og omsorgsstyret slutter seg til det på møtet 24.03.09. 
Vurdering: 
Loven vil medføre endinger på følgende punkter: 
1.) Krav om egenkontroll/intern kontroll. 
Krav om tilsyn fra fylkesmannen. 
 
Dette vil styrke innbyggernes/brukernes rettigheter og – sikkerhet, og 
det vil medvirke til å gi  
kommunen sikkerhet for at praktiseringen blir i henhold til gjeldende lov 
og regelverk. 
På sikt kan endringen medvirke til, at det i høyere grad blir dannet 
gjeldende retningslinjer for,  
hvordan man i praksis utøver loven. På sikt er det dermed også mulighet 
for at det vil komme  
færre klager. Endringen vil gi mulighet for at det i større grad dannes 
presedens for, hvordan  
man handler i forskjellige saker, og slik at man får en fastere prosedyre 
for slike saker. 
 
2.) Sosialtjenestelovens regler om økonomisk stønad, 
kvalifiseringsprogram og  
   - stønad og regler om opplysning, råd og veiledning samles i en egen 
lov om sosiale   
   tjenester. 
 
Innsatsen for de tjenester, som hovedsaklig er av økonomiske og/eller 
arbeidsmarkedsrettet  
karakter, skilles lovmessig fra de kommunale omsorgstjenester innenfor 
helse- og  
omsorgstjenesten. 
Det må være relevant at et særskilt arbeidsinnsatsområde har egen 
lovgivning. Det kan medvirke  
til å gjøre det mer oversiktelig, hvem som har ansvar. Dette kan 
forhindre ansvarsfraskrivelse og  
gi brukerne større sikkerhet for å få de tjenester, som de har krav på, 
og kommunen større  
sikkerhet for at de får det. 
 
3.) Nytt er også at plikten til å skaffe midlertidig botilbud nå blir 
plassert i den nye loven og dermed på NAV kontoret. 
 
Selv om dette også fungerer slik i dag, er det viktig med klargjøring av 
ansvar og  



arbeidsoppgaver. I Dovre har det nylig oppnevnte boligutvalget som en av 
sine oppgaver å  
”Vurdere framtidig administrering av kommunens boligmasse og ulike låne- 
og  
tilskuddsordninger slik som bostøtte, boligtilskudd og startlån. Herunder 
vurdere evt.  
opprettelsen av et kommunalt boligkontor ”.  
Man kan ikke se at dette kommer i strid med at NAV har ansvar for å 
skaffe midlertidig  
botilbud. Det må uansett være et nært samarbeid for å finne løsninger. 
Under alle  
omstendigheter må det være et system for hvordan dette håndteres. 
 
Formålet med loven endres også litt – da formålet utvides til å skulle 
fremme overgangen til  
arbeid. 
 
Denne endring vurderer rådmannen som riktig. Endringen kan forhåpentlig 
på sikt medvirke til å  
flytte fokus mer på arbeid og kvalifisering for arbeid. Sosialhjelp er jo 
bare tenkt som en  
midlertidig ytelse. Det er viktig at de som arbeider innenfor NAV må 
handle ut fra dette, og da  
viktig at loven støtter opp.  
Selv om man også i dag kan stille vilkår, er formuleringen meget svak og 
brukeren vil nesten  
alltid kunne unnslå seg, hvis han/hun ikke er motivert for å delta. Loven 
bør bli mer presis på  
dette område. For å kunne arbeide mer med å gjøre brukerne i stand til å 
forsørge seg selv, er det  
helt nødvendig å kunne stille vilkår – selv om brukeren på forhånd ikke 
er toppmotivert for å  
delta.  En form for sammenheng mellom ytelse og egen innsats – vel å 
merke for de personer  
som kan klare dette - er grunnlegende for å få mennesker tilbake i 
arbeid. Det vil alltid være  
grupper som dette kan gjelde for, og det må loven ta høyde for. 
 
Endringen som pålegger kommunen å føre internkontroll med tjenesten, må 
føre til at kommunen  
også på dette området utarbeider rutiner/prosedyrer for oppfølging av 
sosiale tjenester i NAV,  
og slik at man dermed kan sikre tettere oppfølging og samarbeid mellom 
kommunen og NAV. 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Oppvekst-, kultur- og omsorgsstyret vedtar: 
 
Oppvekst-, kultur og omsorgsstyret slutter seg til vurderingene i 
saksframlegget. 
 
 
 
 
 


