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

Vi viser til høringsbrev av 8.8.2005 om forslag til ny lov om arbeids- og
velferdsforvaltningen, og sender med ,dette Statens råd for funksjonshemmedes
kommentarer.

NAV-kontorene skal være et tilbud for alle. Rådet legger til grunn at alle personer
som har behov for bistand fra arbeids- og velferdskontoret, herunder økonomisk
sosialhjelp, fanges opp og gis nødvendig bistand selv om de ikke er i stand til å være
i arbeid eller aktivitet. Tjenestetilbudet i førstelinjetjenesten skal dekke et bredt
spekter av behov, og det er viktig at kontorene blir bemannet med riktig og
tilstrekkelig kompetanse.

En slik organiseringen av førstelinjetjenesten må ikke utgjøre et hinder for brukere
som trenger andre tjenester fra kommunen eller fra spesialistnivå i arbeids- og
velferdsetaten.

Rådet støtter forslaget om en videreføring av lovfestet brukermedvirkning på
systemnivå. Siden prinsippet om brukermedvirkning på systemnivå også skal
ivaretas gjennom den lokale avtalen, anbefaler rådet at lovhjemmelen for
brukermedvirkning på systemnivå omfatter hele arbeids og velferdskontoret, ikke
bare arbeids- og velferdsetaten.

Loven åpner for ulike organisatoriske løsninger lokalt, jf § 8. Rådet forutsetter at dette
ikke åpner for nye løsninger på regionalt nivå uten en forutgående utredning og
høringsrunde, og at departementet kommer tilbake til dette.
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Når det gjelder klageordninger vil en fortsette som før. Dette vil etter rådets mening
verken bidra til forenkling av saksbehandlingen for brukerne eller forsterke
samhandlingen mellom de nevnte etater.

Loven bør sette krav til at alle arbeids- og velferdskontorene skal være universelt
utformet slik at alle brukere uavhengig av brukerbehov kan besøke kontorene.

Brevet sendes også elektronisk.

Med vennlig hilsen

Ellinor Sundseth Janne K Køiles I
Sekretariatsleder Rådgiver


