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Høringsuttalelse  angående  ny lov  om arbeids -  og velferdsforvaltning

Hole kommune støtter seg i all hovedsak til KS' uttalelse i forbindelse med forslag til ny lov
om arbeids-og velferdsforvaltning.
Vi finner det riktig å understreke betydningen av lokal handlefrihet i forhold til å finne gode
lokale løsninger for den enkelte kommune og innbyggerne der.

Ved gjennomgang av lovforslaget finner vi ikke noe konkret om kompetanse og krav til dette. I
kommunene finnes det mange personer med høy kompetanse vedr. sosialfaglige forhold.
Kompetansebehovet i et fremtidig arbeids- og velferdskontor må ikke tones ned, da hvor god
og omfattende hjelp brukerne får i stor grad avhenger av nettopp denne faktoren. Spesielt finner
vi dette viktig med tanke på at det bør være et mål at velferdskontorene ikke kun fokuserer på
evt. stønader og stønadsnivå, men helhetlig og hensiktsmessig hjelp til den enkelte bruker.
Ovennevnte er også viktig da en fortsatt må ta høyde for at også arbeids- og velferdskontorene
må håndtere en rekke brukere som ikke har- eller har fremtidig forutsetning for å være reelle
arbeidsøkere. Disse skal imidlertid også i framtiden motta god og helhetlig hjelp.
Med tanke på at de nye kontorene skal tjene en svært uensartet gruppe mener vi at lovverket
bør gjenspeile noe av dette kompetansebehovet med både krav til kompetanse samt krav til
faglig oppdatering m.v.

For ordens skyld vedlegges kopi av Humanitært styres vedtak ved behandling av sak vedr.
høringsuttalelse i forbindelse med den nye loven.
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Vedlegg: Kopi av vedtak i Humanitært styre 28.10.05
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