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FORSLAG TIL NY LOV  OM ARBEIDS- OG V... OG Arbeids09 sosialdepdrlementet
TILPASNINGER  I VISSE ANDRE  LOVER -  HØRING

Vedlegg

Trykte vedlegg: S.nr.-l}(
oL\

• Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev datert 08.08.05

• Kap. 1 -  Innledning og sammendrag

Utrykte vedlegg:
• Høringsnotat: Forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen  og tilpasninger i

visse andre lover - august 2005.

Vedleggene  finnes i sin  helhet på: www.nav.dep.no.

Formannskapets behandling 12.10.2005:
Til møtet forelå protokoll fra UHO's behandling av saken.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Etter dette lyder formannskapets vedtak slik:
Oppegård kommune gir sin tilslutning til:

1. Hovedmål med reformen, om at flere skal tilbakeføres til arbeid eller aktiv
virksomhet, slik at færre har trygd eller stønad som hovedkilde til forsørgelse.

2. En felles førstelinjetjeneste for brukerne, hvor de kan henvende seg på ett sted, i
forhold til tjenester som tidligere var delt på tre forvaltningsorganer (trygdeetaten,
aetat, sosialtjeneste).

3. En felles førstelinjetjeneste, som vil utnytte den samlede kompetansen fra de tre
forvaltningsorganene mer effektivt og målrette.

Oppegård kommune har følgende merknader til lovforslaget:
4. Lovforslaget bør ha en minimumsløsning for hva den nye forvaltningen skal omfatte,

som gåt utover kun sosialtjenestelovens kap 5.

5. Oppegård kommune vil understreke viktigheten av at nye regler om taushetsplikt
ivaretar brukerens rettsvern.

6. Oppegård kommune anser det uheldige at de statlige og kommunale vedtak som blir
fattet i den nye forvaltningen, skal ha ulike saksbehandlingssystem for klagesaker.

7. Oppegård kommune anbefaler at avgjørelsesmyndigheten ved uenighet ok lokal avtale,
tillegges en partssammensatt nemd.

8. De økonomiske konsekvenser av reformen, og fordelingen av kostnader mellom stat
og kommune, må avklares tydligere i god tid før den lokale avtalen skal inngås.
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Utvalg for helse og  omsorgs behandling  11.10.2005:

Innstillingen enstemmig tiltrådt.

Etter dette  lyder Utvalg  for helse og omsorgs vedtak slik:
Oppegård kommune gir sin tilslutning til:

1. Hovedmålet med reformen, om at flere skal tilbakeføres til arbeid eller aktiv
virksomhet, slik at færre har trygd eller stønad som hovedkilde til forsørgelse.

2. En felles førstelinjetjeneste for brukerne, hvor de kan henvende seg på ett sted, i
forhold til tjenester som tidligere var delt på tre forvaltningsorganer (trygdeetaten,
aetat, sosialtjeneste).

3. En felles førstelinjetjeneste, som vil utnytte den samlede kompetansen fra de tre
forvaltningsorganene mer effektivt og målrettet.

Oppegård kommune har følgende merknader til lovforslaget:

4. Lovforslaget bør ha en minimumsløsning for hva den nye forvaltningen skal omfatte,
som går utover kun sosialtjenestelovens kap 5.

5. Oppegård kommune vil understreke viktigheten av at nye regler om taushetsplikt
ivaretar brukerens rettsvern.

6. Oppegård kommune anser det uheldig at de statlige og kommunale vedtak som blir
fattet i den nye forvaltningen, skal ha ulike saksbehandlingssystem for klagesaker.

7. Oppegård kommune anbefaler at avgjørelsesmyndigheten ved uenighet om lokal
avtale, tillegges en partssammensatt nemd.

8. De økonomiske konsekvenser av reformen, og fordelingen av kostnader mellom stat
og kommune, må avklares tydeligere i god tid før den lokale avtalen skal inngås.

Under henvisning til nedenstående fremmer rådmann slik

INNSTILLING:

Oppegård kommune gir sin tilslutning til:

1. Hovedmålet med reformen, om at flere skal tilbakeføres til arbeid eller aktiv
virksomhet, slik at færre har trygd eller stønad som hovedkilde til forsørgelse.

2. En felles førstelinjetjeneste for brukerne, hvor de kan henvende seg på ett sted, i
forhold til tjenester som tidligere var delt på tre forvaltningsorganer (trygdeetaten,
aetat, sosialtjeneste).

3. En felles førstelinjetjeneste, som vil utnytte den samlede kompetansen fra de tre
forvaltningsorganene mer effektivt og målrettet.

Oppegård kommune har følgende merknader til lovforslaget:

4. Lovforslaget bør ha en minimumsløsning for hva den nye forvaltningen skal omfatte,
som går utover kun sosialtjenestelovens kap 5.

