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

1. Forslag til vedtak

Fylkesrådmannens fremmer slikt forslag til vedtak:

Fylkestinget mener at det regionale nivå i den nye arbeids- og velferdsforvaltningen må
tilpasses de folkevalgte regioner på regionalt nivå. Ulike statlige regioninndelinger gjør det
vanskelig med statlig samordning på tvers på regionalt nivå, og mellom stat og regionalt
folkevalgt nivå.

Komitebehandling:

Komiteen avgir følgende enstemmige innstilling:

Som fylkesrådmannens tilrådning i saken.

Behandling i plenum:

Votering:

Komiteinnstillingen ble enstemmig vedtatt (33 representanter tilstede).

Dermed var fylkesrådmannens tilrådning  /komiteinnstillingen  vedtatt.
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2. Bakgrunn  for saken

Fylkestinget behandlet i sak 46/2004 spørsmålet om ny arbeids- og velferdsforvaltning og fattet følgende
vedtak:

1. Fylkestinget støtter målene for reformer i velferdsforvaltningen om
flere i arbeid og aktiv virksomhet - færre på  bygd  og sosialhjelp
en brukerrettet velferdsforvaltning
en effektiv velferdsforvaltning

2. Fylkestinget mener at det er hensynet til disse målene som må være avgjørende for valg a v
organisatorisk løsning,

3. Fylkestinget mener det bør arbeides videre med modell 2 - kommunal arbeidslinje og viser
forøvrig til "Kommunemodellen "som er utarbeidet av KS. Kommunene er best egnet  til .§ ivareta
arbeidslinjen ut fra demokratiperspektivet, brukerperspektivet, samordningsperspektivet og
økonomisk effektivitet,

4. Fylkeskommunens rolle som regional utvikler bør vektlegges i det videre arbeid med saken. En
styrking av fylkeskommunens rolle i arbeidet med utvikling av det regionale næringsliv gjennom å
gi fylkeskommunen tilgang på de bedriftsrettede tiltak som i dag ligger i arbeidsmarkedsetaten vil
bedre muligheten for å nå målet om flere i arbeid.

5. Fylkestinget støtter forslaget om en pensjonsetat slik det er skissert i utredningen.

6. Fylkestinget forutsetter at gjeldende lovverk harmoniseres for å kunne effektivisere
virkemiddelbruken.

Z Fylkestinget forutsetter at den ordningen som velges fullfinansieres fra staten.

Saken ble behandlet i Stortinget i mai 2005. Det ble vedtatt at det skal etableres en ny statlig etat for
arbeid og velferd. Aetat og trygdeetaten avvikles. Kommunene beholder sitt ansvar for oppgaver etter lov
om sosiale tjenester. I den nye arbeids- og velferdsforvaltningen skal det etableres en førstelinjetjeneste
med et arbeids- og velferdskontor i hver kommune som er brukerens kontaktsted for hele
tjenestespekteret i dagens tredelte forvaltning. Førstelinjetjenesten skal baseres på et forpliktende
samarbeid mellom stat og kommune nedfelt i lokale samarbeidsavtaler. Samarbeidsavtaler og
samlokalisering skal ha en lovmessig forankring. Det foreliggende høringsnotat inneholder de
lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre organisasjonsreformen.

I notatet framgår det at det ikke gis noen lovmessige  føringer knyttet  til organisering av det regionale
nivå. Det pekes på at det bør etableres et felles og enhetlig system for klagebehandling i den nye etaten.
På side 20 i høringsnotatet heter det blant annet:  "Dette må ses i sammenheng med organisering av
mellomnivå (regionale organer/fylkesorganer) i den nye statsetaten, og valg av løsning bør skje i samråd
med ny etatsledelse. " Det framgår videre:  ' ..... finner departementet at den nye statsetaten bør få stor
frihet  til g  organisere seg selv, og at organiseringen a v den nye etaten ikke bør framgå av loven. I tråd
med dette kan det ikke lovfestes hvilket organ som skal fatte ulike vedtak og hvilket organ som er
klageinstans. "

3. Fylkesrådmannens vurderinger
Hovedpunktene i høringsnotatet er lovmessig forankring av en vedtatt reform som i første rekke har
konsekvenser for førstelinjetjenesten i kommunene. Fylkesrådmannen har ikke foretatt vurderinger av
disse lovforslagene.



