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

Det vises til høringsbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet av 8. august 2005. Hørings-
uttalelsen er behandlet i Legeforeningens sentralstyre.

Samlet vurdering
Legeforeningen støtter målsettingen bak organisasjonsreformen om at flere må tilbakeføres til
arbeid eller aktiv virksomhet slik at færre har trygd eller stønad som hovedkilde til
forsørgelse. Det er et behov for en mer brukervennlig, samordnet og effektiv
velferdsforvaltning.

I Legeforeningens høringssvar til NOU 2004:13 En ny arbeids- og velferdsforvaltning ble
utvalgets modell 1 med en statlig arbeidslinje støttet, og det ble pekt på at
velferdsforvaltningen må utformes slik at arbeidslinjen blir førstevalg for alle involverte
parter. Vi finner at dette hensynet er ivaretatt med lovforslaget.

Videre legges det opp til at reglene innen helsetjenestelovene og sosialtjenesteloven skal
samordnes når det gjelder individuell plan. Brukeren skal gjennom dette være sikret et
dokument som hvor utgangspunktet er tjenestemottakerens mål og behov for tjenester - også
på tvers av ulike sektorer. Legeforeningen anser individuell plan som et svært viktig verktøy
for et sammenhengende og helhetlig tjenestetilbud på tvers av sektorer, og mener at en
samordning som sikrer dette må vektlegges sterkt i omorganiseringen av arbeids- og
velferdsforvaltningen.

Reglene for individuell plan trådte i kraft for tre år siden, men ordningen er likevel ikke
benyttet i tilstrekkelig grad. I statusrapporten  Psykiske lidelser - faglighet og verdighet
(2004) pekte Legeforeningen på at ansvaret for planarbeidet innen helsetjenesten er
tilfredsstillende ivaretatt med dagens lovverk. Men det er uklare ansvarsforhold når det
gjelder drift og koordinering av de individuelle planene, og dette kan være en hovedårsak til
at så få planer utarbeides. Vi mener derfor det er svært viktig at ansvaret for drift og
koordinering entydig plasseres ved en eventuell samordning av regelverk på tvers av
sektorene.
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I høringssvaret til NOU 2004:13 påpekte Legeforeningen at det må rettes særskilt
oppmerksomhet mot personvernet. Personopplysninger må ikke sirkulere fritt innenfor
etatene. Det legges til grunn at en ny arbeids- og velferdsforvaltning skal fortsatt reguleres
innenfor gjeldene regler, og det anses ikke som nødvendig å vurdere å endre plattformen for
taushetsplikt iht. forslaget i NOU 2004:18 Helhet og plan i sosial- og helsetjenestene. Mange
brukere og pasienter mottar tjenester fra en rekke offentlige instanser. Det er derfor et sterkt
behov for samordning mellom sektorene. I et kvalitetsperspektiv bør derfor informasjon
kunne utveksles på tvers av organer og profesjoner med målsetting om å tilby brukeren best
mulige tjenester. Samtidig må ikke en slik utveksling av informasjon gå på bekostning av
personvernet. Ut fra dette kan det argumenteres for at bør være visse innskrenkninger på
informasjonsflyten også innen forvaltningen. Legeforeningen mener derfor at det bør tas
eksplisitt stilling til spørsmålet om et eventuelt skifte av system for regulering av
taushetsplikt.

Legeforeningen vil videre bemerke at dersom en skal sikre arbeidslinjen som et førstevalg
både i tidlig og sen fase av funksjonssvikt, så må det på plass langsiktige og forutsigbare
tilskuddsordninger slik at en kan kombinere arbeid og ytelser fra NAV.
Arbeidslinjen  må realiseres  for eldre, uføre, skadde, arbeidsledige, syke og sosialklienter.

Til slutt vil vi nevne at vi ser for oss at betydelige omstillinger og flytteprosesser krever nær
dialog med alle ansatte. En stor andel av ytelsene er medisinsk grunngitt, og det er viktig at
NAV-organisasjonen tar vare på og utvikler den medisinske kompetansen som per i dag er i
trygdeetaten, slik at de rådgivende overlegene får en naturlig rolle også i NAV.
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