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• Hensikten med lovendringene er å fremme samarbeid mellom 
velferdstjenestene.

• Likelydende endringer i 14 lover;

Tannhelseloven                   Krisesenterloven

Integreringsloven Nav-loven

Opplæringsloven                 Sosialtjenesteloven

Familievernkontorloven      Helse- og omsorgstjenesteloven

Barneverntjenesteloven        

Spesialisthelsetjenesteloven

Psykisk helsevernloven 

Pasient- og brukerrettighetsloven 

Friskoleloven 

Barnehageloven

Lovendringer på velferdsomerådet
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Hva innebærer endringene på velferdsområdet?

• Prop. 100 L (2020–2021) – forarbeid viktig for å forstå hensikten med endringene.

• Styrket oppfølging av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt 
samarbeid mellom velferdstjenestene.

• Det lovfestes en lik samordningsplikt for alle velferdstjenestene til å samarbeide om 
oppfølgingen der tjenestemottaker har behov for sammensatte tjenester, og hvor 
samarbeid er nødvendig for å gi tjenestemottaker et helhetlig og samordnet 
tjenestetilbud. 

• I tillegg lovfestes en plikt for alle velferdstjenestene til å samarbeide med andre 
velferdstjenester utover oppfølgingen av konkret tjenestemottaker når det er 
nødvendig for å ivareta egne eller de andre velferdstjenestenes oppgaver etter lov eller 
forskrift.
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• Lovendringen innebærer at kommunen skal ha en tydelig plikt til å avklare 
hvilken velferdstjeneste som skal samordne tjenestetilbudet der tjenestemottaker 
mottar tjenester fra flere, og der samarbeid er nødvendig for å yte helhetlige og 
samordnede tjenester. 

• Forslaget innebærer at de ulike velferdstjenestene får plikt til å samarbeide 
med andre velferdstjenester når det er nødvendig for å gi 
tjenestemottakeren et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. (oppfølging av 
den enkelte tjenestemottaker)

• Videre innebærer forslaget en plikt til å samarbeide utover oppfølgingen av 
konkrete tjenestemottakere, slik at tjenesten selv og de andre tjenestene 
kan ivareta sine oppgaver etter lov og forskrift. (samhandling på systemnivå)
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Hvem retter plikten til samarbeid seg mot?

• Forvaltningsloven fastslår at «alle som vedtaket berører» har partsrettigheter. Av 
dette utledes at alle i en husstand som mottar sosiale tjenester er å anse som 
tjenestemottaker.

• Pliktene retter seg derfor mot alle i familien/husstanden. Barna og «forsørgede» er 
derfor innenfor personkretsen for lovendringene.

• I forarbeidet omtales personkretsen som «barn og unge» - gjennom høringsrunden 
ble personkretsen utvidet slik at loven retter seg mot «tjenestemottaker» uten 
angivelse av alder.
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Nav-loven

Ny § 15 a skal lyde:

§ 15a. Samarbeid med andre offentlige organer og tjenesteytere

Kontoret skal samarbeide med andre offentlige organer og tjenesteytere dersom 

samarbeid er nødvendig for å gi brukeren et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Kontoret skal, i tillegg til å følge opp enkelte brukere, samarbeide med andre 

offentlige organer og tjenesteytere, slik at kontoret og de andre tjenesteyterne 

kan ivareta sine oppgaver etter lov og forskrift.

Med tjenesteytere menes kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenesteytere, 

private tjenesteytere som utfører oppgaver på vegne av slike tjenesteytere, barnehager 

som får tilskudd etter barnehageloven § 19 og skoler som får statstilskudd 

etter friskolelova § 6-1.

https://lovdata.no/lov/2006-06-16-20/%C2%A715a
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A719
https://lovdata.no/lov/2003-07-04-84/%C2%A76-1
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Sosialtjenesteloven

§ 13.Samarbeid med andre offentlige organer og tjenesteytere og samordning

Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til at sosiale hensyn blir ivaretatt av andre 

offentlige organer som har betydning for at formålet med loven blir oppnådd.

Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal samarbeide med andre sektorer, forvaltningsnivåer og 

tjenesteytere dersom samarbeid er nødvendig for å gi en person oppfølging og et helhetlig og 

samordnet tjenestetilbud, og når dette kan bidra til å løse oppgavene som kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen er pålagt etter denne loven.

Blir det påvist mangler ved de tjenester som andre deler av forvaltningen skal yte til personer med et særlig 

hjelpebehov, skal kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen om nødvendig ta opp saken med rette 

vedkommende. Er det uklarhet eller uenighet om hvor ansvaret ligger, skal kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen søke å klargjøre forholdet.

