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Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato
8/15 Hovedutvalg for Helse- og Omsorg 05.06.2015
76/15 Formannskap 16.06.2015
51/15 Kommunestyre 25.06.2015

Høringssvar fra Vikna kommune. "Et NAV av muligheter"

Vedlagte dokumenter: 
1 Brev fra Attføringsbedriftene vedr. rapporten "Et Nav med muligheter" som er sendt på 

høring med høringsfrist 07.09.2015

Dokumenter ikke vedlagt:
Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet”
– se link i saksframlegget.

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK:

Hovedutvalg for helse- og omsorg rår til slikt vedtak av formannskapet:

Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:

1: Vikna kommunestyre støtter i all hovedsak ekspertgruppens forslag i rapporten 
”Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på 
arbeidsmarkedet”

2: Kommunestyret støtter ikke forslaget om å utrede tiltaksinnsats knyttet til 
brukergrupper som står langt unna arbeid (VTA/VTO). Dette begrunnes med 
kommunens gode erfaring med dagens løsning og med stor brukertilfredshet. Det 
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forutsetter at dagens ordning opprettholdes uten endringer mellom regioner/ 
kommuner.  

3: Vikna kommunestyre støtter forslaget om at de lokale NAV- kontor gis større 
frihet til å velge hensiktsmessige tiltak /løsninger.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for Helse- og Omsorg - 05.06.2015

Behandling:

Ingen andre forslag til vedtak.

Votering
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hovedutvalg for helse- og omsorg rår til slikt vedtak av formannskapet:

Formannskapet rår til slikt vedtak av kommunestyret:

1. Vikna kommunestyre støtter i all hovedsak ekspertgruppens forslag i rapporten ”Et 
NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på 
arbeidsmarkedet”

2. Kommunestyret støtter ikke forslaget om å utrede tiltaksinnsats knyttet til 
brukergrupper som står langt unna arbeid (VTA/VTO). Dette begrunnes med 
kommunens gode erfaring med dagens løsning og med stor brukertilfredshet. Det 
forutsetter at dagens ordning opprettholdes uten endringer mellom regioner/ 
kommuner.  

3. Vikna kommunestyre støtter forslaget om at de lokale NAV- kontor gis større frihet til 
å velge hensiktsmessige tiltak /løsninger.

Saksprotokoll i Formannskap - 16.06.2015 

Behandling:
Helse og sosialsjef Pål S. Eiden var til stede og svarte på spørsmål i denne saken.

Merknad
Daglig leder v/YN Vekst inviteres til kommunestyret for å orientere om konsekvensene av 
foreslåtte endringer.

Ingen andre forslag.
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Vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Saksprotokoll i Kommunestyre - 25.06.2015 

Behandling:
Ingen andre forslag.

Votering:
Formannskapets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar:

1. Vikna kommunestyre støtter i all hovedsak ekspertgruppens forslag i rapporten ”Et 
NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på 
arbeidsmarkedet”

2. Kommunestyret støtter ikke forslaget om å utrede tiltaksinnsats knyttet til 
brukergrupper som står langt unna arbeid (VTA/VTO). Dette begrunnes med 
kommunens gode erfaring med dagens løsning og med stor brukertilfredshet. Det 
forutsetter at dagens ordning opprettholdes uten endringer mellom regioner/ 
kommuner.  

3. Vikna kommunestyre støtter forslaget om at de lokale NAV- kontor gis større frihet til 
å velge hensiktsmessige tiltak /løsninger.
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SAKSGRUNNLAG

Vedlagte link.

SAKSOPPLYSNINGER

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt ut rapporten ”Et NAV med muligheter. Bedre 
brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet” på høring.

