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HØRING  - FORSLAG TIL NY LOV  OM ARBEIDS- OG VELFERDS-
FORVALTNINGEN OG TILPASNINGER TIL VISSE ANDRE LOVER

Vedlegg:
- Internt notat til rådmannsgruppa av 1. August 2005, vedr. Ny arbeids -og velferdsreform.

Andre saksdokumenter  (ikke vedlagt):
- St.prp.nr.46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning
- Høringsnotat; Forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse

andre lover.

Sammendrag :  Det anbefales at Østre Toten kommune gir uttalelse til høringsnotat om ny
arbeids- og velferdsforvaltning.

Saksopplysninger:
Regjeringen la i St. prp.nr 46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning frem forslag om en
ny organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen. Stortinget behandlet proposisjonen 31. mai
2005, og ga sin tilslutning til Regjeringens forslag, jf. Innst.s.nr. 198 (2004-2005).

1. august 2005 forela Sosialtjenesten et internt notat for Rådmannsgruppa. Arbeidet med
opprettelse av nytt arbeids - og velferdskontor i Østre Toten kommune vil gjennomføres gjennom
et prosjekt. Prosjektet vil ivareta tilpassning til paralelle prosjekter, sikre administrative og
politiske prosesser, samt å sikre et fremtidig godt samarbeid mellom kommunens øvrige enheter
og fremtidige samarbeidspartnere.

Arbeids -og sosialdepartementet  la i august 2005 frem et  høringsnotat med forslag til
lovendringer  som er nødvendige  for å gjennomføre  organisasjonsformen . Høringsfrist for
tilbakemelding til Arbeids -og sosialdepartementet er satt til mandag 14. november 2005.



Administrasjonen har gjennomgått høringsnotatet og har kommentarer til høringsnotatet.
Kommentarer vil sammenfattes i denne sak, og meldes tilbake til Arbeids -og sosialdepartementet
14. november 2005.

I tillegg har KS Oppland nedsatt en arbeidsgruppe, som vil komme med en samlet tilbakemelding
fra kommunene i Oppland. Gruppen består av; Gunnar T. Stenseng fra Nord-Fron kommune,
Astrid Bilden fra Gran kommune, Asle Hovdal fra Gjøvik kommune og Eivind Brenna fra Vestre
Slidre kommune.

Vurdering:
Administrasjonen har gjennomgått høringsnotatet og har kommentarer til høringsnotatet.
Kommentarer nedenfor er gjort med bakgrunn i lovforslag;

§ 7 Taushetsplikt. Det forutsettes at taushetsplikt som følge av lov om sosiale tjenester ivaretas.

§ 9. Samarbeid og oppgavedeling. Uenighet ved utarbeidelse av lokal avtale mellom stat og
kommune skal avgjøres av departementet. Østre Toten kommune er kritisk, og bekymret for
utfallet av slike tvister. Dette kan få konsekvenser både av organisatorisk og økonomisk
karakter. Det forutsettes at departementet ivaretar kommunenes interesse på lik linje med den
nye  statlige etatens interesse ved en eventuell tvist.

§ 11. Gjensidig bistand mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og sosialetaten.
Paragrafen påpeker at den statlige etaten skal være oppmerksom på tiltak fra sosialtjenestens
side. Videre at sosialtjenesten plikter å gi opplysninger, bistand og avgi uttalelser til Arbeids -og
velferdsetaten. Det oppfattes at bestemmelsen legger for ensidig vekt på sosialtjenestens plikter.
For å lykkes i et slikt samarbeid blir det viktig at en slik bestemmelse ivaretar en gjensidighet
mht. forpliktelse for begge parter i de nye arbeids- og velferdskontorene i kommunene .

Utover ovennevnte kommentarer slutter Østre Toten kommune seg til høringsnotatet.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Sosialtjenesten oversender tilbakemelding på Høringsnotat med bakgrunn i vurderinger gjort

av administrasjonen i denne sak innen høringsfristen
14. november.

Behandling i hovedutvalg for helsevern  og sosial omsorg  02.11.05:

Avstemming:
Administrasjonens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



VEDTAK I HOVEDUTVALG  FOR HELSEVERN  OG SOSIAL OMSORG:
1. Sosialtjenesten  oversender tilbakemelding på Høringsnotat med bakgrunn i vurderinger gjort

av administrasjonen i denne sak  innen høringsfristen
14. november.

Rett utskrift.

Dato  .//i - ams


