
HØRINGSUTTALELSE
Forslag til utvidelse av
pasientombudsordningen

NETTVERK FOR
KOMMUNALE OMBUD

Nettverk for kommunale ombud ønsker regjeringens mål om å utvide arbeidsområdet for
pasientombudene velkommen.

Det er ombudsnettverkets oppfatning at behovet for ombud for brukere av kommunale og
øvrige offentlige tjenester er stort og økende. Vi mener at etablering av ombudsordninger
styrker rettssikkerheten til den enkelte bruker. Behovet for å styrke rettssikkerheten til
brukere av offentlige tjenester har vært omtalt i tidligere stortingsmeldinger. I
Stortingsmelding (1999 - 2000) nr 25 om fri rettshjelp heter det (under sammendraget pkt. 3
og 4):

" Undersøkelsene viser at det er et utbredt udekket rettshjelpsbehov i befolkningen,
og at behovet for rettshjelp øker når de sosiale  og økonomiske ressursene avtar."

" Det udekkede rettshjelpsbehovet i befolkningen knytter seg  i stor grad til lovgivning
som skal sikre utjevning av verdifordelingen i samfunnet. Undersøkelser tyder på at
det er den del av befolkningen som har størst behov for sosiale ytelser, som minst
kjenner sine rettigheter. Rettshjelpstilbudet bør således være  en del av
velferdssystemet og et viktig redskap for å  gjøre velferdslovgivningen effektiv.

På bakgrunn av ovennevnte mener ombudsnettverket at det er grunnlag for å stille spørsmål
ved at man avventer å utvide ordningen til også å omfatte kapittel 5 i Lov om sosiale
tjenester (LOST).  Personer som trenger sosialhjelp befinner seg ofte i et sterkt
avhengighetsforhold til sosialtjenesten.  Hjelpen som gis fra sosialtjenesten bærer preg av å
være både subsidiær og skjønnsbasert.  Mange av brukerne har problemer som er
sammensatte og komplekse.

Ombudsnettverket mener videre at det er uheldig at man på den ene siden velger å inkludere
LOST §  4-5 ("midlertidig husvære")  mens det samtidig foreslås å utelate hele kapitel 5. Disse
reglene henger så nært sammen at det ikke er naturlig å skille dem fra hverandre,  jf. Sosial-
og helsedirektoratets brev av 29.06.05 til Arbeids-  og sosialdepartementet om "kommunenes
administrative apparat for forvaltning av økonomisk sosialhjelp (minimumskrav til
kommunenes representasjon i de nye Arbeids-  og Velferdskontorene).

Ombudsnettverket viser også til prinsippene som ligger til grunn for LOST  §§ 3-1 og 3-2, som
innebærer at sosialtjenesten har et eksplisitt samordningsansvar og en plikt til å drive
forebyggende virksomhet.

Ombudsordninger som omfatter kommunale tjenester krever nærhet til brukerne og
kjennskap til den enkelte kommunens organisering og forvaltning. Med en fylkesvis
organisering av en utvidet pasientombudsordning blir dette en utfordring. Utvidelsen av
ombudsordningen vil i tillegg etter vårt syn kreve langt større ressurser enn det som er
foreslått.
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Leder
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KOMMUNENES  ADMINISTRATIVE APPARAT FOR FORVALTNING AV
ØKONOMISK  SOSIALHJELP

Bakgrunn

Det vises til møte i ASD 17.06.2005 hvor beregning av ressurser i den fremtidige førstelinjen ble
diskutert. Det ble konkludert med at SHdir skal komme med et forslag om en presisering av innholdet i
minimumskravet til kommunenes representasjon i de nye Arbeids- og Velferdskontorene. Det er gitt
følgende definisjon på minimumskravet:

"Kommunenes administrative apparat for forvaltning av økonomisk sosialhjelp"

vedlegg notat "NAV økonomi" av 26.05.2005 oppgir SHdir at den kan herske en viss usikkerhet ved
betydningen og forståelsen av hva som inngår  i "Kommunenes administrative apparat for forvaltning av
økonomisk sosialhjelp". Uten en nærmere definisjon av dette, vil det være vanskelig å beregne andelen
av kommunale personellressurser som skal over i den nye felles førstelinjen.

På møtet den 17.06.2005 gikk det fram at ASD vurderer at "kommunens administrative apparat for
forvaltning av økonomisk sosialhjelp" innbefatter kapittel 5 i Lov om sosiale tjenester.

Nedenfor gjennomgås eventuelle ansvarsområder og oppgaver som SHdir mener bør vurderes inn i en
felles førstelinjen for at målene for reformen skal nås.

