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Fylkesmannen i Buskerud viser til oversendt høringsnotat fra Arbeids- og
inkluderingsdepartementet om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

De kommunale tjenestene som inngår i minimumsløsningen i NAV-kontorene blir nå regulert
i en egen lov. I forslaget fremgår det at kommunens ansvar for å fremskaffe midlertidig
husvære vil være en del av NAV-kontorets oppgaver. Vi mener det er positivt at NAV ffir
ansvaret for denne tjenesten og kan se dette i sammenheng med brukers totale livssituasjon.

Departementet foreslår at det gis hjemmel for at fylkesmannen kan føre tilsyn med tildeling
av økonomisk stønad, kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad, tildeling av midlertidig
boltilbud, individuell plan og råd/veiledning. I tillegg foreslås det innført en plikt til
internkontroll for kommunene på de samme forvaltningsområder. Fylkesmannen har i dag et
begrenset tilsyn gjennom behandling av klager på enkeltvedtak. Både ved behandlingen av
disse, henvendelser fra publikum og tilsyn med andre deler av sosialtjenesten (regulert i kap 4
og 6) har vi sett at det er behov for et tilsyn som også omfatter tildeling av økonomisk stønad.
Fylkesmannen ser at tilsyn på dette området vil kunne bedre rettsikkerheten til den enkelte og
gi et bedre tjenestetilbud.

Opplysning, råd og veiledning i ny lov §4-1 gjelder også kommunenes plikt til å gi
økonomisk råd og veiledning. Vi savner et sterkere fokus på kommunens plikt til å yte
økonomisk råd og veiledning. Selv om økonomiske problemer er definert som å være en del
av det å ha sosiale problemer mener fylkesmannen at et sterkere fokus på fagområdet
økonomisk rådgivning er nødvendig. Vi foreslår derfor at økonomisk råd og veiledning
uttrykkelig blir nevnt i § 4-1.

I kapittel 6 i nytt lovforslag er det laget en oppstilling av hvilke avgjørelser som regnes som
enkeltvedtak., Dette mener vi i utgangspunktet er positivt, men ser samtidig at forslaget er for
snevert. F.eks er ikke vilkårsfastsetting eller stans i økonomiske ytelser (utenom kvp) nevnt i
opplistingen. Departementet bør derfor vurdere om opplistingen er fullstendig nok

Forslaget til Lov om sosiale tjenester i Arbeids- og velferdsforvaltningen vil etter vårt syn
kunne bidra til mer helhet i forhold til tiltak og virkemidler i NAV.  På  den annen side vil
samordning av tjenester etter kap.4 og 6 i sosialtjenesteloven by på en utfordring. Flere
NAV- kontorer ivaretar deler av tjenestetilbudet til personer med rusproblemer og psykiske
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lidelser. De må nå ivareta brukere etter to lover i sosialtjenesten. For at alle brukergrupper
skal få et godt og helhetlig tilbud må NAV-kontorene inngå tettere og bedre samarbeid med
andre kommunale etater som pleie- og omsorg, psykisk helse og barnevern. Det
landsomfattende tilsynet i 2008 med samarbeid mellom helse-, sosial- og barneverntjenesten
avdekket at det var lite fokus på barnas situasjon i familier som mottok økonomisk
sosialhjelp.

Fylkesmannen i Buskerud støtter forslaget i §2-3 om at tjenestene som gis skal være
forsvarlige. Dette vil lette fylkesmennenes tilsynsarbeid.
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