▪ Kommunen skal samordne tjenestetilbudet etter andre ledd. Ved behov skal kommunen bestemme 

hvilken kommunal tjenesteyter som skal ivareta samordningen. Dersom det er oppnevnt 

barnekoordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a, skal koordinatoren sørge for samordning av 

tjenestetilbudet.

https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/%C2%A77-2a
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Sosialtjenesteloven forts

• Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal, i tillegg til å følge opp enkelte personer, samarbeide 

med andre sektorer, forvaltningsnivåer og tjenesteytere, slik at kommunen i arbeids- og 

velferdsforvaltningen og de andre tjenesteyterne kan ivareta sine oppgaver etter lov og forskrift. 

• Som ledd i disse oppgavene skal kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen gi uttalelser og råd og delta 

i den kommunale og fylkeskommunale planleggingsvirksomheten og i de samarbeidsorganene som blir 

opprettet.

• Med tjenesteytere menes kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenesteytere, private tjenesteytere som 

utfører oppgaver på vegne av slike tjenesteytere, barnehager som får tilskudd etter barnehageloven §

19 og skoler som får statstilskudd etter friskolelova § 6-1.

https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A719
https://lovdata.no/lov/2003-07-04-84/%C2%A76-1
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Sosialtjenesteloven

§ 9 første ledd skal lyde:

• Statsforvalteren skal føre tilsyn med at kommunen oppfyller sine plikter etter kapittel 

4, § 13 andre ledd første punktum, tredje ledd, fjerde ledd første punktum og §

16 første ledd.

§ 28 tredje ledd skal lyde:

• Kongen i statsråd kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvem rettigheten 

gjelder for etter første ledd og § 33 første punktum, og om innholdet i individuelle 

planer.

https://lovdata.no/lov/2009-12-18-131/%C2%A79
https://lovdata.no/lov/2009-12-18-131/kap4
https://lovdata.no/lov/2009-12-18-131/%C2%A713
https://lovdata.no/lov/2009-12-18-131/%C2%A716
https://lovdata.no/lov/2009-12-18-131/%C2%A728
https://lovdata.no/lov/2009-12-18-131/%C2%A733
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Integreringsloven
Ny § 50 skal lyde: 

Samarbeid og samordning

• Kommunen skal samarbeide med andre tjenesteytere dersom samarbeid er nødvendig for å gi 

deltakere i introduksjonsprogram et helhetlig og samordnet tjenestetilbud. Dersom deltakeren har 

individuell plan etter annen lov og forskrift, skal kommunen delta i samarbeid om utarbeidelse og oppfølging 

av tiltak og mål i den individuelle planen.

• Kommunen skal samordne tjenestetilbudet etter første ledd. Ved behov skal kommunen bestemme 

hvilken kommunal tjenesteyter som skal ivareta samordningen. Dersom det er oppnevnt 

barnekoordinator etter helse- og omsorgstjenesteloven § 7-2 a, skal koordinatoren sørge for samordning av 

tjenestetilbudet.

• Kommunen skal, i tillegg til å følge opp enkelte deltakere, samarbeide med andre tjenesteytere slik at 

kommunen og de andre tjenesteyterne kan ivareta sine oppgaver etter lov og forskrift.

• Med tjenesteytere menes kommunale, fylkeskommunale og statlige tjenesteytere, private tjenesteytere som 

utfører oppgaver på vegne av slike tjenesteytere, barnehager som får tilskudd etter barnehageloven § 19 og 

skoler som får statstilskudd etter friskolelova § 6-1.

• Nåværende §§ 50 til 52 blir §§ 51 til ny 53.

https://lovdata.no/lov/2011-06-24-30/%C2%A77-2a
https://lovdata.no/lov/2005-06-17-64/%C2%A719
https://lovdata.no/lov/2003-07-04-84/%C2%A76-1
https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/%C2%A750
https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/%C2%A752
https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/%C2%A751
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Integreringsloven

§ 48 første ledd skal lyde:

• Statsforvalteren kan føre tilsyn med kommunens oppfyllelse av plikter etter 

lovens kapittel 3 til 6, §§ 39, 40, 43 og 50. Statsforvalteren kan også føre tilsyn med 

plikten til å ha internkontroll etter kommuneloven § 25-1.

https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/%C2%A748
https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/kap3
https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/kap6
https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/%C2%A739
https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/%C2%A740
https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/%C2%A743
https://lovdata.no/lov/2020-11-06-127/%C2%A750
https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/%C2%A725-1