Det er en omfattende rapport som kommunen blir bedt å komme med tilbakemelding på. Selve 
rapporten er på 243 sider – link til rapporten: 
https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/asd/dokumenter/2015/sluttrapport-
ekspertgruppen-nav_9.4.15.pdf

Det har vært et spesielt fokus på forslaget om å overflytte ASVL tiltak fra dagens 
attføringsbedrifter til kommunene. Forslagene som ekspertgruppen foreslår må sees i 
sammenheng med Nav reformen samt den pågående kommunereformen.

Hovedmålene for NAV-reformen: 
 Flere i arbeid og aktivitet – færre på stønad 

 Enklere for brukerne tilpasset brukernes behov 

 En helhetlig og mer effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 

Ekspertgruppen / rapportens forslag:

 NAV-kontorene må gis større frihet til å gi brukerne individuelt tilpassede tjenester og ha 
større frihet til å bestemme hvordan tiltaksmidlene skal benyttes.

 Både styring og rapportering må i større grad legge vekt på resultater for brukerne og 
mindre på telling av gjennomførte aktiviteter. De to eierne av NAV-kontoret må få en 
likere forståelse av utøvelsen av mål- og resultatstyring.

 Kvalitetssikring og kontroll må flyttes fra prosedyrestyring og etterlevelse av 
dokumentasjonskrav til evaluering av møtene med bruker og resultatene av møtene.

 Det anbefales en felles tariffavtale for NAV. Ekspertgruppen mener ulike lønns- og 
arbeidsvilkår utgjør unødige barrierer for å skape integrerte NAV-kontor. En felles 
tariffavtale vil gjøre det enklere å utvikle en felles personalpolitikk for hele kontoret.

 Evalueringer tyder på at læringsevnen på lokale NAV-kontorer er større under enhetlig 
enn under todelt ledelse. NAV fylke og de aktuelle kommunene bør jobbe for at alle 
NAV-kontor på sikt ledes av én leder.

 Minimumsgarantien for NAV-kontor med færre enn 3 ansatte fra statlig side avvikles, 
slik at Arbeids- og velferdsetaten kan disponere ressursene basert på behov.

 Det må bli færre NAV-kontor med større kompetansemiljøer som kan jobbe ut mot 
arbeidsgiverne og dekke naturlige arbeidsmarkedsområder

 I forbindelse med kommunereformen må arbeids- og velferdsetaten vurdere å slå sammen 
fylkeskontorene til regionale enheter, med mål om flytte personellressurser ut til NAV-
kontoret.

 NAV-kontorets omgivelser må bli mer koordinert. Fylkesmannens ansvar for faglig råd 
og veiledning flyttes til NAV fylke/region. Dette gir mer samlet, koordinert og konsistent 
rådgivning til NAV-kontoret og fylkesmannens tilsyns og klagerolle blir klarere.

 Ekspertgruppen støtter forslaget i Meld. St. 14 om å utrede nærmere om kommunenes 
ansvar når det gjelder tiltaksinnsats knyttet til brukergrupper som står langt unna arbeid 
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og har få muligheter på arbeidsmarkedet bør utvides til å gjelde varig tilrettelagt arbeid/ 
varig tilrettelagt arbeid i ordinær bedrift (VTA/VTO).

 Det bør utarbeides et program for etterutdanning i samarbeid med universitets- og 
høyskolesektoren, blant annet med sikte på å styrke kompetansen på særlig krevende 
oppgaver, som for eksempel arbeidsevnevurderinger.

 Sikre at NAV-kontorene har nødvendige ressurser til arbeidet med læring og innovasjon, 
og kan få faglig støtte fra utviklings-/kompetanseenheter som etableres på fylkes/ 
regionalt nivå, i samarbeid med utdannings- og forskningsinstitusjoner.

 Etablere et lederprogram for ledere i NAV-kontoret, for eksempel inspirert av 
lederutdanningen innenfor utdanning og helse, som kombinerer kompetanseutvikling i 
ledelse med relevant fagkunnskap.

