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Graver- rapport vedr. sakkyndigerklæringer i justissektoren - innspill fra
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsbrev
av 14.juli 2006 vedrørende rapport om ulike typer sakkyndigerklæringer helsepersonell
avgir til justissektoren (Graver- rapporten).

Arbeids- og velferdsdirektoratet stiller seg positiv til rapporten og - med enkelte unntak - de forslag
den skisserer for å høyne kvaliteten på det sakkyndigarbeid som utføres i relasjon til etatens
virksomhet og det offentlige generelt. Fokus på dette feltet er etter vårt syn meget viktig, og en videre
oppfølging og spesifisering av de tiltak som skisseres i rapporten vil kunne ha betydelig positiv
innvirkning på arbeids- og velferdsetatens virksomhet. Dette gjelder spesielt i forhold til kvaliteten på
etatens saksbehandling, som vil kunne bli styrket ved at kvaliteten på den dokumentasjon som legges
til grunn blir bedre. Klarere retningslinjer og avgrensninger ift. roller og ansvarsområder vil også legge
til rette for en mer smidig samhandling mellom arbeids- og velferdsetaten og øvrige aktører innenfor
arbeids- og velferdsområdet, noe som vil slå positivt ut for våre brukere.

Av vedlagte notat fremgår det at Arbeids- og velferdsdirektoratet støtter følgende forslag fra utvalget:
Fastsettelse av ny forskrift om krav til helsepersonells utstedelse av attester og erklæringer
Innføring av nye sanksjonsregler for Statens helsetilsyn ved overtredelse av
helsepersonelloven og den nye forskriftens krav
Økt satsing på en del generelle tiltak for å høyne kvaliteten på attester og erklæringer, som
skissert i vedlegg 7

Følgende forslag støttes ikke av Arbeids- og velferdsdirektoratet:
Overføring av klagebehandling over vedtak med sanksjoner etter folketrygdloven §§ 25-6 og
25-7 til Statens helsepersonellnemnd
Definering av blåresepter som erklæringer eller attester, med den følge at habilitetskrav og den
nye forskriftens krav til erklæringer og attester gjøres gjeldende for slike resepter

Når det gjelder forslaget om lovfesting av parters rettigheter i forvaltningssaker til å bli varslet og gitt
mulighet til å uttale seg om forvaltningens oppnevning av sakkyndige, støtter Arbeids- og
velferdsdirektoratet i utgangspunktet intensjonene bak lovforslaget. Vi vil imidlertid påpeke at det i
praksis kan føre til lengre saksbehandlingstid og i tillegg gi administrative konsekvenser for Arbeids-
og velferdsetaten, og foreslår derfor en modifisering av forslaget.

ARBEIDSDIREKTORATET
..............................................................................................................................

Postadresse: Postboks 8127 Dep. 11 0032 Oslo

Besøksadresse: C.J.Hambros pl. 2 Al 11 0032 Oslo
Tlf: 23352400  11 Faks: 233524

www.nav.no



Vi anbefaler at det jobbes videre med de strategier og tiltak som skisseres i rapporten,  og presiserer i
den sammenheng  at NAV  ønsker å være en aktiv bidragsyter i et eventuelt videre arbeid. Vi viser til
vedlegget for utførlige merknader og kommentarer til rapportens forslag.
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