Saken legges fram for fylkestinget på bakgrunn av den behandlingen det regionale nivå gis i høringen.
Det står svært lite om det regionale nivå. Det lille som står gjør det tydelig at staten vil fortsette den
politikk som har vært ført til nå, med at de enkelte statsetater kan organisere seg fritt og uten hensyn til
verken andre statsetater eller regionale myndigheter. Dette er etter fylkesrådmannens oppfatning svært
uheldig. Ulike statlige regioninndelinger vanskeliggjør samordning og samarbeid på regionalt nivå.
Dersom fylkeskommunen skal forholde seg til de statlige regionale etater og virksomheter må det
organiseres samarbeid på tvers av fylker i ulike konstellasjoner alt etter hvilket område det gjelder. Dette
svekker de folkevalgtes mulighet til påvirkning og samordning på tvers av sektorer.

Videre er det et poeng at et av problemene i samarbeidet mellom kommunesektor og staten er
manglende samordning internt i staten. Dette framgår blant annet i NOU 2005:6 Samspill og tillit som
fylkestinget har til behandling i egen sak. Samordning på regionalt nivå internt i staten blir vanskeligere
når statlige etater har ulike regionale inndelinger.

4. Konklusjon
Fylkesrådmannen tilrår at fylkestinget avgir høringsuttalelse som peker på de spesielle problemstillingene
en har på regionalt nivå.

Vedlegg
i Forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i visse andre lover - høring

Utrykt vedlegg: Høringsnotat. Forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen og tilpasninger i
visse andre lover.
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Forslag til ny lov  om  arbeids -  og velferdsforvahningen og tilpasninger i visse
andre lover .  Høring

Regjeringen la i St.prp. nr. 46 (2004-2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning fram forslag
om en ny organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen. Stortinget behandlet
proposisjonen 31. mai 2005 og ga sin tilslutning til Regjeringens forslag,  jf. Innst. S. nr.
198 (2004-2005). Vedlagt følger forslag til lovgrunnlag for en ny arbeids- og
velferdsforvaltning.

Hovedmål for reformen er:
• Å få flere i arbeid og færre på stønad
• Forenkle for brukerne og tilpasse til brukernes behov
• Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

I den nye arbeids- og velferdsforvaltningen skal det etableres en førstelinjetjeneste med
et arbeids- og velferdskontor i hver kommune som er brukernes kontaktsted for hele
tjenestespekteret i dagens tredelte forvaltning. Førstelinjetjenesten skal baseres på et
forpliktende samarbeid mellom stat og kommune nedfelt i lokale samarbeidsavtaler.
Samarbeidsavtaler og samlokalisering skal ha en lovmessig forankring. Det statlige
ansvaret skal samles i en ny statlig etat for arbeid og velferd. Aetat og trygdetaten
avvikles. Kommunene beholder sitt ansvar for oppgaver etter lov om sosiale tjenester.

Arbeids- og sosialdepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag til de
lovendringer som er nødvendige for å gjennomføre organisasjonsreformen.
Lovendring er nødvendig for å etablere og regulere den nye statsetaten og for å gi et
rettslig rammeverk for det lokale samarbeidet mellom statsetaten og kommunene,
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inklusive  å  legge bedre til rette for effektivt samarbeid og ivaretakelse av personvern og
taushetsplikt.

Departementet har funnet det mest hensiktsmessig  å  utforme bestemmelsene i en egen
lov om arbeids- og velferdsforvaltningen med organisatoriske regler for den nye statlige
etaten til erstatning for bestemmelsene om organisering i folketrygdloven og
arbeidsmarkedsloven.  Det foreslås videre at bestemmelsene om en felles
førstelinjetjeneste forankres i loven. I tråd med omtalen i St.prp.  nr. 46  (2004-2005) er
omfanget av organisatoriske bestemmelser er begrenset til et minimum.

Departementet foreslår videre at regelverket om taushetsplikt og opplysningsplikt som
skal gjelde for den ny arbeids-  og velferdsforvaltningen,  brukermedvirkning, individuell
plan og behovsvurdering, partsstilling og beredskapsbestemmelser samles i loven.

Høringsgnist
Merknader til høringsforslaget må være oversendt Arbeids- og sosialdepartementet
senest mandag 14 .  november 2005 .  Vi ber om at høringsinstansene forelegger
høringsforslaget for underliggende etater/ organer i den grad det er behov for det.
Høringsuttalelser bes også sendt på e-post til elh@asd.dep.no.

Med hilsen

Lars Wilhelmsen (e.f.
prosjektdirektør
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