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Høring  -  Forskrift om løsning av tvister mellom Arbeids- og velferdsetaten og
kommunene

Det vises til brev datert 09.01.07 med forslag til forskrift om løsning av tvister mellom
Arbeids- og velferdsetaten og kommunene i forbindelse med etablering av NAV- kontor i
kommunene.

Fylkesmannen har ansvar for samordning av statlig virksomhet i fylket og har god
kjennskap til rammebetingelser i den enkelte kommune. I forbindelse med reformen har vi
etablert et samarbeidsforum  for NAV i Nordland . Det er her etablert et godt samarbeid
mellom arbeids-  og velferdsetaten i Nordland,  KS og fylkesmannen .  Samarbeidspartnerene
har gjennom året deltatt sammen på en rekke arenaer hvor vi har møtt kommunene
sammen .  Gjennom dette samarbeidet kjenner fylkesmannen målsetningene ,  planene og
utfordringene  for NAV  - reformen  i fylket.

Ved å delta i dette samarbeidet håper vi også å kunne bidra til omforente løsninger før det
eventuelt kommer til en tvist mellom partene.
Fylkesmannen vil foreslå at det i forskriften eller merknadene tas med at partene kan
rådføre seg med fylkesmannen og be om veiledning på et tidligere tidspunkt i prosessen.
Dette med tanke på å forebygge behov for mekling på et senere tidspunkt. På det tidspunkt
at partene ber om mekling, kan man risikere at det har oppstått en fastlåst konflikt, som tar
bort fokus på andre viktige forhold som bør være en del av prosessen omkring
avtaleinngåelsen.

Slike veiledende samtaler kan gjøres ved å bruke etablerte samarbeidsfora og arenaer, eller
ved å be om særskilt møte. Det er viktig å understreke at slike samtaler skal være av
veiledende karakter og ikke megling, og at fylkesmannen er tydelig på dette skillet i sin
kontakt med partene.

Fylkesmannen er likevel enig om at det er et behov for å etablere en meklingsordning og -
et tvisteløsningsorgan som foreslått.

Fylkesmannen stiller spørsmål ved at fylkesmannen eventuelle forslag til løsning ikke skal
følge saken til tvisteløsningsnemnda. Det vil effektivisere saksbehandlingen i det å ha en
gjennomgang på hva som har vært foreslått tidligere for - og mellom partene. I tillegg vil
det bli vanskelig dersom en av partene finner foreslått løsning på tvisten akseptabel.
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Som vi har vist til håper vi å komme fram til omforente løsninger på i en tidlig fase av
arbeidet, og det er vanskelig å anslå hvor ressurskrevende en eventuell meklingsfunksjon
vil bli. Vi må eventuelt komme tilbake til dette og i og med at dette er en ny oppgave for
fylkesmannen forutsettes det at merarbeidet kompenseres med friske midler.
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