Kjennetegn ved sosialtjenesten

Sosialtjenesten er det siste sikkerhetsnettet i vårt velferdssystem. Personer som trenger sosialhjelp,
befinner seg ofte i et sterkt avhengighetsforhold til sosialtjenesten der en stor andel ikke uten videre
kvalifiserer for hjelp fra andre instanser. En stor andel av dem befinner seg ofte i vanskelige
livssituasjoner med komplekse og sammensatte problemer, herunder rusmiddelproblematikk, psykiske
og somatiske lidelser og sosiale misstilpasninger. Hjelpen som gis fra tjenesten bærer preg av å være
både subsidiær og skjønnsbasert.

Sosialtjenestene i Norge er preget av fleksibilitet og mangfold. Det varierer i sterkt hvilke
ansvarsområder som inngår i det som benevnes "sosialtjenesten". Dette har sammenheng både med
den differensierte kommunestrukturen, og med sosialkontorenes komplekse arbeidsoppgaver. Et
eksempel på det siste kan være en samtale med en rusklient rundt en søknad om sosialhjelp til
midlertidig bolig  både  være arbeid med økonomisk sosialhjelp, arbeid med rusmiddelmisbrukere og
boligsosialt arbeid.

Sosial-  og helsedirektoratet
Avdeling for kommunale velferdstjenester
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Arbeidsoppgavene går over i hverandre, og det kan være vanskelig å avgrense en oppgave innenfor et
tjeneste- og temaområde. Dette kompliserer grunnlaget for å beregne hvor mye av ressursene som i
dag brukes til kun forvaltning av økonomisk sosialhjelp.

Dette kan illustreres med følgende figur:
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Arbeid i sosialtjenesten
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Målene i reformen og intensjonene i sosialtjenesteloven

De viktigste målene for reformen er at den skal

• Få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad

• Bli enklere for brukerne og tilpasse brukernes behov

• Bli en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Flere brukere med arbeidsevne skal tidligere inn i aktive, arbeidsrettede prosesser. Brukere som trenger
det skal raskt få en helhetlig behovsavklaring og et samordnet tjenestetilbud, og møte et kontor som
inviterer til brukermedvirkning og egenaktivitet, og som fokuserer på muligheter, tett oppfølging og
arbeidsrettede tilbud.

Intensjonene i sosialtjenestens kapittel 5 samsvarer med grunnlaget for arbeids -og velferdsreformen.
Sosialhjelp skal sikre forsvarlig inntekt. Samtidig er prinsippet om sosialhjelpens subsidiære karakter
uttrykkelig lovfestet i § 5-1. Ytelsen skal være midlertidig og den enkelte stønadsmottaker skal utnytte
alle muligheter for å forsørge seg selv. Dette er i tråd med selvhjelpsprinsippet hvor hjelpen som gis skal
bidra til å styrke vedkommendes ressurser til å styre sitt liv. Loven åpner derfor for andre hjelpetiltak enn
økonomisk støtte for å nå dette formål, og det henvises spesielt til § 5- 3 om bruk av vilkår. Det henvises
videre til råd- og veiledning knyttet til hjelpen som ytes, herunder økonomsk rådgivning (Rundskriv 1-
3412001)

På bakgrunn av bestemmelsene i sosialtjenesteloven, iverksetter derfor sosialkontortjenesten en rekke
tiltak utover økonomisk støtte for å oppnå intensjonene i lovverket, herunder aktiviserings- og
arbeidstiltak, rådgivningstjenester, boligtiltak m.v. Disse aktivitetene er i tråd med målsettingene for
reformen.

Utvalgte sosialsjefers avgrensing av minimumsløsningen

SHdir arrangerte 18.05.05 et arbeidsseminar for sosialsjefer i 15 utvalgte kommuner. Kommunene ble
valgt ut fra at de enten deltok i samordningsprosjektet, var samordnet med aetat og trygd på eget
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initiativ, eller planlegger samordning i nær framtid. Sosialsjefene uttrykte stor skepsis til en
minimumsløsning som kun skal omfatte kommunenes administrative apparat for forvaltning av
økonomisk sosialhjelp.

Da sosialsjefene ble stilt ovenfor et scenario der den lokale statsetaten kun ønsket minimumsløsningen,
"kommunens administrative apparat for forvaltning av økonomisk sosialhjelp", svarte de som følger på
spørsmålet hva dette innebærer av kommunale ytelser og oppgaver:

Det er eni het om at minimumsløsnin en må innbefatte:
• Kapittel 5 i Lov om sosiale tjenester: økonomisk sosialhjelp/bruk av vilkår
• Økonomisk rådgivning (i tråd med selvhjelpsprinsippet i sosialtjenesteloven)
• Midlertidig bolig (§ 4-5)
• Råd og veiledning (§ 4-1)

Det er tvil om:
• Flyktninger (eks.vis 3 måneder på sosialhjelp før introduksjonsstøtte)
• Introduksjonsstøtte

Det er uenighet om:
• Aktiviserings- og arbeidstrettede tiltak som iverksettes i tråd med selvhjelpsprisnippet i

sosialtjenesteloven

Det er altså ingen av sosialsjefene som svarte at en minimumsløsning kun kan bestå av det
administrative apparatet, uten å trekke inn oppgaver som utgår fra og oppfyller intensjonene i kapittel
fem i sosialtjenesteloven.

