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Rådmannens forslag til vedtak.
Vegårshei kommunestyre vil avgi følgende uttalelse til lovutkastet:

HØRINGSUTTALELSE - VEGÅRSHEI KOMMUNE - FORSLAG TIL NY LOV OM
ARBEIDS OG VELFERDSFORVALTNINGEN

Innledning:
Vegårshei kommune er positiv til at denne reformen nå gjennomføres. Vi tror en bedre
samordning av velferdsordningene vil kunne medføre en mer effektiv og formålstjenlig
organisering av tjenestene. Dette vil alle, ikke minst brukerne, være tjent med. Vegårshei
kommune tror denne reformen vil kunne medføre en mer helhetlig tilnærming til brukernes
problemer. For å lykkes tror vi det er viktig at verdier som nærhet, personlig kontakt og
lokalkunnskap blir ivaretatt.

Dagens organisering  i Vegårshei  kommune:
Sosialtjenesten i Vegårshei har vært samlokalisert med trygdekontoret siden 2003 gjennom en
felles skrankeløsning. Dette ble gjennomført på en enkel måte, ved at man slo hull i veggen
som tidligere skilte etatene. Etatene deler på ansvaret for bemanning av skranken, og
opplæring har i hovedsak foregått gjennom a jobbe side ved side og "learning by doing".
Dette er en svært enkel løsning. Det har vært gjennomført brukerundersøkelse, og
tilbakemeldingene på denne har vært udelt positive.

Merknader til lovforslaget:
Vedr. mulighet for interkommunale løsninger:
I innledningen til høringsnotatet står det følgende:

"Det skal etableres en førstelinjetjeneste med et arbeids- og velferdskontor i hver
kommune."

I lovteksten i §8 som omhandler samme tema er imidlertid dette tonet ned med begrepet
"dekker alle kommuner".Vi er ikke motstandere av interkommunale løsninger, men mener
klart at det da må være en forutsetning at alle parter er enige om dette, og at slike løsninger
ikke svekker reformens intensjon om å skape bedre tilgjengelighet til tjenestene for brukerne.



Utgangspunktet for etableringen av en ny arbeids og velferdsforvaltning må være at alle
kommuner kan tilby grunnleggende tjenester for sine innbyggere på et lokalt kontor.
Vi vil derfor foreslå ny lovtekst i § 8 1. ledd:

"Arbeids- og velferdsetaten og kommunene skal etablere felles lokale arbeids- og
velferdskontorer i alle kommuner.
Det åpnes for unntak fra denne regelen dersom alle parter finner dette
formåls jenlig. "

Vedr. konfliktløsning når enighet om avtale ikke oppnås:
I §9 som omhandler samarbeid og oppgavedeling, herunder opprettelse av avtale mellom
Arbeids- og velferdsetaten og kommunene, fastslås i fjerde ledd følgende: "Blir partene ikke
enige fastsettes bestemmelser om arbeids- og velferdskontoret av departementet"
Det presiseres i forarbeidene og merknadene til lovendringen at kommunene og Arbeids- og
velferdsetaten skal være likeverdige parter i disse forhandlingene. Vi frykter at særlig små
kommuners stilling i en slik konflikt vil kunne være svak.
Vegårshei kommune ønsker derfor at uenighet knyttet til disse avtalene skal avgjøres av en
uavhengig instans hvor begge parter er sikret representasjon. Vi vil foreslå at KS representerer
kommunene i en slik instans.

Vedr. innhold og oppgaver:
§4, 6. ledd sier at departementet i særlige tilfeller kan gi kommunen ansvar for
arbeidsmarkedstiltak. I høringsnotatet pkt 4.2.1 (s. 20) presiseres at det kan være aktuelt å gi
større kommuner ansvar for arbeidsmarkedstiltak til enkelte brukergrupper.
I små kommuner er ofte lokalkunnskapen stor, og kontakten mellom kommune og næringsliv
som kan benyttes til arbeidsmarkedstiltak god.
Vegårshei kommune ser ingen grunn til at kun større kommuner skal kunne gis et slikt ansvar.
Spesielt arbeidsmarkedstiltak som praksisplasstilskudd og lønnstilskudd til arbeidsgiver vil
det i mange tilfeller være hensiktsmessig at de lokale arbeids- og velferdskontorene i hver
kommune har lett tilgang til. En slik løsning vil legge til rette for individuelt tilpasset arbeid i
lokalmiljøet for å sluse f. eks sosialhjelpsmottakere over i arbeidsrettede tiltak.
Vi ønsker derfor at en slik oppgavedeling også skal kunne avtales lokalt, istedenfor
departemental godkjenning.

Vedtak:
Forslaget vedtas.

Enstemmig

Vegårshei,  21.11.05
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