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

Vi viser til skriv fra Arbeids- og sosialdepartementet av 8.august 2005.

Generelle kommentarer.
Fylkesmannen har vært representert i styringsgruppene for de tre samordningsforsøkene i
Nordland. Vår erfaring er at de største utfordringene disse forsøkene stod overfor var ulik
faglig tilnærming, sprikende resultatkrav og rappporteringssystem - suksesskriteriene lot
seg ikke forene. Disse utfordringene lar seg bare meget begrenset utstrekning løse gjennom
lovforslaget. Dette stiller store krav til samarbeidet om kultur- og kompetansebygging. Vi
ber derfor om at dette arbeidet tas på alvor og vies særskilt oppmerksomhet i tiden fram
mot etablering av arbeids- og velferdskontorene. Reell samordning av virksomheten i
arbeids- og velferdskontorene mener vi forutsetter en faglig og administrativ ledelse.
Fylkesmannen ser det også som en forutsetning at resultatstyrings- og
rapporteringssystemene harmoneres.

Fylkesmannen har følgende merknader til lovforslaget.

§ 1. Formål.
Formålsbestemmelsen er særlig rettet  mot drift. Vi  vil tilrå at denne utvides til også å
omfatte de øvrige målsettinger med reformen.
Forebygge sosial nød.
Koordinere kommunale og statlige tjenester i 1.linjen.
Etablere individuelt tilrettelagte tjenester.

§8. Arbeids- og velferdskontor.
Her foreslås at statsetaten og kommunene skal etablere felles lokale arbeids- og
velferdskontor som dekker alle kommuner. En av premissene i reformarbeidet har vært
arbeids- og velferdskontor i alle kommuner. Dette bør også være hovedregelen i
lovteksten. Eventuelle interkommunale løsninger må være basert på lokale behov og
tilpasninger. Fylkesmannen er positiv til at det i lovforslaget gis mulighet for
interkommunalt samarbeid.

I forslaget heter det at  "arbeids - og velferdskontoret skal ivareta (--)  kommunens  oppgaver
etter kap.  5 i sosial jenesteloven . "  I høringsdokumentet er det presisert at dette også vil
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omfatte oppgaver etter §§ 4-1 og 4-3 a. Etter vår vurdering bør også kommunens oppgaver
etter lovens § 4-5 (midlertidig husvære) og økonomisk rådgivning , § 4-1, inngå i den
lovbestemte minimumsløsningen, da disse oppgaver i praksis er nært knyttet til lovens
§ 5-1.

NAV-reformen har et sterkt fokus på å unngå dagens "kasteball-problemer" mellom A-etat,
T-etat og sosialtjenesten. Loven må gi rom for fleksible tilpasninger med hensyn til hvilke
kommunale oppgaver/tjenester som lokalt legges til arbeids- og velferdskontorene slik at en
kan unngå at det oppstår nye uhensiktsmessige grensesnitt mellom den nye l.linjetjenesten
og øvrige tjenester i kommunene.

§9. Samarbeid og oppgavedeling.
Forslagets §9, 4.ledd innebærer at dersom partene ikke blir enige skal departementet
fastsette bestemmelser om arbeids- og velferdskontoret i den aktuelle kommune. Forslaget
ivaretar ikke prinsippet om likeverdige parter. Fylkesmannen tilrår derfor at bestemmelsen
erstattes med en mer nøytral og likeverdig tvisteløsning i form av en partssammensatt
nemnd.

§10. Samarbeid med brukeren, individuell plan og behovsvurdering for
arbeidssøkere.
I følge forslaget vil det være  "--- registrerte arbeidssøkere "  som har rett til å få vurdert sitt
behov for bistand og tjenester fra arbeids- og velferdskontoret. Dette framstår som
innskrenkende. Retten bør omfatte alle som vil ha behov for tjenester fra arbeids- og
velferdskontoret.

Fylkesmannen er enig i at individuell plan skal være et sentralt verktøy for å sikre
brukermedvirkning og koordinering av tjenester. Sosialtjenesten er pålagt ansvar for å
utarbeide slike planer etter lov om sosiale tjenester § 4-3a. Det er viktig at begrepet
"individuell plan" er mest mulig entydig. Eventuelle nye forskrifter til lovforslagets § 10
må derfor harmoneres med forskrift til individuelle planer etter helse- og
sosiallovgivningen.

Med hilsen

shild  Hlatan
Leif ronsen
Fun avd.direktør


