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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. 2005 angående høring og forslag til ny lov om arbeids-
og velferdsforvaltning (NAV).

Innledningsvis vil Fylkesmannen peke på at det er en utfordringen å etablere en ny statsetat,
samtidig som man skal få til et partnerskap mellom kommunene og staten som likeverdige
parter når det gjelder etablering av de nye arbeids- og velferdskontorene i kommunene.

FØrstelin j etj enesten.
Det fremgår av forsalget at:  "Innenfor de fastsatte rammer skal partene ha storfrihet til å
finne fram til hensiktsmessige løsninger lokalt".
Det pekes samtidig på at man ikke ser det som hensiktmessig å lovfeste inngåelse av
samarbeidsavtaler mellom statsetaten og andre kommunale tjenester enn det som følger av
kapittel 5 i sosialtjenesteloven.

Det anføres samtidig i høringsnotatet at lovgiver bør være tilbakeholden med å trekke snevre
grenser for hvilke kommunale tjenester som kan legges til arbeids- og velferdskontorene. Det
legges opp til at staten bare skal bære kostnadene dersom kommunene får utgifter knyttet til
flytting for å oppnå kravet til minimumsløsning for samlokalisering av førstelinjetjenesten.

Dette kan oppfattes som om at staten primært ønsker minimumsløsninger, selv om det for
brukerne - og for arbeids- og velferdskontoret/kommunen kan være mer hensiktsmessig at en
mer omfattende tjenesteportefølje legges til arbeids- og velferdskontoret, avhengig av lokale
forhold og kommunestørrelse.

Sosialfaglig arbeid i arbeids -  og velferdskontorene.
To av hovedmålene med reformen er å få flere i arbeid og færre på stønad og få en helhetlig
og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

Det å etablere en felles førstelinje ikke må medføre at reformen innebærer en fragmentert og
mindre tilgjengelig tjeneste for de mest utsatte og vanskeligst stilte. Sosialtjenestens brukere
omfatter personer som har behov for økonomisk hjelp og personer med ulike andre
hjelpebehov. Vedtak etter lov om sosiale tjenester fattes etter en individuell vurdering. Det
kan også gjelde saker hvor det er viktigere å hjelpe folk med å "takle livet" enn å "takle
arbeidslivet". Sosialtjenesten har i mange år drevet med sosialfaglig arbeid som er en viktig
del av sikkerhetsnettet i vårt velferdssamfunn.
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Sosialfaglige arbeid, sammen med lovens opplegg for samarbeid med brukeren, individuell
plan og behovsvurdering, må ivaretas for personer med langvarige og sammensatte
hjelpebehov.

Enhetlig, administrativ ledelse.
Fylkesmannen er enig i at det er viktig av at arbeids- og velferdskontoret skal etableres som
en egen enhet som opptrer utad i eget navn. Det pekes på at kontoret derfor bør ha en enhetlig
administrativ ledelse, selv om arbeids- og velferdsetaten og kommunen faglig sett er
likeverdige samarbeidspartnere i kontoret. Tjenestemenn ved kontoret skal beholde sine
tilsettingsforhold i stat og kommune, og statsetatens og rådmannens ansvar berøres ikke av
etableringen av de nye kontorene.

Der hvor det ligger til rette for det, og kommunen ønsker det, bør det ikke være noe til hinder
for at det nye arbeids- og velferdskontoret har en leder. Det vil også kunne være med å bidra
til at statsetaten og kommunen lettere utfører oppgaver på hverandres myndighetsområde.

-Kris m sen lin Saltrøe
ass.avdelingsdirektør


