Trondheim kommune

Saksframlegg
HØRINGSSVAR- UTKAST TIL FORSKRIFT TIL LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDSOG VELFERDSFORVALTNINGEN
Arkivsaksnr.: 11/34470
::: Sett inn innstillingen under denne linja
Forslag til vedtak:
Formannskapet vedtar rådmannens forslag til høringssvar.
::: Sett inn innstillingen over denne linja

... Sett inn saksutredningen under denne linja
Saksutredning:
Innledning
Forslaget til forskrift til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen inneholder presiseringer
av loven. Kommunene pålegges ikke nye plikter, men enkelte forslag vil kunne innebære endringer i
kommunens rutiner.
Hovedområdene som berøres i forskriften er:
• Utenlandske statsborgeres rett til sosiale tjenester (oppdatert videreføring av gjeldende forskrift).
• Kvalifiseringsprogram.
• Kvalifiseringsstønad.
Fakta
Rådmannen har mottatt forslag til ny forskrift til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
fra Arbeidsdepartementet med høringsfrist 31.08.11.
Rådmannens kommentarer
I store grad samsvarer forslaget med den praksis Trondheim kommune har i dag, men rådmannen ønsker
likevel å kommentere enkelte punkter.
Kapittel 1 – Utenlandske statsborgeres rett til sosiale tjenester
Rådmannen mener at den nye forskriften bør være tydeligere på ansvarsforholdet mellom kommune og stat
når det gjelder økonomiske og sosiale tjenester knyttet til ureturnerbare asylsøkere og/eller andre asylsøkere
med endelig avslag. Slik det står i høringen, kan kommunen avvise en asylsøker når det foreligger et tilbud om
statlig innkvartering. Trondheim kommune mener at statens helhetlige ansvar i forhold til bolig og økonomi bør
være tydeligere enn det som skisseres i høringen og forskriftene.

Kapittel 2 – Kvalifiseringsprogram
Fra høringsnotatet ”Loven stiller noen absolutte krav til et kvalifiseringsprograms innhold; programmet skal
inneholde arbeidsrettede tiltak og arbeidssøking. Departementet foreslår i forkriftsutkastet at arbeidsrettede
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tiltak skal bety arbeidstrening som forbereder deltakeren på en arbeidssituasjon. Det vil kunne hevdes at
arbeidstrening er et snevrere begrep enn arbeidsrettede tiltak, men departementet mener at dette gir best
mening sett i forhold til de tiltak som for øvrig kan inngå i programmet, som er ”andre tiltak som kan være
med på å støtte opp under og forbedre overgang til arbeid”. Dette er svært vidt, og det er derfor
hensiktsmessig å tolke ”arbeidsrettede tiltak” innskrenkende. Sett i denne sammenhengen vil forskriften gi
vide muligheter for å utforme et individuelt tilpasset program.”
Kvalifiseringsprogrammet er tenkt som arbeidsredskap for å jobbe med brukere som står sentralt i forhold til
hvorfor NAV-reformen ble gjennomført. Det er viktig at vi nå tør å jobbe med utvikling av dette verktøyet
over tid, uten å stille strengere krav til deltakelse. Å snevre inn begrepet nå vil stille strengere krav til brukere,
og dermed mener rådmannen at vi på nytt skaper en brukergruppe som vi ikke har arbeidsredsskaper for.
Det foreslås derfor at ” Med arbeidsrettede tiltak menes arbeidstrening som forbereder deltakeren på en
arbeidssituasjon.” tas ut av forskriften.

Kapittel 3 – Kvalifiseringsstønad
Departementet foreslår å benytte legeerklæring som krav ved fravær ut over egenmeldingsperiode.
Rådmannen foreslår at ordinær sykemelding benyttes også for deltakere i kvalifiseringsprogram med
bakgrunn i at dette er enklere å innhente for deltaker, krever mindre tidsbruk fra den enkelte fastlege og
fordi de økonomiske kostnadene knyttet til legeerklæring er større. En sykemelding har også en konkret
start- og sluttdato, mens en legeerklæring kan tolkes som en generell beskrivelse for en ikke angitt periode.

Konklusjon/oppsummering
Rådmannen ber om at formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til høringssvar.

Rådmannen i Trondheim, 21.07.2011

Helge Garåsen
kommunaldirektør

Ola Skorstad
rådgiver

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
Vedlegg:
Høringsnotat – Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
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