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16.05.2012

Vi viser til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets høringsbrev av 31.
januar 2012med utkast til veileder i organisering.

Brevet er forelagt våre underliggende etater Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet, som
begge har kommet med merknader. Deres innspill legges ved dette brevet.

Arbeidsdepartementet har i tillegg følgende merknad (utkast til ny beskrivelse) til
tekstboks om NAV-reformen i veilederens side 41:

Tekstboks: NAV-reformen: Samordning gjennom sammenslåing og samlokalisering

Høsten 2001 anmodet Stortinget Regjeringen om å utrede muligheten for en felles etat for
den kommunale sosialtjenesten og de statlige etatene Aetat og trygdeetaten. Bakgrunnen
var bl.a. at en del brukere med sammensatte behov ble "kasteballer" mellom etatene. En
sammenslåing skulle løse dette problemet.

På grunnlag av St.prp. nr. 46 (2004-2005)  "Ny arbeids- og velferdsforvaltning",  jf. også
NOU 2004:13, vedtok Stortinget at det skulle etableres en statlig Arbeids- og velferdsetat
bestående av de tidligere statlige etatene Aetat og Trygdeetaten. Videre ble det vedtatt å
etablere en førstelinjetjeneste med lokale arbeids- og velferdskontorer (NAV-kontorer)
som skulle dekke alle kommuner. Kontorene skulle være brukerens kontaktpunkt for de
statlige tjenestene og i tillegg omfatte økonomisk sosialhjelp (og senere
kvalifiseringsprogrammet). Kommunen skulle fortsatt ha ansvaret for forvaltningen av
økonomisk sosialhjelp, men tjenesten ble ved lov samlokalisert med de statlige arbeids- og
velferdstjenestene i NAV-kontorene. Kommunen kunne velge å legge også andre
kommunale tjenester til NAV-kontoret.
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Den nærmere utforming av førstelinjetjenesten skulle gjøres i et samarbeid mellom stat og
kommune regulert i lokale avtaler. Denne felles førstelinjetjenesten ble betegnet arbeids-
og velferdsforvaltningen.

NAV-reformens mål var:
• Flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad
• Enldere for brukerne og tilpasset brukernes behov
• En helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006. De første pilotkontorene i arbeids- og
velferdsforvaltningen åpnet allerede samme høst. Siste NAV-kontor ble etablert i 2011.

NAV-kontoret skal for brukerne representere en enkelt inngangsdør til alle oppgaver som
skal ivaretas av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen
NAV-kontoret veileder brukere på arbeids-, familie- og pensjonsområdet og tar imot
søknader om ytelser. Den andre hovedoppgaven er å følge opp brukere som trenger ekstra
bistand for å komme i arbeid eller aktivitet. NAV-kontoret er tuftet på likeverdig
partnerskap med en lokal samarbeidsavtale mellom stat og kommune. Avtalen beskriver
hvilke tjenester den enkelte kommune har valgt å legge inn i NAV-kontoret.
Minimumskravet er økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, men de fleste
kommuner velger å gå inn med flere tjenester.

På fylkesnivå har Arbeids- og velferdsetaten 19 fylkeskontorer med hver sin
fylkesdirektør. Fylkeskontorene har ansvar for drift og faglig oppfølging av NAV-
kontorene i partnerskap med kommunene.
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