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Høring Høring av forslag til ny lov om arbeids -  og velferdsforvaltningen og tilpasninger
i visse andre lover

Vi viser til Arbeids- og sosialdepartementets brev av 8. august 2005 om forslag til ny lov
om arbeids- og velferdsforvaltingen og tilpasninger i visse andre lover.

1.  Bakgrunn  og hovedformål

Regjeringen la i St.prp. nr. 46 (2004-2005) fram forslag til en ny arbeids- og
velferdsforvaltning. Stortinget ga sin tilslutning til regjeringens forslag ved
behandlingen 31. mai 2005.

Et hovedmål for organisasjonsreformen er at flere skal tilbakeføres til arbeid eller aktiv
virksomhet slik at færre har trygd eller stønad som hovedkilde til forsørgelse. Videre
tar reformen sikte på en mer brukervennlig, samordnet og effektiv velferdsforvaltning.

Det statlige ansvaret, som i dag er delt på to etater - Aetat og trygdeetaten - samles i en
ny etat; arbeids- og velferdsetaten. Det skal etableres en førstelinjetjeneste med et
arbeids- og velferdskontor i hver kommune som i tillegg til å tilby tjenester fra den
statlige etaten som minimum skal yte økonomisk sosialhjelp. Det foreslås lovfestet at
førstelinjetjenesten skal baseres på et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune
nedfelt i lokale samarbeidsavtaler inngått mellom den statlige etaten og kommunen.
Kommunene skal fortsatt ha en sentral rolle i arbeids- og velferdspolitikken og
beholder sitt ansvar for oppgaver etter lov om sosiale tjenester.

Sysselsettingsloven, folketrygdloven og sosialtjenesteloven varierer i dag med hensyn
til hvor detaljerte bestemmelser de gir om tjenestenes organisering og hvordan saker
skal behandles. Kommuner og statsetat skal etter reformen ha stor frihet til å
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organisere tjenestene, og mulighet for tilpasning til lokale forhold. I overensstemmelse
med dette legges det opp til at omfanget av organisatoriske bestemmelser i lov og
forskrift for den nye arbeids- og velferdsforvaltningen begrenses til et nødvendig
minimum.

I høringsnotatet legger Arbeids- og sosialdepartementet fram forslag til de lovendringer
som er nødvendige for å gjennomføre organisasjonsendringene. I hovedsak samles
forslagene i en ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen. I høringsutkastet til ny lov
og lovendringsforslag behandles også inngående spørsmål om taushetsplikt og
opplysningsplikt, hvordan personvern kan ivaretas i et tett samarbeid mellom stat og
kommune om og med felles brukere, samt klage- og ankebestemmelser.

2. Kommentarer og merknader til høringsutkastet
Moderniseringsdepartementet vil peke på at forslaget til ny lov, og forslag til
tilpasninger i eksisterende lovverk legger betydelige føringer for det videre arbeid med
reformen. Vi vil understreke at forslag til ny lov og endringer i eksisterende lover ikke
kan sees isolert fra andre tiltak i reformen, herunder rammeavtalen med KS om de
lokale avtalene, NAV interims arbeid med intern organisering og Arbeids- og
sosialdepartementets arbeid med opplegg for etatsstyring. Moderniserings-
departementet vil på denne bakgrunn anbefale at man ikke forhaster seg med å legge
frem saken for regjeringen, men ser de ulike problemstillingene i sammenheng.
Spesielt vil vi peke på det arbeid som pågår med å se på styringsmessige utfordringer,
hvor man også berører spørsmål som er foreslått regulert lovmessig, eller som det bør
vurderes å regulere lovmessig. I tillegg til spørsmål om de lokale kontorenes fullmakter
og spørsmålet om enhetlig ledelse og mulig samordning av saksbehandling og klage-
og ankebestemmelser, vil det kunne være spørsmål om tilsyn og bruk av styrer eller
styreliknende organer.

Moderniseringsdepartementet vil generelt også peke på viktigheten av at man i de
forberedende faser av arbeidet og når saken legges frem for regjeringen på en
tilfredstillende måte har vurdert alternativer. I fremlegg for regjeringen bør viktige
handlingsalternativer og konsekvenser av disse også fremgå. Vi vil spesielt peke på
følgende områder som sentrale for slike vurderinger:

Førstelinjetienesten og spørsmålet om enhetlig ledelse  my.
I høringsutkastet pekes det på at man for det enkelte kontor vil ha en enhetlig
administrativ ledelse. Vi er noe usikre på hva det vil innebære, og at det kan være
klokt å definere dette mer presist. Vi vil videre peke på at man, når saken legges
frem for regjeringen, også bør beskrive et alternativ med en enhetlig faglig og
administrativ ledelse av det lokale arbeids- og velferdskontoret, og hvordan det
eventuelt kan gjennomføres. Hensikten med å vurdere et slikt alternativ er at det
muligens kan gi mer enhetlig saksbehandling i forhold til brukeren og sikre bedre
måloppfyllelse. På den annen side kan et slikt alternativ være utfordrende i forhold
til ansvars- og instruksjonslinjene fra henholdsvis kommune og stat, og kan
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forsterke  mulige overveltningsproblemer.  Et slikt alternativ reiser dessuten
problemstillinger knyttet til  statsrådens konstitusjonelle ansvar.

