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Fylkesmannen viser til departementets brev av 08.08.05 angående høring av forslag til ny lov
om arbeids- og velferdsforvaltning. Fylkesmannen er bedt om å uttale seg til utredningen, og
høringsfristen er 14.11.2005.

Arbeids- og sosialdepartementet legger i dette høringsnotatet fram forslag til de lovendringer
som er nødvendige for å gjennomføre organisasjonsreformen. Fylkesmannen er enig i at det
er mest hensiktsmessig å utforme bestemmelsene i en egen lov om arbeids- og
velferdsforvaltningen.

Fylkesmannen mener at en tydelig ledelsesmodell er en suksessfaktor for en  vellykket NAV-
reform.  I denne sammenheng vises til de positive erfaringene Saupstad-prosjektet har hatt,
med en leder som er delegert myndighet med alle fullmakter.

NAV er  en innholds -  og kompetansereform .  Fylkesmannen har en generell samordningsrolle
med de tjenester som er relevante i forbindelse med arbeidet  med NAV,  og i stor grad er disse
knyttet til sosialområdet .  Fylkesmannen vil være en hovedkanal mellom direktorat og
kommunesektoren ,  gjennom fylkesmannen vil styringssignaler formidles ,  spesielt når det
gjelder kompetanseoppbygging .  Sosial- og helsedirektoratet har store satsinger og
handlingsplaner rettet mot fagutvikling og bedre tjenester i kommunesektoren, og
fylkesmannen er sentral i tildeling av tilskudd tilpasset kommunale behov.

Økonomisk sosialhjelp etter kapittel 5 er omtalt som en minimumsløsning som skal inn i
NAV. Etter  fylkesmannens vurdering,  sett i et helhetlig perspektiv , vil det  være uheldig å
skille ut økonomisk sosialhjelp fra førstelinjeoppgaver som boligspørsmål, råd og veiledning,
rus- og psykiatri.

Intensjonene om endring i taushets- /opplysningsplikt er god i forhold til samhandling og
fellesskap. Det er meget viktig at taushetspliktbestemmelsene gis en utforming som sikrer
brukernes rettssikkerhet bl.a. ved at ikke flere får kjennskap til fortrolig informasjon enn hva
som er nødvendig for en rasjonell saksgang/klientbehandling.

Når det gjelder klager etter sosialtjenesteloven ,  vil fylkesmannen presisere viktigheten av at
dagens system ,  med fylkesmannen som klageorgan ,  videreføres  i NAV.  Sett i sammenheng
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med kompetanseutvikling i kommunene, vil klagesaker og tilsyn være viktige parametre i
tilrettelegging av tiltak rettet mot de behov som avdekkes.

Fylkesmannen vil være aktiv deltaker i implementeringsarbeidet mot sosialsiden, også inn
mot det etablerte partnerskap i fylket (Aetat, trygd, KS) for å få til en vellykket etablering av
arbeids- og velferdskontorene i kommunene. Dette partnerskapet har krevd en god del tid i
høst, og vil fortsatt være en utfordring. Staten og kommunene skal være likeverdige partnere i
denne reformen. Forutsetningene for et godt resultat er at det bygges felles løsninger og en
felles kultur til beste for de mennesker kontorene skal være til for.

Med hilsen

Kåre Gj es Jan Vaage
fylkeslege

Kopi: Fylkesmennene


