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Høring - Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

MOTTATT

13MAR 2009

Det vises til departementets oversendelse av 23.januar, mottatt her 3.februar og med frist
for høringsuttalelse 11.mars 2009.

Lovforslaget er motivert ut fra NAV-reformen, for å støtte opp under denne. Det er ikke
forutsatt endringer i materielt innhold i forhold til tilsvarende bestemmelser i lov om sosiale
tj ene ster m.v. av 13 .desember 1991 (Sosialtjenesteloven).

I det følgende vil vi komme med forslag til enkelte endringer og stille spørsmål til noen av
forslagene i lovutkastet. Vi kommenterer ikke de sider ved lovforslaget som vi gir vår
tilslutning til.

Lovens formål:
Her er det foreslått å styrke fokus på overgang til arbeid, samtidig som en ikke har
videreført bestemmelsen i sosialtjenesteloven om å:

"bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv
og meningsfflt tilværelse i fellesskap med andre."

Denne intensjonen tenkes på sikt ivaretatt i en felles lov for kommunale helse- og
omsorgstjenester.
Vi vil tilrå at ovennevnte formålsbestemmelse også tas inn i lov om sosiale tjenester i
arbeids- og velferdsforvaltningen. Denne føringen ansees også relevant i forhold til deler
av målgruppen for denne loven.

Kommunens ansvar:
Sosialtjenestelovens bestemmelser om kommunens ansvar for nødvendig opplæring er ikke
foreslått videreført. Begrunnelsen er at slike oppgaver følger av arbeidsgiveransvaret.
Ved de lokale NAV-kontorene, i alle fall i de minste kommunene, må en forutsette at også
medarbeidere som er tilsatt i staten skal utføre oppgaver/yte tjenester i medhold av den nye
loven. Da melder det seg ett spørsmål om det ikke ville vært mer hensiktsmessig å definere
ansvaret for opplæring til de oppgaver som skal ivaretas med hjemmel i loven, heller enn å
knytte dette til arbeidsgiveransvaret.

II I II  1111111  I I I I I  111111  i I I I I I i I I  1111  I I I I I I Il I I I II I I I I I I I II I I I I II 1111111111111111111111111111111111111

Sosial- og familieavdelinga

Telefon: 75 53 15 44
Telefaks: 75 53 15 84

E-post
postmottak@fmno.no
Internett
www.fylkesmannen.no/nordland



Økonomisk stønad m.v.:
Vi tilrår at kommunens ansvar for økonomisk rådgivning og bistand i forhold til
gjeldsrådgivning tydeliggjøres i forslagets § 4-1, i tråd med det som i praksis er tolket inn i
sosialtjenesteloven § 4-1.

Saksbehandlingen:
Vi stiller spørsmål ved om opplistingen av hva som er enkeltvedtak etter loven vil være
dekkende. En henvisning til forvaltningslovens definisjon av enkeltvedtak kan være et
alternativ slik at en unngår avgrensninger til praktisk innhold i vedtakene.

Klagebehandling, avgjørelse av tvister og tilsyn:
Fylkesmannen registrerer at tilsynet som er foreslått innført gjelder tjenester etter loven.
Det bes vurdert å utvide tilsynehjemmelen til også å omfatte hele eller deler av kapittel 3.
Noen tiltak etter denne bestemmelsen vil overfor den som mottar disse ha karakter av
tjenester. Vi har erfaring for at manglende samhandling på generelt/systemnivå kan
komplisere samhandling i enkeltsaker.

Tilsyn med tjenester er oftest et spørsmål om IK-system og medarbeidernes praksis.
Det framstår for oss som noe uklart hvor langt kommunen som ansvarlig for tjenestene
loven regulerer kan instruere medarbeidere ved NAV-kontoret tilsatt i staten. Vi har
registrert at i en av våre kommuner er det inngått avtale mellom kommunen og NAV-stat
om at statlig tilsatte medarbeidere også skal ivareta de oppgaver kommunen har ansvaret
for ved det lokale NAV-kontoret. Dette bes avklart nærmere enten gjennom lovteksten
eller forskrift.

Leif onsen (e.f.)
avdehngsdirektør
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