5. Oppegård kommune vil understreke viktigheten av at nye regler om taushetsplikt
ivaretar brukerens rettsvern.
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6. Oppegård kommune anser det uheldig at de statlige og kommunale vedtak som blir
fattet i den nye forvaltningen, skal ha ulike saksbehandlingssystem for klagesaker.

7. Oppegård kommune anbefaler at avgjørelsesmyndigheten ved uenighet om lokal
avtale, tillegges en partssammensatt nemd.

8. De økonomiske konsekvenser av reformen, og fordelingen av kostnader mellom stat
og kommune, må avklares tydeligere i god tid før den lokale avtalen skal inngås.

SAKSUTREDNING:
Sammendrag/sakens foranledning
Forvaltningen av ytelser og tjenester innen arbeid, trygd og sosiale tjenester er i dag organisert
i tre etater (aetat, trygdeetat og kommunal sosialtjeneste). De tre virksomhetene forvalter ulike
regelverk og har forskjellig ansvar og oppgaver. Stortinget ga ultimo mai 2005 sin tilslutning
til regjeringens forslag om ny arbeids- og velferdsforvaltning - NAV (St.prp.nr. 46, 2004-
2005). Det statlige ansvaret som i dag er delt på to etater - Aetat og trygdeetat - samles i en
ny etat; arbeids- og velferdsetaten. Det skal etableres en førstelinjetjeneste med et arbeids- og
velferdskontor i hver kommune. Kontoret skal være det samlende kontaktstedet for hele
tjenestespekteret i dagens tredelte forvaltning slik at borgerne får ett sted å henvende seg.
Førstelinjetjenesten skal baseres på et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune
nedfelt i lokale samarbeidsavtaler. Samarbeidsavtaler og samlokalisering skal ha en lovmessig
forankring. Kommunene skal fortsatt ha en sentral rolle i arbeids- og velferdspolitikken og
beholder sitt ansvar for oppgaver etter lov om sosiale tjenester.

Formål
Hensikten med organisasjonsreformen er at flere skal tilbakeføres til arbeid eller aktiv
virksomhet slik at færre har trygd eller stønad som hovedkilde til forsørgelse. Videre er det et
overordnet mål å få til en mer brukervennlig, samordnet og effektiv velferdsforvaltning.

Beskrivelse og kommentarer til utvalgte punkter i høringen
Både sosialtjenesteloven, lov om folketrygd og lov om arbeidsmarkedstjenester favner vidt.
Sosialtjenesteloven har i betydelig grad berøringspunkter med andre kommunale tjenester.
Generelt ønsker rådmannen å gjøre oppmerksom på at forslaget bør ses i sammenheng med
andre utredninger bl.a. NOU 2004:18: Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene, NOU
2005:3 Fra stykkevis til helt og NOU 2004:17: Statlig tilsyn med kommunesektoren, NOU
2004:13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning m.v.

Kommunale tjenester  -  ansvar og oppgaver
Departementets forslag:
Førstelinjetjenesten skal minimum omfatte kommunens forvaltning av økonomisk sosialhjelp
for at personer skal sikres et trygt økonomisk fundament gjennom ulike offentlige ytelser og
stønadsordningene.
Departementet foreslår to alternativer med hensyn til hvilke oppgaver som skal ivaretas av
arbeids- og velferdskontorene:

1. Arbeids- og velferdsetatens oppgaver inngår sammen med kommunens oppgaver etter
kap. 5 i sosialtjenesteloven, mens andre kommunale oppgaver kan samlokaliseres med
arbeids- og velferdskontoret uten at disse blir en del av arbeids- og
velferdsforvaltningen.

2. De statlige oppgavene som ivaretas av arbeids- og velferdsetaten og de kommunale
oppgavene etter sosialtjenesteloven kap. 5 inngår i arbeids- og velferdskontoret
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sammen med andre kommunale oppgaver i den utstrekning dette avtales lokalt. Hva
som utgjør den nye forvaltningen kan variere avhengig av de lokale avtalene.

Rådmannens kommentar:
Det nye lovforslaget er omfattende. Rådmannen mener at et alternativ utover
minimumsløsningen kan være aktuelt. Når man velger å inkludere alle statlige oppgaver fra
trygdekontor og Aetat inn i arbeids- og velferdsforvaltningen, bør man også inkludere en
helhetlig sosialtjeneste.
Rådmannen anser at kun økonomisk sosialhjelp (kap. 5) er en for snever kommunal deltagelse
i frontlinjetjenesten. Det nye forslaget legger vekt på et bredt spekter av tilbud. For å kunne
ivareta et slikt helhetlig tilbud til brukerene må også deler av sosialtjenesten, som for
eksempel omfatter kap. 6 (særlige tiltak overfor rusmiddelmisbrukere), tas med. Rådmannen
ser det som viktig at den nye velferdsforvaltningen skal kunne ivareta en helhetlig sosialfaglig
kompetanse og helhetstekning.

