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HØRING - LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN

NTL er i utgangspunktet positiv til høringsforslaget. Vi vurderer at dette er en naturlig tilpasning
for å oppfylle intensjonen for samarbeidet i NAV mellom stat og kommune. Førstelinjen skal ha
felles resultatansvar og mulighet til å benytte de virkemidler som er nødvendige for å møte den
enkeltes behov.

Lovutkastet til resterende sosiallov er ikke presentert samtidig med ny lov, dette gjør det litt
vanskeligere å forholde seg til høringsforslaget. Vi forutsetter imidlertid at resterende punkter blir
videreført og omskrevet i tråd med lovens intensjon. Vi er opptatt av at også brukergrupper som
i hovedsak omfattes av den andre delen av loven blir ivaretatt minst like bra som før. En del
brukere av NAV-kontorene vil også være avhengig av tjenester som faller inn under begge lover.
NAV-kontorene vil gjennom partnerskapsavtalene med kommunene kunne ha ulikt
tjenestespekter. Vi er opptatt av at for eksempel rusmisbrukere (kapittel 6. i gammel lov) får et
like godt tilbud, både i og i samarbeid med NAV-kontorene.

Et felles tilsyn v/Fylkesmannen virker fornuftig, samt lovfesting av plikten til intern kontroll. Dette
vil være viktig for å sikre brukernes rettssikkerhet. Vi har ingen merknader til endingene i
begrepsbruk. Vi synes at det er positivt at man har tatt inn i § 2-4 at tjenestene som ytes skal
være forsvarlige og forutsetter at dette beskrives nærmere i forskriftene.

I den nåværende sosiallenesteloven har kommunene et ansvar for opplæring — dette ansvaret
er forsvunnet fra den nye loven. Dette blir begrunnet med at dette ligger implisitt i kommunenes
arbeidsgiveransvar (s. 24), men NTL mener at siden strukturen i NAV kontorene er såpass
spesiell (med både kommunal og statlig "herre") så er det viktig at dette ansvarsfestes eksplisitt.

I henhold til dagens lov om arbeids og velferdsforvaltninger er det dagens kapitler 5 og 5 A i
sosialtjenesteloven NAV-kontoret er pålagt ansvar for. Dette innebærer økonomiske tjenester
(sosialhjelp) og kvalifiseringsstønaden. NTL er derfor usikre på betydningen av den nye § 3-5 om
at kommunen i arbeids og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til
vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. I tillegg skal •
kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skaffe midlertidige boliger i henhold til § 4-11
Betyr dette at alle NAV-kontor skal ha dette som en obligatorisk del av sin portefølje? I så fall må*
også NAV-loven endres. Dersom ansvar for å skaffe boliger blir inkludert i denne loven vil det
bety en utvidelse av minimumsløsningen. Vi er ikke nødvendigvis negative til dette men mener at •• •



det kan ha betydning for kommuner der dette ikke i dag er inkludert i NAV-kontoret.

Ut over dette er vi positive til det nye lovforslaget.
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