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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 i hovedsak
enig i det opplegg som skisseres for å sikre en bedre samordning av tjenestene ,  men finner å
kommentere følgende punkter:

Miniumumsløsningen:
Fylkesmannen har merket seg at det foreslås at staten kun dekker utgiftene kommunen vil få ved en
minimumsløsning d.v.s. bare sosialtjenestelovens kap. 5. Videre er det bare gitt åpning for mer omfattende
løsninger i de tilfeller hvor begge parter (kommunen og etaten) samtykker til dette. Samlet kan dette gi et
trykk på partene for å velge minimumsløsningen. Etter Fylkesmannens syn vil et utvidet tjenestetilbud, og
dermed et større tilfang av ulike yrkesgrupper i større grad ha sjanser for å lykkes med å oppnå målsettingene
i reformen. Dette gjelder i særlig grad for brukergrupper som trenger omfattende bistand i forhold til arbeids-
og aktivitets rettede tiltak.
I Aust-Agder registrerer Fylkesmannen at det fra kommunene i fylket kommer sterke signaler om at en
ønsker å legge større deler av den kommunale sosialtjeneste til ett Arbeids- og velferdskontor, mens det fra
dagens statlige etaters side er en betraktelig skepsis til dette.
For små kommuner vil det medføre særskilte vanskeligheter å skille ut den økonomiske sosialhjelpen, da det
er samme tjenesteutøver som arbeider med hele oppgaveporteføljen. Ved de større sosialkontorene i fylket
arbeides det også i stor grad etter en generalist modell, noe som medfører at å skille ut den økonomiske
sosialhjelpen vil gi til dels store organisatoriske og faglige endringer i sosialtjenesten. Fylkesmannen ber
derfor om at økonomiske incitamenter og andre føringer fra sentrale myndigheter legger til rette for at de
lokale Arbeids- og velferdskontor kan dekke et større spekter av de kommunale velferdstjenestene der den
enkelte kommune ønsker dette.

Taushetsplikten:
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 operere
tilfredsstillende 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.
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Organisering  av Arbeids -  og Velferdsetaten:

Det legges i § 3 i lovforslaget opp til at Arbeids- og velferdsetaten skal være representert på de steder som
Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer. Fylkesmannen finner på bakgrunn av tidligere erfaringer med
statlig regionalisering å fraråde dette. Som kjent har tidligere regionaliseringer medført at en innenfor ulike
etater har delt landet opp i svært ulike regioner. Ved å la Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemme dette
kan en altså risikere nok en ny regioninndeling som ikke samsvarer med regioninndelingen til tilgrensende
tjenester som en bør søke å ha et nært samarbeide med.

Fylkesmannen anbefaler at Arbeids- og velferdsetaten skal være representert med et regionalt ledd på
fylkesnivå i alle fylker.

Individuell plan (IP):
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.
Vi ser positivt på ønsket om å videreutvikle IP som et redskap for å få til samordnende tjenester. Plassering
av ansvar vil være et viktig grep for å sikre at IP følges opp og brukes aktivt. Slik vi leser forslaget gir dette
en utvidet rett til individuell plan hvor ansvaret i større grad er forankret i kommunen enn i nåværende
lovverk. Dette kan være en nødvendig klargjøring. Fylkesmannen vil bemerke at spesialisthelsetjenestens
medvirkningsansvar i sterkere grad bør konkretiseres slik at IP ikke bare blir et horisontalt hjelpemiddel,
men også bidrar til en helhetlig forpliktelse mellom ulike tjenestenivåer for tjenestemottakere som har behov
for spesialiserte helsetjenester.

Begrepsavklaring:
Arbeids- og velferdsetaten vs. Arbeids- og velferdskontoret. Valg av navn gir en signaleffekt. Fylkesmannen
finner det noe uheldig at navnet på den nye etaten og de lokale kontor er så likelydende. Dette kan medføre
at de kommunale tjenestene i kontoret nærmest blir oppfattet som et lite vedheng til de statlige velferds-
tjenester, noe som harmonerer dårlig med intensjonen om likeverdighet og partnerskap mellom stat og
kommune.

Tvisteløsning:
Partnerskap er en krevende modell som forutsetter tillit mellom de som skal samarbeide.
Partnerskap kan ikke vedtas, det oppstår mellom parter som ønsker å samarbeide for å nå felles mål.
Partnerskap handler om å bygge felles kultur, om villighet til å gi og ta. I hvor stor grad reformen lykkes med
dette er enda ikke gitt, det er i lovforslaget lagt inn en hjemmel for at departementet skal være det avgjørende
organ i forbindelse med tvisteløsning. Fylkesmannen finner det naturlig at fylkesmannsembetene på grunn av
sin store lokalkunnskap blir gitt en rolle i forbindelse med tvister i eget fylke.
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