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Eidsvoll kommune
Helse- og sosialetaten

Eidsvoll kommune avgir med dette følgende høringsuttalelse:

Deres ref:
Vår ref.:
Dato:
Saksbehandler:

Høringsuttalelse på forslaget til lov om sosiale tjenester 1 arbeids- og
velferdsforvaltningen

Det vises til utsendte høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

1. Økonomisk stønad, kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad.
Eidsvoll kommune støtter lovforslaget om at disse ordninger blir lovfestet lagt til NAV.
Disse ordninger henger sammen og passer godt inn i NAV sin visjon - Vi gir
mennesker mulighet. Og det er relatert til færre på passive ytelser og flere ut i
inntektsbringende aktivitet.

2. Ansvar for boliger til vanskeligstilte. Ny lov §§ 3-5 og 4-11.
I utredning legges det opp til et skille som følger hovedlinjene
a. økonomisk/arbeidsrettet karater
b. helse- og omsorgstjenester:

Eidsvoll kommune er enig i en slik prinsipiell deling. Likevel har kommunen
innsigelser mot at boliger for vanskeligstilte i prinsippet skal ligge under kommunens
tjenester ved NAV-kontoret. Vår erfaring er at boliger for vanskeligstilt ligger i et
grenseland mellom det som defineres som økonomisk og omsorgsmessig bistand. De
aller fleste som kommer i denne kategorien - vanskeligstilte - trenger tjenester i
tillegg til økonomisk/arbeidsrettet karakter. De trenger mer eller mindre tett
oppfølgning og veiledning både av en miljøarbeidertjeneste og økonomisk
rådgivning/veiledning. Målet med å hjelpe vanskeligstilte er ikke bare å skaffe bolig,
men også å bistå de slik at de kan beholde boligen over tid. Derfor er det helt
nødvendig med et samspill mellom kommunens omsorgs- og oppfølgningstjeneste og
kommunens økonomiske og arbeidsrettede tiltak gjennom NAV-kontoret.

Videre vil vi understreke at Husbanken har et omfattende program for å bistå
vanskeligstilte med bolig. Dette er ordninger som kommunene vanligvis forvalter
gjennom kommunens boligkontor. Det er ikke ønskelig at disse ordningene overføres
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NAV-kontoret siden dette er tiltak som omfatter lagt flere en de som naturlig har sin
saksbehandling/oppfølgning på NAV-kontoret. Det er viktig at kommunen har mulighet til
å legge opp helhetlige tiltak i forhold til vanskeligstilte, og ikke splitte disse tiltakene
mellom to så avskilte administrasjoner som kommunens tjenesteapparat og NAV-
kontoret.

Eidsvoll kommune vil derfor på det sterkeste anbefale at boliger for vanskeligstilte ikke
blir lovpålagt overført til NAV-kontoret, men at kommunen i samarbeid med NAV, selv
kan bestemme om denne tjenesten skal opprettholdes kommunens tjenesteapparat eller
overføres til de kommunale tjenester i NAV.

Eksterne kopimottakere:
KS Akershus
NAV Eidsvoll

Med hilsen
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ddvar Hanssveen
Fung. rådmann
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helse- og sosialsjef
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