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Forslag til ny lov om arbeids  -  og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre
lover. HØring.

Administrasjonen i Senter for seniorpolitikk (SSP) har vurdert høringsforlaget og har
følgende kommentarer på et overordnet nivå.

Vi slutter oss til betydningen av brukermedvirkning og individuell plan, slik det er omtalt i
punktet 4.2.4. Vi anser det ikke å være hensiktsmessig å lovfeste i detalj hvordan denne
brukermedvirkningen skal sikres i den nye arbeids - og velferdsforvaltningen, men at det gis
muligheter til å ta i bruk ulike modeller. Her vil vi understreke betydningen av
samarbeidsordninger som er tilpasset brukerorganisasjonene lokalt.
Fra vårt ståsted er det viktig at ansatte ved den nye arbeids - og velferdsforvaltningen har
kunnskap om aldring og arbeidsliv, og at eldre brukere av tjenestene ikke blir utstøtt på grunn
av negative holdninger og mangel kompetanse hos ansatte.

Vi støtter også forslaget som er omtalt i punkt 4.3 om at lovgrunnlaget blir såpass fleksibelt at
det ikke hindrer fornuftige lokale tilpasninger, som for eksempel at det legges lovmessig til
rette for at stat og kommune i noen tilfeller kan utføre myndighetsoppgaver for hverandre og
at det åpnes for interkommunale løsninger.

For øvrig slutter vi oss også til at lovbestemmelsene utformes i en egen lov om arbeids - og
velferdsforvaltning med organisatoriske regler for den nye etaten, og at bestemmelsene om en
felles førstelinjetjeneste forankres i loven.

Med vennlig hilsen
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