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Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvalMingen - Høring

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) viser til merknader til saken før den ble sendt
på alminnelig høring. Vi har med tilfredshet merket oss at de fleste av disse merknad-
ene er fulgt opp. Til forslaget som er sendt på høring har vi følgende merknader:

Lovens formål
Ifølge formålsbestemmelsen i sosialtjenesteloven § 1-1 skal loven bl.a. bidra til at den
enkelte får leve og bo selvstendig. Dette formålet er ikke foreslått videreført i den nye
loven.

I høringsnotatet er det vist til begrunnelse i Ot.prp. nr. 29 (1990-91) om den økte
satsingen på hjelpe- og støtteordninger for at mennesker med særlige behov skal kunne
bo i sine egne hjem og ikke i institusjon og anført: "Disse hjelpetiltakene vil ikke ligge i
denne loven, men videreføres i den nye loven om helse- og omsorgstjenestene i kom-
munene." Vi minner her om at arbeidet med ny lov om helse- og omsorgstjenester må
vurderes i sammenheng med ny helsereform samhandlingsreformen (slik det fram-
går flere steder ellers i høringsnotatet), og viser til at det i nevnte proposisjon også er
uttalt:

"Det bør være et hovedprinsipp for sosialtjenestens arbeid å styrke den enkeltes muligheter
til selv å styre sitt liv og å hindre at hjelpen skaper avhengighet (...) de fieste ønsker å bo i
sitt eget hjem så lenge som mulig".
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Tatt i betraktning at forslaget til ny lov omfatter kommunens ansvar for å medvirke til å
skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på
boligmarkedet, mener vi at bestemmelsen om at loven skal bidra til at den enkelte får
leve og bo selvstendig, bør videreføres både i den nye loven og i de resterende delene
av sosialtjenesteloven.

Individuell plan
Helselovgivningen pålegger helsetjenesten en plikttil å utarbeide individuell plan for
den enkelte, uavhengig av om det er satt fram krav om dette, jf. kommunehelsetjenes-
teloven § 6-2a, spesialisthelsetjenesteloven § 2-5 og psykisk helsevernloven § 4-1. Sam-
tidig er det i pasientrettighetsloven § 2-5 presisert at personer med behov for langvarige
og koordinerte tjenester, har  rett  til å få utarbeidet individuell plan. Formelt sett inne-
bærer dette en annen regulering enn den vi har i gjeldende sosialtjenestelov og forslag-
et til ny lov § 4-12. Selv om forslaget i høringsnotatet og gjeldende helselovgivning i
praksis ofte vil bli tolket på samme måte, har vi her en prinsipiell forskjell i regulerin-
gen av individuell plan. Etter HODs vurdering vil det være en fordel om reguleringen av
individuell plan i sosiallovgivningen blir harmonisert med den reguleringen vi har i hel-
selovgivningen. Dette innebærer at lovforslaget, i tillegg til bestemmelser om rett til in-
dividuell plan, bør ha en bestemmelse som pålegger kommunen en plikt til å utarbeide
individuell plan.

Administrative og økonomiske konsekvenSer
Etter HODs vurdering bør det legges til grunn at forslaget til nye regler om plikt til å
føre internkontroll med virksomhet og tjenester etter lovforslaget kapittel 4 og 5 (øko-
nomisk stønad, kvalifiseringsprogram og kvalifiseringsstønad) vil medføre noe økte
kostnader for kommunene. Dette gjelder særlig i en etableringsfase.
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