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MELDING OM POLITISK VEDTAK - HORINGSUTTALELSE TIL NOU 2004:13,
EN NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING

Formannskapet behandlet i mote 19.10.2004 sak 0135/04. Folgende vedtak ble fattet:

Rennebu kommune ser positivt pa at det legges opp til et tettere samarbeid mellom aetat, trygdeetat
og kommunal sosialtjeneste i kommunen og at det tilrettelegges for at brukerne av tjenestene kan fa
forholde seg til faerrest mulig. Dette forutsetter at statlige og kommunale etater integreres m.h.t.
bruk av personer og dataverktoy.

Det er viktig at det legges opp til mulighet for fleksible organisatoriske losninger tilpasset den
enkeiie kommunestorrelse. Trygdeetaten og sosialtjenesten ma fortsatt ha bred tilstedevaerelse i alle
kommuner.

I Rennebu kommune administrerer sosialtjenesten tjenester til befolkningen som omfatter like mye
andre tjenester enn okonomisk sosialhjelp/ fa folk i arbeid. Dette gjelder bl.a tjenester i henhold til
sosialtjenestelovens kap. 4 (stottekontakt, praktisk bistand, avlastning), familieradgivning, rad og
veiledning og tjenester overfor funksjonshemmede i henhold til ulike retningslinjer. Dette er
brukere av sosialtjenesten som ikke kan to arbeid eller som allerede er i lonnet arbeid evt. trygd, og
som har andre behov enn a komme ut i arbeid. I forslaget til en ny arbeids- og velferdsforvaltning
sies det for lite om hvor disse viktige oppgavene er tenkt plassert.

Det er nodvendig at sosialtjenesten ogsa i framtida gis anledning til a bruke skjonn i sitt arbeid, og
at alle som oppsoker tjenesten far tilpassede tiltak.

ed vennlig hilsen
nnebu pmmun

Arve E. Withbro
radmann
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