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FORSLAG TIL NY LOV OM ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN OG
TILPASNINGER I VISSE ANDRE LOVER. HØRING

Stange kommune finner at hovedtrekkene i høringsnotatet til forslaget til ny lov om arbeids-
og velferdsforvaltning er fornuftig, og at vi ønsker de endringer som er skissert fra dagens
arbeids- og velferdsforvaltning.

Stange kommune har likevel enkelte punkter vi ønsker å bemerke. Vi mener det er viktig å
vektlegge at kommunen og staten skal være likeverdige partner i samarbeidet. Det er derfor
vesentlig at kommunen får være med og legge premissene allerede fra starten.

En samlokalisering er ikke nok. Arbeids- og velferdskontorene må innebære en ny og
forbedret arbeidsform rundt brukerne. Stange kommune mener at det er uheldig at det gis
mulighet for en mimiumsløsning som omfatter kun sosialtjenestens økonomiske sosialhjelp,
idet et slikt valg medfører mer fragmentert hjelp til brukerne. Økonomisk sosialhjelp er bare et
av virkemidlene i lovverket. Råd- og veiledningsoppgaver i tråd med intensjonene i loven,
herunder økonomisk rådgivning, kommunale sysselsettingstiltak og midlertidig bolig må være
en del av det som skal være minimumsløsning. Helhetlig tenkning og planlegging for
brukerne av det nye arbeids- og velferdskontoret er vesentlig.

Siden introduksjonsordningen for flyktninger, med nettopp fokus på arbeidslinja, nå er innført,
bør det anbefales at også flyktningkontorene kan tilknyttes Arbeids- og velferdskontoret. Det
bør være like tett kontakt mellom statsetaten og flyktningkontoret som mellom statsetaten og
sosialtjenesten.,

Brukere som har rus/psykiatri som hovedproblem må møte et Arbeids- og velferdskontor som
i tillegg til fokus på jobb også har fokus på omsorg og helse i tillegg til kvalifisering fra et lavt
fungeringsnivå.

Stange kommune mener det bør legges opp til en samlet ledelse av kontorene, og ikke et delt
lederskap som er skissert i høringsnotatet. Dette ut fra at vi tror en felles ledelse vil sikre både
mer effektiv utnyttelse av økonomiske og personellmessige ressurser og at dette vil lette en
helhetlig utøvelse av tjenestetilbudet til brukerne.

Vi savner også i høringsnotatet et noe tydeligere signaler om hvordan forslaget slår ut
økonomisk for kommunene. Økonomien er dessverre styrende for hvordan den enkelte
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kommune ser seg i stand å løse oppgavene på mest optimale måte, og vil være en avgjørende
faktor i planleggingen av felleskontorer.

Med hilsen

Erik Heldal Haugerud
rådmann


