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ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET

MOTTATT

10 MAR 2009

Høring om lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Vi har mottatt lovforslaget som overfører deler av dagens bestemmelser i
sosialtjenesteloven til ny lov med bestemmelser som skal dekke kommunenes
ansvar i NAV-kontorene. Slik vi har forstått det, skal øvrige bestemmelser i
nåværende sosialtjenestelov inngå i ny lov om helse- og omsorgstjenester i
kommunene.

Da det foretas oppstykkede endringer i dagens lovverk i denne omgang, blir det
vanskelig å se hvordan man vil ivareta helheten i punktene som oppstykkes og/eller
fjernes i dette lovutkastet. Det hadde utvilsomt vært en stor fordel om
høringsinstansene hadde fått anledning til å gjennomgå lovteksten for ny lov om
helse- og omsorgstjenester samtidig.

Spesielt har vi merket oss endringene kapittel 3, § 3-1 Generell forebyggende
virksomhet. I det foreliggende lovforslaget videreføres ikke tredje og fjerde ledd som
omhandler informasjon og oppsøkende virksomhet i rusforebyggende arbeid og
arbeidet med iverksetting av velferds- og aktivitetstiltak for barn, eldre og
funksjonshemmede og andre som har behov for det.

Det er mange familier og enkeltpersoner uansett alder, som har stort behov for at
slike tiltak inngår i den helhetlige vurderingen av arbeidsevne og behov for
økonomisk stønad.  Dette er tiltak som forebygger arbeidsfravær, fattigdom og sosial
isolasjon og er med på å opprettholde en god livskvalitet i hverdagen. Da dette
nødvendigvis ikke bare hører hjemme i en ny lov om helse- og omsorgstjenester,
foreslår Statens seniorråd at følgende tredje og fjerde ledd tas inn igjen i § 3-1:

Gjennom informasjon og oppsøkende virksomhet skal sosialtjenesten arbeide
for å forebygge og motvirke misbruk av alkohol og andre rusmidler, og spre
kunnskap om skadevirkninger ved slik bruk

Sosialtjenesten skal arbeide for at det blir satt i verk velferds- og aktivitetstiltak
for barn, eldre og funksjonshemmede og andre som har behov for det.
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