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NY LOV OM ARBEIDS-  OG VELFERDFORVALTNING OG TILPASNINGER I VISSE
ANDRE LOVER -  HØRINGSUTTALELSE FRA RÅDMANNEN I LØTEN

Ny lov om arbeids- og velferdsforvaltning bør legge til rette for hensiktsmessige lokale løsninger i
kommunene når det gjelder organisering og tilsettingsforhold. Lovgivningen bør også gi anledning
til at stat og kommune kan inngå lokale avtaler som omfatter både regelorienterte og skjønnsbaserte
ytelser og tjenester.

Vårt forsøk, Velferdskontoret i Løten, har gitt  gode resultater  både for innbyggerne i Løten og for
alle 3 etater.

Suksesskriteriene er bl.a.:

ett kontor
en leder
felles tilsettingsforhold
felles mål og  ressurser

Gjennom forsøket med Velferdskontoret i Løten, har vi utviklet en modell for ansvarsfordeling og
samhandling mellom stat og kommune.

Løten kommune har delegert operativt ansvar/rettslig kompetanse etter Lov om sosiale tjenester til
trygdeetaten i Hedmark v/Velferdskontoret.

I tillegg er de ansatte fra sosialtjenesten formelt tilsatt i trygdeetaten, i forsøksperioden med
permisjon fra løten kommune. Velferdskontoret i Løten administreres av trygdeetaten og har ett
kontor, en leder og felles mål og ressurser.

Vår modell gir en samordnet og effektiv velferdsforvaltning  -  fordi vi har felles fokus på
arbeidslinja og brukernes behov - som er en av hovedintensjonene med reformen.

Løten kommune  •  Pb. 113, 2341 Løten  •  Epost:  post@loten.kommune.no  *Tlf:  62 59  3000  .  Org.nr:  964 950 679



Rådmannen i Løten kjenner prosjektet godt gjennom sin deltakelse i styringsgruppa og vil sterkt
anmode om at lovgivningen hjenler en slik vellykket driftsform som vi har utviklet i samarbeid med
trygdeetaten od a-etat og som alle parter sier seg godt tilfreds med.

ed hilsen

aute Arneson
Rådmann a
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