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HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM  ARBEIDS - OG VELFERDS-
FORVALTNINGEN OG TILPASNINGER I VISSE ANDRE LOVER

Landsorganisasjonen i Norge har mottatt departementets brev av 8. august
angående ovennevnte.

LO støtter forslaget om å innføre en ny lov om arbeids- og
velferdsforvaltningen i Norge, som er i tråd med Stortingets retningslinjer for
NAV-reformen.

NAV er en viktig  men krevende reform. Skal NAV lykkes  er det essensielt at
reformen i praksis understøtter arbeidslinjen og rehabiliteringen og bidrar både
til å øke sysselsettingen og til å begrense omfanget av sosiale problemer. Loven
må bygge opp om dette for eksempel ved at det understrekes enda klarere at
hovedmålet med den nye forvaltningen/etaten er å yte arbeidsrettet bistand.
Selv om loven bør ha hovedfokus på bistand rettet mot enkeltindividet, er det
bredere samfunnsmessige perspektivet i forhold til å dekke samfunnets behov
for å få/beholde arbeidskraft også svært viktig. Det er videre essensielt for at
NAV skal  bli en vellykket reform at det blir klare styringsforhold gj ennom
avklaring av bl.a. grenseflatene mellom statsetaten og kommunene på
lokalkontorene.

Det er viktig at samarbeidet mellom kommunen og arbeids- og velferdsetaten
lovreguleres, med henblikk på fordeling av arbeidsoppgaver, delegering av
myndighet, taushetsplikt, brukermedvirkning, med mer. Vi er også enig med
departementet at omfanget av de organisatoriske lovbestemmelsene begrenses
til et minimum.
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LO har imidlertid også noen kommentarer som relaterer seg til enkelte av
lovens paragrafer. I formålsparagrafen bør det tilføyes at NAV-reformen også
bør sikte mot sosial utjevning. En bør også unngå utviklingen av "A- og B"-
kontorer (arbeids- og velferdskontorer), ved at alle kontorene tilbyr hele
tjenestespekteret innenfor NAV-forvaltningen. Prinsippet om at
trygdemottakeres bruk av tjenester skal være gratis må videreføres. Når
kommunale og statlige etater utfører oppgaver for hverandre, skal det skje uten
kjøp og salg av tjenester. LO har også et ønske om at Trygdeetatens
Innkrevningssentral bør utøve statens partsstilling i saker som kreves inn i
henhold til bidragsinnkrevingsloven. Det bør også vurderes om NAV-reformen
vil tilfredsstille de som bare etterspør en enkelt-tjeneste på arbeids- og
velferdskontoret. Generelt bør det videre understrekes at de ansatte får gode
muligheter til kompetanseheving.

LO vil  for øvrig benytte anledningen til å gjøre oppmerksom på at resultatet av
reformen er særlig sårbart for hva som skjer i oppstarts/iverksettelsesfasen,
hvor utforming av lov er en av flere viktige forhold. Dersom reformen kommer
i "feil spor"  kan det siden bli svært tungt å rette opp.  Det er bl.a. en fare for at
man er mer oppsatt på å følge en stram tidsplan enn av at grunnlagsarbeidet har
kommet langt nok for at iverksettelse skal gi gode resultater. Og det er viktig at
kvaliteten på forberedelses /oppstartsfasen ikke "kveles"  av manglende
økonomiske ressurser.

Vi kan heller ikke se at departementet har vært opptatt av kjønns- og
likestillingsperspektiver i denne høringen og ber om at dette reflekteres inn i
lovforslaget der det måtte være relevant.

Med vennlig hilsen
LANDSORG ISASJONEN I NORGE
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