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SAKSOPPLYSNINGER

I innstilling S.nr.  198 (2004-2005)  foreslår regjeringen at det etableres en felles
førstelinjetjeneste for hele tjenestespekteret i arbeids - og velferdsforvaltningen.
Førstelinjetjenesten skal baseres på et forpliktene samarbeid mellom stat og kommune nedfelt
i lokale samarbeidsavtaler. Det foreslås å etablere en førstelinjetjeneste med lokale arbeids -
og velferdskontorer som dekker alle kommuner. Disse skal være brukernes kontaktsted for
alle arbeids - og velferdsforvaltningens tjenester ( sosialtjenesten, trygdekontoret og aetat).

Førstelinjetjenesten skal etableres som et samarbeid mellom stat og kommune, regulert i
lokale avtaler. For å støtte opp under en avtalebasert prosess om etableringen og for å
markere at reformen forplikter både stat og kommune, foreslås at lokale avtaler og og et
minimum av samlokalisering gjøres obligatorisk med hjemmel i lov.

Det statlige ansvaret skal samles i en etat, en ny arbeids - og velferdsetat. Kommunene skal
beholde sitt ansvar for oppgaver etter lov om sosiale tjenester. Økonomisk sosialhjelp forblir
en skjønnsbasert og behovsprøvd kommunal ytelse. Det fremholdes at kommunene er en
viktig medspiller i arbeids - og velferdspolitikken.

KOMMENTARER/VURDERINGER

Intensjonene i reformen synes god. Det er utvilsomt positivt at brukere med sammensatte
behov blir ivaretatt i en samlet førstelinjetjeneste.

Det er imidlertid områder som må avklares nærmere-i det videre arbeidet med reformen:

• Samordningen vil stå foran betydelige utfordringer hva gjelder IKT, arkiv, personvern
og samordning av nåværende lovverk. En effektiv lokal tjenesteyting fordrer at det
finnes løsninger på disse problemene.



Saksbehandlere ved sosialkontorene får ofte del i opplysninger langt ut over
økonomisiden. Det vil åpenbart være behov for å ivareta taushetsplikten, slik at
sensitive opplysninger ikke spres.

Øvrige kommentarer omkring reformen:
• Gjennomføringen av reformen byr på betydelige kompetansemessige utfordringer.

Som ledd i planleggingen/gjennomføringen kan hospitering i hverandres etater være
ett bidrag, i tillegg til de som er nevnt i innstillingen.

Dette er en statlig initiert reform og kommunestyret forutsetter at den fullfinansieres
gjennom statlige midler. For mange kommunale løsninger vil det by på store
økonomiske utfordringer knyttet til lokalisering, investering i IKT løsninger, samt
kompetansehevingstiltak. Det er viktig at samlokaliseringen ikke medfører ekstra
utgifter for kommunene, ikke minst for å forebygge at kommunene ser seg nødt til å
vedta minimumsløsninger. Kommunestørrelse og organisering må hensynstas med
tanke på hva som er en fornuftig tjenestefordeling lokalt

• Det forutsettes at statlige etater initierer den lokale prosessen, bl.a. gjennom
etablering av lokale styrings- og prosjektgrupper.

Innstilling:

Kommunestyret er enig i de vurderinger som er gjort. Kommentarene/vurderingene i dette
saksfremlegget oversendes Arbeids- og sosialdepartementet som kommunens uttalelse til
lovendring.

Leif Hovden
rådmann

Reidun Johansen
leder

Behandling i Formannskapet 06.10.2005:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet  -  06.10.2005:

Kommunestyret er enig i de vurderinger som er gjort. Kommentarene/vurderingene i dette
saksfremlegget oversendes Arbeids- og sosialdepartementet som kommunens uttalelse til
lovendring.

Behandling i Kommunestyret 06.10.2005:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.



Vedtak i Kommunestyret  -  06.10.2005:

Kommunestyret er enig i de vurderinger som er gjort. Kommentarene/vurderingene i dette
saksfremlegget oversendes Arbeids- og sosialdepartementet som kommunens uttalelse til
lovendring.
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