Råd og veiledning

I henhold til Lov om sosiale tjenester § 4-1 skal sosialtjenesten gi opplysninger, råd og veiledning som
kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan sosialtjenesten ikke selv gi slik hjelp, skal den
så vidt mulig sørge for at andre gjør det.

Sosialtjenestens råd- og veiledningsansvar er ofte av avgjørende betydning for å nå målsettingene om
at økonomisk sosialhjelp skal være en subsidiær og kortvarig ytelse. Det er i mange tilfeller en
ressurskrevende oppgave å gi råd og veiledning som er tilpasset den enkeltes situasjon, og det krever
at klientens livssituasjon kartlegges på en grundig måte. Dette kan imidlertid forhindre at mange
personer etableres som sosialklienter, siden de med sosialtjenestens hjelp kan finne alternative
løsninger på en vanskelig livssituasjon.

SHdir ønsker å presisere at råd og veiledningsoppgavene strekker seg fra økonomisk rådgivning,
eksempelvis hjelp til å forhandle med kreditorer, sosialfaglige støttesamtaler, eksempelvis om hvordan
foreldre til fattige barn skal forholde seg til de kravene samfunnet stiller til forbruk hos barn og unge, og
juridisk rådgivning, eksempelvis hvilke rettigheter man har etter et samlivsbrudd.

Denne formen for råd- og veiledning kan i mange tilfeller bli svært omfattende og ressurskrevende.
SHdir vurderer at store deler av denne rådgivningen ligger innenfor oppgavene knyttet til forvaltning av
økonomisk sosialhjelp. SHdir opplever det som uheldig at denne delen av virksomheten ikke blir en
eksplisitt del av sosialtjenestens oppgaver i en felles førstelinje med statsetaten. Råd og
veiledningsoppgavene ligger innenfor selvhjelpsprinsippet i Lov om sosiale tjenester.

Hvis klientene kun skal få behandlet søknader om økonomisk sosialhjelp, uten at det i denne
sammenheng påhviler førstelinjen et ansvar for å gi råd og veiledning om hvordan komme seg ut av den
vanskelige situasjonen, medfører dette en sterk svekkelse av det rettslige grunnlaget i kapittel fem og
sosialkontorenes hjelperolle.

SHdir er derfor betenkt over at råd- og veiledning kun skal ligge til andre deler av det kommunale
tjenesteapparatet, da dette vil gå ut over de svakeste klientene. En av sosialtjenestens viktigste
funksjoner er at den fanger opp mennesker som av forskjellige grunner faller utenfor det øvrige
hjelpeapparatet. Dette kan være personer med problemer knyttet til rusmisbruk eller psykiatri. Enkelte
av disse unndrar seg hjelp, og har ofte kun kontakt med sosialtjenesten da det er helt nødvendig for å
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motta penger til nødvendig livsopphold. Mange av disse har store terskler mot å ta kontakt med andre
deler av hjelpeapparatet. Man kan derfor ikke uten videre slutte at disse klientene vil oppsøke andre
deler av det kommunale tjenesteapparatet for å få nødvendig råd- og veiledning.

Dersom ikke førstelinjen skal ha et særlig ansvar for å gi disse klientene sosialfaglig veiledning om
hvordan de skal komme seg ut av en vanskelig situasjon, vil reformen føre til en alvorlig svekkelse for de
aller svakeste i samfunnet.

Konklusjon
For å nå reformens målsettinger mener SHdir at ansvar for råd og veiledning i henhold til § 4-1 må bli en
eksplisitt del av sosialtjenestens arbeid det nye arbeids- og velferdskontoret og at det ressursmessig må
tas hensyn til dette ved beregning av personellressurser i førstelinjen.

Midlertidig bolig

henhold til Lov om sosiale tjenester § 4-5 er sosialtjenesten forpliktet til å finne midlertidig husvære for
dem som ikke klarer det selv. Paragrafen lovfester kommunens rett til å skaffe midlertidig husvære i en
akutt nødsituasjon. Selv om merknadene til loven presiserer at bruken av hospits, pensjonat og hotell
bør begrenses, er dette likevel ofte det eneste alternativet kommunen har til å finne et midlertidig bosted
i en akuttsituasjon.

Situasjoner hvor klienter må ha hjelp til midlertidig bolig er ofte preget handlingstvang for
sosialtjenesten. De plikter å finne et tilbud på dagen, og siden de færreste kommuner har ledige
kriseleiligheter stående til disposisjon, er det ikke realistisk å tro at hospitslignede tilbud ikke kommer til
å bli brukt i fremtiden.

