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FORSLAG TIL NY LOV OM ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN OG
TILPASNINGER I VISSE ANDRE LOVER. HØRING

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått ovennevnte til høring. Fylkesmannen er tilfreds
med at departementet har valgt å gjennomføre organisasjonsreformen gjennom en egen lov
om arbeids og velferdsforvaltning. Fylkesmannen vil i denne høringen kun kommentere
enkelte forhold knyttet til forslaget.

§ 9 Samarbeid og oppgavedeling
Fylkesmarinen synes det er klokt å bruke avtaleformen som grunnlag for samarbeid og
oppgavefordeling mellom stat og kommune. I høringsnotatet fremgår det at samarbeidet skal
være likeverdig. Det vil være slik at partene har ulike interesser i forhold til løsninger som
velges og ikke minst de økonomiske konsekvenser disse får. I en reform som er så omfattende
som NAV er det i utgangspunktet vanskelig å forutse de problemene som vil oppstå og løse
dem gjennom rammeavtalen og den avtalen som inngås mellom den enkelte kommune og
arbeids- og velferdsetaten. Det er derfor viktig å ha mekanismer for beslutningsmyndighet
ved uenighet både i forhold til avtaleinngåelse og senere. Denne myndigheten må oppleves
som uavhengig av partene. I høringsnotatet foreslås det at Arbeids- og sosialdepartementet
skal denne myndigheten. Fylkesmannen er redd for at ASD i kommunene oppleves som
arbeids- og velferdsetatens departement og ikke som kommunenes i denne sammenheng. Det
kan derfor være en styrke for reformen og for samarbeidet om det opprettes et uavhengig
utvalg hvor også KS og KRD er representert, som gis beslutningsmyndighet ved uenighet. En
slik representasjon er naturlig fordi KS er avtalepartner i forhold til rammeavtalen og fordi det
antas at det vil være kommuneøkonomiske forhold som fra kommunenes side vil være en
hovedårsak når det ikke oppnås enighet. Dette vil tydeliggjøre NAV som et
samarbeidsprosjekt og understreke det likeverdige i samarbeidet.

§  10 Samarbeid med brukeren ,  individuell plan og behovsvurdering for  arbeidssøkere.
Fylkesmannen slutter seg til forslagets intensjon. Det er imidlertid et problem at retten til
individuell plan etter Fylkesmannens erfaring i liten grad følges opp. Ansvaret er uklart
plassert og det har ingen konsekvens å unnlate å gi brukerne sin rett. Det er derfor nødvendig
at brukernes rett til individuell plan tydeliggjøres og at lovbrudd fra det offentliges side får en
konsekvens.
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Kvalitet
En forutsetning for at NAV og den felles førstelinjen skal bli vellykket og fremstå på en måte
som inngir tillit i befolkningen, er at den nye organisasjonen holder høy kvalitet.
Fylkesmannen mener derfor at den nye loven bør inneholde bestemmelser om tilsyn og
internkontrollplikt. Forholdet mellom Helsetilsynets oppgaver etter sosialtjenesteloven og den
nye førstelinjen må også avklares nærmere.

Fylkesmannen er tilfreds med at regjeringen i utgangspunktet har begrenset NAV til å være en
rent organisatorisk reform. Både trygdeetaten, aetat og sosialtjenesten har verdier som bør
bevares samtidig som man tilstreber en sømløs og enhetlig tilnærming til brukerne. Om man
skal gå videre og utvikle f. eks. et felles lovverk, må vurderes ut fra en evaluering av de
erfaringene og resultatene reformen gir. Under gjennomføringen av den organisatoriske
reformen er det viktig at man arbeider med utgangspunkt i og med respekt for de
forskjelligheter som faktisk forefinnes. En enhetlig tilnærming til brukerne og en felles kultur
må være basert på respekt for forskjellighet og et ønske om samarbeid, ikke et mål om at
partene skal bli like. Fylkesmannen er i denne sammenheng tilfreds med at en tar sikte på å
videreføre dagens klageordning for klager etter sosialtjenesteloven. Antallet og innholdet i
klagene vil kunne gi et vesentlig bidrag til evaluering av reformen En videreføring av dagens
klageordning er også riktig av flere andre grunner. Sosialklientene må kunne karakteriseres
som en ressurssvak gruppe. Kort avstand mellom brukeren og klageorganet er derfor viktig.
Vi mottar f. eks. nærmere 6000 telefoner pr. år i samband med dette saksområdet og
saksbehandlerne er tilgjenglige for publikum. Antallet klager er relativt stort, for Oslo og
Akershus ca. 1600 klager pr. år. De fleste dreier seg om relativt små beløp, ofte under kr.
1000,-. Dette gjør at sakene er lite velegnet for avgjørelse i forvaltningsdomstol eller et organ
som fylkesnemd ut fra et effektivitetssynspunkt. Klagesakene er også et viktig del av det
tilsynet som utføres på området. Dagens klageordning er et godt, velegnet og billig redskap
for å sikre brukernes rettsikkerhet

Langtids sosialklienter.
En stor gruppe som i dag er sosialklienter faller utenfor NAV. Vi tenker her i særlig på
langtids sosialklienter. Dette er en gruppe med store behov, den er svært arbeidskrevende og
tar derfor en stor andel av sosialtjenestens ressurser. Fylkesmannen er derfor bekymret for
hvilke konsekvenser det vil få for de aller svakeste at en nå lett hovedsakelig vil bruke
ressurssene på å hjelpe dem som i dag har arbeidsevne. I det nye samarbeidet må det bli et
prioritert mål å arbeide langsiktig med de aller tyngste med sikte på å avklare eventuell
restarbeidsevne og legge forholdene til rette for skreddersydde arbeidstiltak og og intensivere
innsatsen med overgang til trygd. Dette er et arbeid som må gis prioritet fordi det må gå på
bekostning av de umiddelbare eller relativt raske resultater. Det er i denne sammenheng også
viktig at man tar tak i underforbruket av uføre- og rehabiliteringsytelser som bl.a.
tiltaksforsøket i Kristiansund påviste i denne gruppen. Selv om hovedfokuset i NAV er å få
folk i arbeid, bør det nye samarbeidet som etableres mellom sosialtjenesten og trygd, sette
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denne gruppen på dagsorden, ikke minst fordi dette er kjernegruppen blant de fattige og
dermed også en hovedmålgruppe dersom fattigdommen i praksis skal avskaffes.
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