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SVAR FRA OPPEGÅRD KOMMUNE VEDR. FORSLAG TIL NY LOV OM
ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING OG TILPASNINGER I VISSE ANDRE
LOVER - HØRING

Det vises til brev vedrørende forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og
tilpasninger til visse andre lover der kommunene blir gitt anledning til å uttale seg.

Formannskapet vedtok følgende i møte den 12. oktober:

Oppegård kommune gir sin tilslutning til:

Hovedmålet med reformen, om at flere skal tilbakeføres til arbeid eller aktiv virksomhet, slik at færre
har trygd eller stønad som hovedkilde til forsørgelse.
En felles førstelinjetjeneste for brukerne, hvor de kan henvende seg på ett sted, i forhold til tjenester
som tidligere var delt på tre forvaltningsorganer (trygdeetaten, aetat, sosialtjeneste).
En felles førstelinjetjeneste, som vil utnytte den samlede kompetansen fra de tre forvaltningsorganene
mer effektivt og målrettet.

Oppegård kommune har følgende merknader til lovforslaget:

4. Lovforslaget bør ha en minimumsløsning for hva den nye forvaltningen skal omfatte, som går utover
kun sosialtjenestelovens kap 5.

5. Oppegård kommune vil understreke viktigheten av at nye regler om taushetsplikt ivaretar brukerens
rettsvern.

6. Oppegård kommune anser det uheldig at de statlige og kommunale vedtak som blir fattet i den nye
forvaltningen, skal ha ulike saksbehandlingssystem for klagesaker.

7. Oppegård kommune anbefaler at avgjørelsesmyndigheten ved uenighet om lokal avtale , tillegges en
partssammensatt nemd.

8. De økonomiske konsekvenser av reformen, og fordelingen av kostnader mellom stat og kommune,
må avklares tydeligere i god tid  før  den lokale avtalen  skal inngås.
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Vedlagt følger særutskriften fra formannskapets møte.

Med hilsen
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