 NAV bør bidra til mer forskning og evalueringer av tiltak og ulike prosjekter som 
iverksettes blant annet ved i større grad å gjennomføre endringer og utprøvinger i 
kontrollerte former, i samarbeid med forskningsmiljøer. Når NAV skal implementere nye 
tiltak eller tilbud, bør dette i størst mulig grad følges med implementeringsforskning for å 
vurdere effekten av tiltakene.

 Programforskningen på arbeids- og velferdsområdet i regi av Norges forskningsråd må 
bidra til mer forskning knyttet til samordnings- og samarbeidsutfordringene i 
skjæringspunktet mellom helsetjenester, Arbeids- og velferdsetaten og de arbeidsrettede 
tiltakene, blant annet for å sikre helhetlige og effektivt brukerforløp som favner både 
helse- og arbeidsdimensjonene.

 NAV må utvikles som lærende organisasjon i samarbeid mellom stat og kommune. Det 
må utvikles informasjons- og læringssløyfer for formidling og implementering av 
kunnskap fra forsøks- og utviklingsarbeid, både mellom NAV-kontor, og mellom nivåer i 
NAV.

 Etter utvalgets oppfatning bør det etableres et forsknings- og utviklingsprogram med 
tydelig mandat og tilstrekkelig ressurser for å sikre en profesjonell og enhetlig utvikling 
av tjenester som favner både helse- og arbeidsdimensjonene for å sikre helhetlige og 
effektive brukerløp.

 Arbeids- og sosialdepartementet og NAV/kommunesektoren må i ulike pågående 
prosesser tydeliggjøre hvilken kompetanse NAV etterspør, med sikte på å påvirke 
innholdet i utdanningene som fører til ansettelse i NAV, slik at disse i større grad enn i 
dag reflekterer kompetansebehovene i NAV

RÅDMANNENS VURDERING

Vikna kommune har ikke ressurser til og aktivt å vurdere og analysere alle de forhold som tas 
opp i rapporten. Kommunen er imidlertid eier av Ytre Namdal Vekst. Dette eierskapet har 
gjennom år vært svært nyttig for kommunen. Det har sikret oss et forsvarlig tilbud til en 
målgruppe som lett kan havne utenfor arbeidslivet.

Rådmannen registrerer at det i rapporten foreslås at det utredes om VTA/VTO flyttes over som et 
kommunalt ansvar. Dette bør kommunen mene noe om. ASVL som arbeidsgiverforening for 
vekst- og attføringsbedrifter har aktivt bedt sine eiere om å gi tilsvar på denne rapporten.

Rapport fra Nordlandsforskning 2014 – Kvalitet er jo det vi gjør i hverdagen sier at Varig 
tilrettelagt arbeid er det arbeidsmarkedstilbudet som holder høyest kvalitet. Hvorfor risikere et 
dårligere tilbud ved å flytte på noe som fungerer?
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Når det gjelder forslagene for øvrig er det etter rådmannens syn flere gode forslag. Det er 
imidlertid viktig at en ikke lager en ytterligere byråkratisering av NAV. Det må prioriteres et 
sterkere apparat nær den enkelte bruker.

Rådmannen foreslår slik uttalelse i saken:

1: Vikna kommune støtter i all hovedsak ekspertgruppens forslag i rapporten ”Et NAV med 
muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet”.

2: Vikna kommune støtter ikke forslaget om å utrede tiltaksinnsats knyttet til brukergrupper som 
står langt unna arbeid (VTA/VTO). Dette begrunnes med kommunens gode erfaring med dagens 
løsning, og med stor brukertilfredshet. Det forutsetter at dagens ordning opprettholdes uten 
endringer mellom regioner/ kommuner. 

3: Vikna kommune støtter forslaget om at de lokale NAV- kontor gis større frihet til å velge 
hensiktsmessige tiltak / løsninger.

KONKLUSJON/TILRÅDING

I hht forslag til vedtak.

Rørvik, 27.05.2015

Roy H. Ottesen
rådmann


