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Høring - om lov om sosiale tjenester i arbeids - og velferdsforvaltningen

Lier Kommune slutter seg til forslaget om en deling av Lov om Sosiale tjenester.
De kapitlene som omfatter den såkalte "minimumsløsningen" av kommunalt ansvar innenfor
NAV kontorene, skilles ut som en egen del av Sosialtjenesteloven. Dette gjelder Råd og
veiledning, midlertidig bolig etter § 4.5, de økonomiske virkemidlene etter lovens Kap 5 og
Kvalifiseringsprogram med stønad i nåværende kap.5.A
Den foreslåtte endringen vil gjøre det enklere for brukere å finne fram i lovverket. Samtidig
vil det gi bedre oversikt for ansatte i NAV.

Kommunen defineres som ansvarlig for tjenester og ytelser etter Lov om sosiale tjenester på
disse emrådene innenNAV kontoret, ikke lenger Sosialkontoret.
Det finner vi helt riktig.
Samtidig slutter Lier Kommune seg til forslaget om Intern kontroll med tilsyn fra Fylkesmann
også på de økonomiske ytelsene og Kvalifiseringsprogrammet.
Lier Kommune har gode erfaringer med også å ta Gjeldsrådgivning, virkemidlene på hele
Boligområdet, (dvs tildelinger av boliger, Husbankens ordninger og kommunal bostøtte) inn i
NAV kontoret.
Vi mener at Lov om sosiale tjenester kap 6 (med respekt for deres spesialkompetanse) også
kan være en del av et NAV kontor. Her har imidlertid kommunene valgt ulike løsninger. Dept.
vil komme tilbake til denne delen av loven sammen med hele kap. 4 (omsorgstjenestene) når
Bernt-utvalget legger fram sin vurdering av resten av kommunens helse- og omsorgstjenester.
Forslaget innebærer for øvrig ingen materielle eller økonomiske endringer, unntatt mer tilsyn
fra Fylkesmannens side.

Nærmere begrunnelse:
Det foreligger et forslag til deling av Lov om sosiale tjenester. Dette mener Lier Kommune
kan være ryddig og hensiktsmessig. Den delen av loven som omhandler
«minimumsløsningen» av tjenester som komnumen skal legge inn i NAV kontorene, skilles ut
som egen lov; Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Det gjøres en endring i noen begreper. Det vil  være kommunen i NAV kontorene som har
ansvaret for o avene ikke len er osialko
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Lov om sosiale tjenester
Kap 1 definerer formålet med loven; å bedre levevilkårene for vanskeligstilte
Kap 2 definerer ansvarsområdene for kommune vs fylkeskommune vs stat
Kap 3 beskriver det forebyggende ansvaret, herunder boliger til vanskeligstilte § 3.4
Kap 4 pålegger kommunen å gi råd og veiledning herunder økonomisk rådgivning og

øvrige sosiale tjenester (hjemmetjenester m.m.) herunder midlertidig husvære § 4.5
Kap 5 omhandler den økonomiske stønaden (sosia1hjelp)
Kap 6 særlige tiltak overfor rusmisbrukere

Kommunen i NAV beholder ansvaret for Lov om sosiale tjenester Kap 1, det forebyggende
arbeidet etter Kap 3, råd og veiledning fra § 4 og hele dagens Kap 5 dvs, de økonomiske
virkemidlene.
Undersøkelser viser at de kommunalt ansatte har stor tro på reformen, fleretatsbrukere har stor
nytte av den, alle er tjent med en dør inn til denne delen av forvaltningen og med fleksible
virkemidler. Rasjonalisering av forvaltningen vil imidlertid kunne føre til at oppfølgingen av
brukere, det sosiale arbeidet prioriteres ned i forhold til ren saksbehandling. Det er ikke målet
med reformen som skulle føre til mer oppfølging av brukere på de lokale kontorene.

Resten av Lov om sosiale tjenester, Kap 4 som omhandler omsorgstjenestene vil bli behandlet
av Bernt-utvalget sammen med kommunens øvrige helse- og omsorgstjenester.
Forslaget omtaler ikke Kap 6, tjenester til rusmisbrukere. Lier Kommune har tatt denne delen
av tjenestetilbudet med inn i NAV kontoret, mens mange har va1gt å holde det utenfor. Vi er
fornøyd med at denne spesialisttjenesten finnes inne i NAV kontoret, både for
rusmisbrukemes tilgjengelighet til resten av tiltaksapparatet og for at andre brukere kan få
tilgjengelighet til ekspertisen på dette. Det betinger imidlertid respekt for det særegne ved
denne kompetansen.
Lov om sosiale tjenester § 4.5 omhandler tildeling av midlertidige botilbud og er også en del
av loven som skal inn i NAV kontoret etter forslaget.
For oss er det en selvfølge at denne sees i sammenheng med de andre virkemidlene vi har på
boligfeltet, tildeling av ordinære leieboliger til vanskeligstilte, lovens § 3.4., Husbankens
bostøtte og andre virkemidler som økonomisk rådgivning. Imidlertid er den ordinære
boligtildelingen ikke en del av forslaget. Akkurat som for Kap 6; tjenester til rusmisbrukere
og Gjeldsrådgivning, er også tildeling av boliger til vanskeligstilte tillagt ulike instanser i
forskjellige kommuner.

Det viktigste for oss er at staten evner å se bredden i det ansvaret som kommunen har i et
NAV kontor og synergieffekten av at kommunen ofte også er største arbeidsgiver i en
kommune.
NAV reformen skal sikre befolkningen bedre hjelp til arbeid og aktivitet og et sikkert
inntektsgrunnlag for dem som ikke kan arbeide.
Saksbehandling av alle ytelser og filtak er en viktig del av dette, men oppfølging av brukere er
nøkkelen til suksess både overfor sykmeldte og overfor arbeidssøkere samt de som ellers skal
ha oppfølging.

Forebyggende sosialt arbeid er en av de viktigste oppgavene, om vi skal unngå at nye
ungdommer faller i den såkalte "fattigdomsfella". Det er viktig at ikke kommunen legger bort
dette ansvaret i tider hvor presset på ytelser er stort.
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Som et ønske kan vi tilføye at det for alle kommuner hadde vært en stor praktisk fordel om
nummeret på kapitler og paragrafer ble beholdt.

Med vennlig hilsen

j 4

Elisabeth Sommerfelt
Sosialsjef
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