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Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

DET KONGELIGE
ARBEIDSDEPARTEMENT

Deres ref Vår ref Dato
201002105 201002556-/KRH 02.09.2010

Svar på hering om NOU 2010:3 Drap i Norge i perioden 2004-2009

Det vises til høringsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 18. juni 2010 om NOU
2010:3 Drap i Norge i perioden 2004-2009.

I utredningen vises det til at en stor del av gjerningspersonene har hatt kontakt med
arbeids- og velferdsforvaltningen i løpet av livet, og at en ikke ubetydelig andel hadde
bistand fra arbeids- og velferdsforvaltningen på ,gderningstidspunktet. På bakgrunn av
dette understreker utvalget at det er viktig med god oppfølging fra arbeids og
velferdsforvaltningen og peker særlig på at det er viktig med et stabilt botilbud.
Utvalget skriver at det uten et stabilt boligtilbud og en stabil økonomi, er vanskelig  å gi
god behandling, og også vanskelig for pasienten å ta imot behandlingen. Utvalget peker
på at samarbeidet på tvers av offentlige etater ikke alltid er tilfredsstillende,  og  nevner i
denne forbindelse de kommunale sosiale tjenestene.

De kommunale sosiale tjenestene er ansvarlig for økonomisk stønad til personer som
ikke er i stand til å sørge for seg selv, og de skal finne midlertidig botilbud til personer
som står uten bolig, og ikke klarer å skaffe et tilbud selv. For personer i psykisk
ubalanse er dette særlig krevende.

Arbeidsdepartementet mener utvalgets vurderinger og anbefalinger på dette området
er godt i samsvar med det arbeidet som allerede gjøres. Tiltak for å redusere fattigdom i
seg selv, og for å redusere uheldige virkninger av fattigdom, har høy prioritet. Arbeids-
og velferdsforvaltningen ble opprettet blant annet for å samle kompetanse og sikre
kontakt og samordning mellom tre instanser med  mange  felles brukere og
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overlappende oppgaver. Vi ser at samarbeidet mellom NAV-kontoret og de psykiske og
somatiske helsetjenestene kan bli bedre, og er positivt innstilt til å vurdere hvilke tiltak
som kan være hensiktsmessige for å sikre bedret kommunikasjon. Her vil kunnskap
om hva andre tjenester gjør og om hvilke typer  kontakt taushetspliktbestemmelsene
ikke er til hinder for, være viktig.

ed hilsen

(A,c)
arianne Ono Njøten kf.)

konst. ekspedisjonssjef
Kristine Høgh'
rådgiver

Side 2

NEI928 P02