Organisering
Departementets forslag:
Arbeids- og velferdskontoret skal etableres som en egen enhet. Førstelinjetjenesten skal
baseres på et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune som to likeverdige parter.
Ansvarsfordelingen mellom stat og kommune opprettholdes likevel som i dag. Økonomisk
sosialhjelp forblir en kommunal ytelse. Arbeidsmarkedspolitikken og folketrygdens pensjons-
og stønadsordninger forblir et statlig anliggende. Det foreslåes å ha en enhetlig adminstrativ
ledelse, samtidig som de ansatte beholder sine tilsettingsforhold i h.h.v stat og kommune.
Hensikten er å legge til rette for en samordnet og helhetlig vurdering og tjenesteyting på tvers
av de formelle skiller mellom stat og kommune.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen forutsetter at ledelsesformen og en lokal avtale med staten i tilstrekkelig grad vil
kunne ivareta kommunenes interesse representert ved sosialtjenesten.

Taushetsplikt
Departementets forslag:
Det foreslås at regelverket om taushetsplikt og opplysningsplikt samles i loven om arbeids- og
velferdsforvaltningen. Regelverket foreslås videre enn det som foreligger i dag. Adgangen til
tverretatlig kommunikasjon mellom organene innen arbeids- og velferdsforvaltningen er
bredere enn den som følger av alminnelige regler om taushetsplikt.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen anser intensjonen om endring i taushetspliktreglene som god i forhold til
samhandling og fellesskap. Det anses meget viktig at taushetspliktbestemmelsene gis en
utforming som sikrer brukernes rettsvern bl.a. ved at ikke flere personer får kjennskap til
fortrolig informasjon enn hva som er nødvendig for en rasjonell saksgang/klientbehandling.

Ulik klageadgang
Departementets forslag:
Det foreslås at klage- og ankesystemet fortsatt skal følge et to-sporet system, et system for det
statlige arbeids- og velferdsetaten og et system for den kommunale sosialtjenesten.
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Rådmannens kommentar:
Rådmannen mener at ved å opprettholde et to-delt klageadgangsystem, vil prinsippet om en
helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning bli svært vanskelig å praktisere.
Tjenestemottakere har i mange tilfeller komplekse og sammensatte behov med vedtak fra både
statlige og kommunale instanser. En bruker med et vedtak fra statlige etater
(trygdekontor/aetat) og et vedtak fra den kommunale sosialtjenesten, kan risikere å måtte følge
to klageløp samtidig og hvor utfallet av klagene kan være motstridende.
Konsekvenser for brukerne vil være at klageinstansen ikke på samme måte som frontlinjen vil
behandle klagesaker samordnet.

Uenighet  om avtalen
Departementets forslag:
Førstelinjetjenesten i en ny arbeids- og velferdsforvaltning skal baseres på lokale
samarbeidsavtaler mellom den enkelte kommune og den statlige etaten. KS vil bli invitert til å
inngå en rammeavtale. Der.det ikke oppnås enighet lokalt foreslås det at departementet
fastsetter bestemmelsene.

Rådmannens kommentar:
Dersom det ikke oppnås enighet om avtalen lokalt, anser rådmannen at denne myndigheten
bør legges til en partsammensatt nemd for å sikre at kommunens interesser blir ivaretatt.

Økonomiske konsekvenser
Departementet.,
Departementet legger til grunn at forslaget til loveendringer ikke vil ha noen særskilte
administrative eller økonomiske konsekvenser utover det som følger av
organisasj onsløsningen.
Kostnadene ved gjennomføring av reformen og oppbygging av den nye arbeids- og
velferdsforvaltningen er bl.a. knyttet til utvikling av funksjonelle IKT-løsninger, etablering av
en samlokalisert førstelinj etjeneste, opplæring og kompetanseutbygging m.v. Det understrekes
i stortingsproposisjonen at anslagene for de økonomiske konsekvensene av reformen er usikre.
Høringsnotatet sier at regjeringen vil komme tilbake til kostnadsdelingen i de årlige
budsjettproposisjonene.

Rådmannens kommentar:
Rådmannen mener at de økonomiske konsekvensene for kommunen må foreligge  før  det
igangsettes å jobbe ut konkrete praktiske og administrative lokale løsninger for et så ,. ,,,,,,.,.- ----
omfattende samarbeidsprosjekt. ,_ ENDES  FRA RÅDMANNEN

Harald Toft
Rådmann

Trond Therkelsen
Kommunalsjef
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