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Forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i
visse andre lover .  Høring

Fylkesmannen viser til brev av 08.08.05 angående høring av forslag til ny lov om arbeids-
og velferdsforvaltning.

Arbeids-  og sosialdepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag til de
lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre organisasjonsreformen .  De har funnet
det mest hensiktsmessig å utforme bestemmelsene i en egen lov om arbeids- og
velferdsforvaltning.  Fylkesmannen er enig i dette og finner at forslagene i stor grad følger
et opplegg som har muligheter i seg til å skape en bedre samordning.

En viktig reform som foreslås gjennomført ved denne loven er egne regler for individuell
plan som gjelder for hele det nye arbeids- og velferdskontoret. Det er viktig at den nye
etaten har ens regler for utarbeidelse av felles individuell plan.

Fylkesmannen vil også påpeke at den nye arbeids- og velferdsforvaltningen bør gis frihet
til å finne frem til hensiktsmessige lokale løsninger ute i kommunene. I noen grad legger
dette forslaget opp til det og det sies på s.12: " Innenfor de fastsatte rammer skal partene ha
stor frihet til å finne fram til hensiktsmessige løsninger lokalt." Fylkesmannen vil påpeke at
det ligger forholdsvis store begrensninger i at rammene bare gir større kommuner mulighet
for å ta ansvar for arbeidsmarkedstiltak og at det i trygdesammenheng bare er reiseoppgjør
som kan delegeres. Fylkesmannen finner at de fastsatte rammer som gis fra statlig hold
synes såpass begrenset at dette i noen grad kan være til hinder for å finne gode
helhetsløsninger.

Fylkesmannen mener at det er viktig at hovedreglen bør være at dette nye felles kontoret
har en leder, og at det gis frihet til at dette reguleres i den lokale avtalen.  Fylkesmannen
kan ikke  finne noe i regelverket som hindrer dette hvis kommunestyret delegerer sitt
ansvar for sosialtjenesteloven til lederen for kontoret.  Fylkesmannen viser til sin høring til
NOU 2004:  13 hvor det ble pekt på det vellykkede  NAV- forsøket  i Løten kommune med
en leder og delelegert myndighet fra kommunestyret.  Fylkesmannen ser ikke noe hinder
for at et samarbeid som er  så vellykket  bør kunne fortsette å være et eksempel for andre
arbeids-  og velferdskontor.  Det bør derfor legges til rette for dette gjennom regleverket.
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Når det gjelder taushetsplikten, felles IT- ordninger og lignende, er fylkesmannen enig i at
opplysninger ikke på noen måte skal sirkulere fritt i systemet. En ny arbeids- og
velferdsforvaltning kan langt på vei kan operere tilfresstillende innenfor gjeldende regler,
da de etater som inngår bygger på samme enhetlige og forvaltningsrettslige plattform. I
denne sammenheng bør allikevel Bernt-utvalgets forslag om en endret plattform for
taushetsplikt og et utvidet bruk av samtykke vurderes nærmere.

Det krever fleksibilitet både hos politikere og administrasjonen å skape noe nytt og samle
en etat som har som hovedhensikt å gi et bedre tilbud til brukerne og få flere ut i
inntektsgivende arbeid. Når fylkesmannen leser det nye forslaget til lov, synes forslagene å
være preget av noe usikkerhet i forhold til hvor viktig del av reformen sosialtjenesten skal
være. Det er viktig å legge til grunn at staten og kommunen er likeverdige partnere i denne
reformen. Forutsetningene for et godt resultat, er at det bygges felles løsninger og en felles
kultur til beste for de mennesker kontorene skal tjene. Gode helhetsløsninger forutsetter
utstrakt vilje til å delegere oppgaver til velferdskontorene. Fylkesmannen har merket seg at
det foreslås at staten kun dekker utgiftene kommunen vil få ved en minimumsløsning d.v.s
bare sosialtjenesten kap. 5. Dette gir et signal om at staten bare ønsker minimumsløsninger,
selv i de kommuner hvor mer komplekse løsninger ville vært betraktelig bedre for
brukerne. Fylkesmannen ber derfor om at det legges til rette for å finne flere oppgaver som
kan delegeres til velferdskontorene og at det legges opp til en mulighet for å vurdere å
dekke utgifter til andre løsninger enn minimumsløsningen, hvor dette er det beste for
velferdskontoret, brukerne og organiseringen.
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