Av første ledd fremgår at det skal etableres "felles lokale arbeids- og velferdskontor
som dekker alle kommuner". I høringsnotatet punkt 3.2.2. "Nærmere om forslaget
til ny arbeids- og velferdsforvaltning" heter det "I hver kommune skal det være et
arbeids- og velferdskontor". Det fremstår på denne måten noe uklart om det faktisk
skal være et slikt kontor i hver enkelt kommune. Moderniseringsdepartementet
mener høringsforslaget vil kunne bidra til tilstrekkelig fleksibilitet for lokale
løsninger.

I høringsutkastet pekes det på at der man ikke blir enige om avtaler på lokalt nivå
kan departementet fastsette bestemmelser for hvordan det skal fungere. For øvrig
synes ikke konfliktløsningsmekanismer der det oppstår uenighet mellom stat og
kommune å være berørt. Moderniseringsdepartementet vil anbefale at man i det
videre arbeid vurderer mulige konfliktløsningsmekanismer. På grunn av det store
antall kommuner og det relativt store handlingsrommet både for statsetat og
organisering av det lokale kontoret kan det være fornuftig å vurdere om
fylkesmannen kan spille en rolle som megler.

Klage -  og ankeordninger
Moderniseringsdepartementet oppfatter at høringsutkastet vil gi to klage- og
ankeordninger for tjenester som ytes fra de lokale kontorene. På den ene siden vil
man for de statlige tjenestene klage/anke saken oppover i statsetaten og deretter
inn for trygderetten. På den annen side vil man for de kommunale tjenester kunne
klage/anke saken inn for overordnet organ og deretter for fylkesmannen. Før saken
fremlegges for Stortinget bør det gjøres en nærmere vurdering av et eventuelt
enhetlig klage- og ankesystem for tjenestene som leveres fra det lokale arbeids- og
velferdskontoret.

Tilsyn
For deler av tjenestene levert av de lokale arbeids- og velferdskontorene vil det bli
ført tilsyn fra fylkesmannen. Det vil gjelde de kommunale oppgavene.
Moderniseringsdepartementet anbefaler at man i det videre arbeid vurderer om det
bør føres tilsyn med hele det lokale kontorets oppgaveløsning, og hvordan en
eventuell enhetlig tilsynsordning kan organiseres for å gi de ønskede effekter i form
av bedre tjenester overfor publikum.

3. Konkrete forslag
Moderniseringsdepartementet har også enkelte konkrete forslag til lovteksten:

- Ad § 4 Arbeids - og velferdsetatens  oppgaver

For å lykkes med en krevende reform og oppnå den ønskede samordning mellom
ny etat og kommunene, er det viktig at samarbeidsforholdet er mellom likeverdige
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parter. Dette bør signaliseres allerede i den utdypende formålsbeskrivelsen i § 4.
For eksempel kan det gjøres ved følgende tekstendring (understreket) i 3. ledd:

"Etaten skal i samarbeid med kommunen(e) stimulere den enkelte
stønadsmottaker etc.".

- Ad § 8 Arbeids-  og velferdskontor

12. ledd, andre setning heter det:
Staten og den enkelte kommune kan avtale at også andre av kommunenes tjenester
legges til kontoret."

Moderniseringsdepartementet anbefaler at man velger en mer presis formulering,
slik man har gjort i § 9, første ledd, første setning, og erstatter staten med arbeids-
og velferdsetaten.

- Folketrygdens  organer

Ellers gjøres oppmerksom på lov om Statens Pensjonskasse § 45 fjerde ledd første
setning som lyder slik:

"Folketrygdens organer plikter uten godtgjørelse og uten hinder av en eventuell
taushetsplikt å gi de opplysninger som Pensjonskassen trenger for å sikre riktig
behandling av saker etter denne lov. "
Tilsvarende bestemmelse finnes i lov om pensjonsordning for apoteketaten
§ 32 nr. 2 første punktum. Etter Moderniseringsdepartementets oppfatning er det
ikke behov for å gjøre endringer i disse lovene da "folketrygdens organer" er
dekkende også etter etableringen av den nye arbeids- og velferdsetaten.

Saken har vært forelagt Konkurransetilsynet som ikke har merknader til forslaget.
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