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Utkast til forskrift  om løsning av tvister mellom
Arbeids-  og velferdsetaten og kommunene etter
arbeids- og velferdsforvaltningsloven  -  Høring

1. INNLEDNING
Det ble sendt ut invitasjon til å komme med høringsuttalelse til innspill til utkast til forskrift
om løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og
velferdsforvaltningsloven fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) 9. januar 2007.

Høringsfristen ble satt til 21. februar. FFO fikk etter avtale med AID utsatt høringsfristen til
28. februar.

2. FFOs SYNSPUNKTER
FFOs synspunkter på forslaget til ny embets- og tjenestemannslov kan kort oppsummeres i
følgende punkter:

• FFO er opptatt  av innholdet i avtalene mellom arbeids - og velferdsetaten og
kommunene

• FFO støtter  i hovedsak  forskriften  tekst og begrunnelsen  for denne
• Begrepet  "brukermedvirkning på systemnivå  "  bør benyttes  i forskriften § 3
• Brukerorganisasjonene bør være representert i Tvisteløsningsnemnda

3. GRUNNGIVELSE
FFO er opptatt av innholdet i avtalene mellom arbeids-  og velferdsetaten og
kommunene
Opprettelsen av nye arbeids- og velferdskontorene i hver enkelt kommune er en svært viktig
del av den pågående NAV-reformen. For den enkelte bruker er det avgjørende at de nye
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FFO
kontorene får en utforming, et innhold og en kompetanse blant de ansatte som sikrer et så
godt og helhetlig oppfølgingstilbud som mulig.

FFO legger til grunn at funksjonshemmede og kronisk syke brukere ofte er blant gruppene
som er mest avhengige av at tiltak, hjelpemidler, oppfølging og annen kontakt med arbeids-
og velferdsforvaltningen fungerer på en tilfredsstillende måte.

I så måte er FFO særlig opptatt av at det sikres at brukermedvirkning på systemnivå
gjennomføres på helhetlig  vis. At  det eksplisitt slås fast at dette skal gjøres ved det enkelte
arbeids- og velferdskontor i avtalene mellom arbeids- og velferdsetaten og kommunene vil
være et nødvendig og konkret bidrag til dette.

FFO støtter i hovedsak forskriftens tekst og begrunnelsen for denne
FFO slutter seg med dette i all hovedsak til AIDS forslag til forskriftstekst. FFO støtter
opprettelsen av egne arbeids- og velferdskontorer i alle landets kommuner, og mener derfor
det er viktig at det finnes nødvendige juridiske redskaper for å sørge for at en etablering av
slike skjer.

FFO ønsker imidlertid å foreslå enkelte endringer i forskriftsteksten som i større grad
hensyntar brukerne og brukernes interesser. Slik FFO vurderer vil disse endringene dersom de
gjøres imidlertid ikke endre, svekke eller på annet vis rokke ved det øvrige innholdet i
forskriftens tekst.

Begrepet  " brukermedvirkning på systemnivå"  bør benyttes i forskriftens § 3
FFO viser til at det i forskriftens § 3 Gjenstand for mekling, hvor det i første ledd heter at

Det skal mekles  for å oppnå  en avtale som bestemmer lokalisering  og utforming,
organisering  og drift av  kontoret og hvordan kontoret skal samhandle med
representanter  for kontorets  brukere og med kommunens øvrige jenestetilbud.

I tråd med det som er berørt tidligere i høringsuttalelsen vedrørende innholdet ved det enkelte
arbeids- og velferdskontor, mener FFO det i denne teksten bør inn en referanse til
brukermedvirkning på systemnivå. Dette fordi formuleringen "samhandle med representanter
for kontorets brukere" i så måte synes noe svakt, og ikke nødvendigvis vil måtte innebære at
det ved det enkelte kontor gjennomføres brukermedvirkning på systemnivå.

FFO foreslår derfor at første ledd i forskriften § 3 isteden blir lydende

Det skal mekles  for å oppnå  en avtale som bestemmer lokalisering og utforming,
organisering  og drift av  kontoret og hvordan kontoret skal gjennomføre
brukermedvirkning på systemnivå og samhandle med kommunens øvrige
jenestetilbud.

FFO vil understreke at en slik begrepsendring i forhold til det som er foreslått i
forskriftsteksten substansielt bør innebære at Tvisteløsningsnemnda far i oppgave å påse at
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avtaler som er til gjenstand for mekling inneholder tilfredsstillende bestemmelser om
brukermedvirkning på systemnivå ved det aktuelle arbeids- og velferdskontoret.

Brukerorganisasjonene bør være representert i Tvisteløsningsnemnda
FFO viser til at det i forskriftens § 5 Tvisteløsningsnemndas oppnevning og sammensetning
foreslås at nemnda skal ha et medlem (som også er nemndas leder) oppnevnt av Kongen, og
at KS og Arbeids- og velferdsetaten oppnevner ett medlem hver.

FFO

FFO har vansker med å se at en slik sammensetning av nemnda fullt ut vil være egnet til å
ivareta de mange hensyn som skal møtes ved etablering og drift av arbeids- og
velferdskontorene i alle landets kommuner. For FFO er det i denne sammenhengen selvsagt
særlig viktig at brukerne og brukernes interesser ivaretas på en best mulig måte, noe som bør
innebære brukerrepresentasjon også i Tvisteløsningsnemnda.

FFO vil i denne sammenhengen vise til at det er opprettet et sentralt brukerutvalg i Arbeids-
og velferdsetaten, slik det er lovfestet i arbeids- og velferdsforvaltningsloven. Slik FFO ser
det vil det være naturlig om en representant fra brukerorganisasjonene representert i Arbeids-
og velferdsetatens sentrale brukerutvalg blir medlem i Tvisteløsningsnemnda.

FFO ser det videre som naturlig at det blir Arbeids- og velferdsetatens sentrale brukerutvalg
som far i oppdrag å oppnevne et slikt medlem med stedfortreder.

Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Margaret Sandøy Ramberg /s/ 'Liv Arum
leder generalsekretær
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