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Forslag til ny lov om arbeids -  og velferdsforvaltning og tilpasninger i visse andre lover.
Høring

Lier Kommune vil gjerne komme med følgende høringsuttalelse til forslaget til ny lov:

"Lier Kommune ser positivt på forslaget til lovgrunnlag for ny arbeids- og velferdsforvaltning
der hovedmålet for reformen er:

• Å få flere i arbeid og færre på stønad

• Forenkle for brukerne  og tilpasse  til brukernes behov

• Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Loven gir de nødvendige bestemmelser om den nye statsetaten og om førstelinjetjenesten,
oppgaver og organisering. Det skal etableres en førstelinje med et arbeids- og velferdskontor i
hver. kommune som skal være brukernes kontaktsted for hele tjenestespekteret i dagens
tredelte forvaltning. Det statlige ansvaret skal samles i en ny statlig etat for arbeid og velferd.
Aetat og trygdeetaten avvikles. Kommunene beholder sitt ansvar for oppgaver etter lov om
sosiale tjenester. Førstelinjetjenesten skal baseres på et forpliktende samarbeide mellom stat
og kommune nedfelt i lokale samarbeidsavtaler. Lier Kommune ser positivt på at
sosialtjenesten i Lier innpasses i dette fellesskapet. Det vil bli vurdert hvorvidt andre deler av
kommunenes hjelpeapparat skal være med. Det vil det bli tatt initiativ til diskusjon internt om
dette.

De lovendringene som er nødvendige for å etablere og regulere den nye statsetaten legges
fram og det ser enkelt og fleksibelt ut. Omfanget av de organisatoriske bestemmelsene er
begrenset til et minimum og det legges opp til stor grad av lokal tilpasning.

Regelverk om taushetsplikt og opply.ningsplikt som skal gjelde for den nye arbeids- og
velferdsforvaltningen, brukermedvirkning, individuell plan og behovsvurdering, partsstilling
og beredskapsbestemmelser samles i loven.

I Lier kommune har vi over flere år hatt gode erfaringer med et tett samarbeide med aetat
Drammen og med Lier trygdekontor. Det er bygget opp gode samhandlingsrutiner og arenaer
som har gitt gode resultater i form av kortere ventetid på tiltak tilpasset den enkelte bruker og
med felles ansvar for avklaring og løsninger. Den nye organiseringen vil gjøre det lettere å
bygge videre på de erfaringene som er gjort. Vi tror det er mye å hente på at samarbeidet ikke
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blir så personavhengig som i dag. Alle de tre instansene som er nevnt har uttalt seg positivt til
et tettere fysisk og organisatorisk samarbeide.

ØKONOMI: Lier Kommune forutsetter at kommunen ikke får økte utgifter ved denne
omorganiseringen. Staten skal dekke utgiftene til flytting og det forutsettes at vi finner en
fordeling av utgiftene til drift som alle kan profetere på.

ORGANISERING: Arbeids- og velferdskontoret skal etableres som en egen enhet som
opptrer utad i forhold til brukere og lokalsamfunn i eget navn. Faglig sett er det to likeverdige
samarbeidspartnere, men med en felles administrativ ledelse, sies det. Det skal være en statlig
etat og en kommunal sosialtjeneste. Tradisjonelt har sosialtjenesten hatt mye ansvar for
koordinering i h.h.t. LOST. Kontoret skal som et minimum dekke kommunens oppgaver
knyttet til å yte økonomisk sosialhjelp og statlige oppgaver knyttet til informasjon, enklere
veiledning og bistand. Når det gjelder de kommunale oppgavene, viser forsøkene som har
vært gjennomført at det gir store gevinster å trekke med flere av sosialtjenestens ansatte enn
bare de som behandler søknader om sosialhjelp. Slik får en best utnyttet den kompetanse som
er utviklet med stor bredde i vurderingene. I Lier vil alle i dagens sosialtjeneste som et
minimum bli med til nytt kontor. Det er samtidig viktig å ikke miste relasjonen til resten av
det kommunale hjelpeapparatet. Svært mange av brukerne har psykiske problemer,
rusproblemer eller andre sammensatte problemer.

Organiseringen lokalt vil bli drøftet som ledd i den lokale avtalen som må inngås,
herunder også hvordan kontoret skal ledes. For Lier kommune er det vesentlig at den
kommunale delen av kontoret beholder sin forankring i kommunen ,  som en del av det
totale hjelpeapparatet .  Vi mener det må være mulig å beholde dette selv om mottak og
koordinerte tjenester framstår samlet utad.

LOKAL AVTALE: Det skal inngås en lokal samarbeidsavtale mellom kommunen og statlig
etat. Som forberedelse til slik avtale  bor det opprettes en prosjektorganisasjon  som bl.a.
forankres i kommunens øverste politiske og administrative ledd. Innenfor de fastsatte rammer
skal partene ha stor frihet til å finne fram til hensiktsmessige løsninger lokalt. Kommunen
internt må ha separate diskusjoner rundt hvor store deler av hjelpeapparatet som skal
innpasses.

TAUSHETSPLIKT : Regjeringen kommer med forslag til lovmessig grunnlag for
taushetsplikt og personvern."

Med vennlig hilsen

Elisabet Som er elt
Sosialsjef

Vedlegg:  Saken til Helse -  miljø- og samfunnsutvalgets møte  19.10.2005


