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Høringsuttalelse fra Nettverk for kommunale ombud

Nettverket for kommunale ombud ønsker etableringen av en ny arbeids- og
velferdsforvaltning velkommen. Vi er enige i at man bør ta sikte på å etablere en
førstelinjetjeneste i hver kommune (eventuelt interkommunalt der det er naturlig). Det er
viktig med tilgjengelighet for og nærhet til brukeren. Dette bør lovfestes.

Nettverket er også enige i sosialkomiteens uttalelser, jf Innst. S.nr. 198 (2004-2005) knyttet til
at brukere med sammensatte behov skal få en fast kontaktperson i den nye førstelinjen.

Måten brukerne blir møtt på er avgjørende for de tjenestene brukerne mottar og vil være en
forutsetning for at hensikten med en samordnet og helhetlig vurdering og tjenesteyting på
tvers av de formelle skiller mellom stat og kommune.

Nettverket er fornøyde med at det i grunnlagsdokumentene til dette forslaget fokuseres sterkt
på brukermedvirkning som et grunnfestet prinsipp. Reell brukermedvirkning er etter
nettverkets oppfatning av avgjørende betydning for at tjenestetilbudet er mest mulig i
samsvar med den enkeltes behov. Ombudene i nettverket erfarer ofte at brukernes helhetlige
behov ikke blir tilstrekkelig klarlagt i deres kontakt med forvaltningen.

Lover og forskrifter som har stor betydning for den enkelte bruker er økende. Formålet med
denne type lovgiving er i stor utstrekning å fordele goder på en mest mulig rettferdig måte.
Samtidig er det en kjennsgjerning at en økning i antall rettigheter medfører behov for bistand
for å oppnå det man har krav på. I denne forbindelse bør det være en offentlig oppgave å
sørge for at den enkelte får kunnskap om sine rettigheter uavhengig av om vedkommende
har ressurser til dette selv.

Vår oppfatning er at behovet for ombud for brukere av offentlige tjenester er stort og økende.
Etableringen av en rett/mulighet til å drøfte saken med et ombud (som er lokalt tilgjengelig)
ville etter nettverkets oppfatning være en god styrkning av brukernes rettssikkerhet. At det
finnes utfordringer knyttet til brukernes rettssikkerhet i sitt møte med offentlig sektor er blant
annet omtalt i St.meld. nr. 25 (1999-2000) Om fri rettshjelp.

Nettverket mener at det ved etablering og/eller utvidelse av ombudsordninger er viktig med
nærhet til brukerne og kjennskap til den enkelte kommunens organisering og forvaltning. Vi
mener derfor at det er av avgjørende betydning at nye ombudsordninger organiseres
kommunalt eller interkommunalt.

Nettverket registrer at Individuell plan som verktøy skal stå sentralt i arbeidet for helhetlig
ivaretaking av brukerens behov. Det er viktig at retten til individuell plan lovfestes og knyttes
til brukere med sammensatte behov og ikke hvert enkelt tjenestefelt. Nettverket bemerker at
det er den individuelle planleggingen og koordineringen som er viktig for brukeren og ikke
planen som produkt. Vel så viktig som planen er derfor den enkelte tjenesteyters plikt til å
trekke inn nødvendige samarbeidsparter og koordinere tjenestetilbudet.
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