Når en klient oppsøker sosialtjenesten for å få hjelp til midlertidig bolig, vil vedkommende sjelden eller
aldri ha penger til å betale den akutte plassen selv. Alle hotell eller hospitslignede tiltak krever at
sosialtjenesten stiller økonomisk garanti for plassen. Dette betyr at sosialtjenesten samtidig som den
finner plassen, også må lage et vedtak på økonomisk sosialhjelp. Et tilbud om midlertidig bolig
etterfølges i så å si alltid av et vedtak om økonomisk sosialhjelp.

Dersom § 4-5 ikke skal ligge i den felles førstelinjen, betyr det at klienten må gå til ett kontor for å få
hjelp til  framskaffelse av den midlertidige boligen. Deretter må han gå til førstelinjen for å få et vedtak på
betaling av bostedet. SHdir ønsker å påpeke at det gjerne er de mest belastede klientene som først og
fremst havner i situasjoner hvor de har behov for midlertidig bolig. Med en delt løsning vil disse klientene
måtte forholde seg til to kontorer på samme dag for å få tak over hodet.

Dette kan også føre til interne konfliktsituasjoner mellom førstelinjen og det kommunale kontoret. Det
vurderes som lite heldig at den delen av tjenesteapparatet som har ansvar for å skaffe til veie bostedet,
ikke har ansvar for å betale hva det koster. Den delen av tjenesteapparatet som er ansvarlig for
kostnadene vil trolig strekke seg lenger i å finne alternative løsninger.

Konklusjon
For å må målene i reformen, mener SHdir at ansvar for § 4-5 må legges til den delen av det kommunale
tjenesteapparatet som har myndighet til å fatte vedtak på innvilgelse av sosialhjelp for å betale det
midlertidige bostedet.

Det presiseres at situasjoner hvor klienter trenger midlertidig bolig ofte er svært ressurskrevende, og
fordrer ofte at alle andre oppgaver legges til side. Ressursmessig må det tas hensyn til dette ved
beregningen av personell i førstelinjen.

Arbeidsrettede tiltak  - vilkår  for sosialhjelp

I henhold til Lov om sosiale tjenester § 5-1 skal sosialhjelpen ta sikte på å gjøre klienten selvhjulpen.



I henhold til Lov om sosiale tjenester § 5-3 kan det settes vilkår for tildeling av økonomisk stønad. I
henhold til paragrafens andre ledd kan det stilles vilkår om at mottakeren skal utføre passende
arbeidsoppgaver i bostedskommunen oppebæres. De kommunale tilpassede aktivitetene som utgår fra
§ 5-3 håndteres i dag av sosialkontortjenesten.

Selvhjelpsprinsippet og vilkårsparagrafen er sosialtjenestens viktigste redskap for iverksetting av
arbeidslinja. Arbeidsrettede tiltak som settes i verk av kommunen er derfor en direkte følge av
intensjonene i kapittel 5 (§§ 5-1, 5-3).

SHdir ønsker derfor en nærmere avklaring av i hvilken grad slike tiltak, som indirekte er underlagt
kapittel 5 i Lov om sosiale tjenester, er en del av "kommunens apparat for forvaltning av økonomisk
sosialhjelp".

Konklusjon
Sett på bakgrunn av de overordnede målene i reformen, hvor arbeidslinja står sentralt, vurderer SHdir at
det er naturlig at ansatte i arbeidsrettede tiltak i kommunen organisatorisk knyttes til det nye felles
arbeids- og velferdskontoret. Dette utgjør imidlertid et ikke ubetydelig andel personer, og vil få
betydning for andelen personellressurser i førstelinjen.

Oppsummering

I beregningen av hvilke ressurser som skal inngå i minimumsløsningen for kommunene, kan det
"administrative apparat for forvaltning av økonomisk sosialhjelp" innebære den andelen av kapittel 5
som angår en forsvarlig inntektsikring. Det betyr at den kommunale andelen kun blir en
forvaltningsmessig forpliktelse for å utbetale økonomisk stønad.

Innebærer minimumsløsningen også de rettsmessige prinsippene som ligger til grunn for utøvelsen av
ytelser og oppgaver i sosialtjenestelovens kapittel fem, vil dette omhandle aktiviteter hvor
attføringsprinsippet står sentralt. Dette vil innebære råd- og veiledningsoppgaver i tråd med
intensjonene i loven, herunder økonomisk rådgivning, midlertidig bolig og kommunale
sysselsettingstiltak. Denne tilnærmingen som SHdir anbefaler, vil således være i tråd med
målsettingene for en ny arbeids- og velferdsforvaltning.

Med vennlig hilsen

Berit Eivi Nilsen
prosjektdirektør

Øystein Olsen
avdelingsdirektør
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