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HØRINGSBREV - UTKAST TIL FORSKRIFT OM LØSNING AV TVISTER
MELLOM ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN OG KOMMUNENE ETTER
ARBEIDS-  OG VELFERDSFORVALTNINGSLOVEN

Det vises til brev av 09.01.07 med forslag om løsning av tvister mellom Arbeids- og
velferdsetaten og kommunene etter arbeids- og velferdsforvaltningsloven.

Forskriftens §3 regulerer hvilke områder som er gjenstand for mekling og som fylkesmannen
må forholde seg til ved evt tvister mellom stat og kommune. Fylkesmannen er representert i
de respektive samarbeidsutvalg for hhv Oslo og Akershus og får dermed løpende informasjon
om status og utfordringer i filt innfasing av nye kommuner og oppretting av NAV kontorer.
Ut i fra vårt nåværende kjennskap til de igangsatte prosessene i fht etablering kan det synes
som om behov for mekling og evt tvisteløsning i en nemnd kan bli minimale.

Fylkesmannen har en kommentar i fht første avsnitt på side 2 i Deres brev der det fremgår at
evt "....forslag til løsning på tvisten som en eller begge partene har forkastet, skal dette
forslaget ikke følge saken til tvisteløsningsnemnda." Fylkesmannen har vanskelig for å forstå
hvorfor dette ikke skal følge saken til tvisteløsningsnemnda, særlig hvis en av partene var
villig til å akseptere denne løsningen. Dette er et ledd i den helhetlige behandlingen av saken
frem til nemndsbehandling.

Det anføres avslutningsvis at meklingsordningen vil, slik den er foreslått i utkastet til
forskrift, kunne få et større tilfang enn den tvungne nemndsbehandlingen. Dette er en ny
oppgave som tilføres fylkesmannsembetene og bør derfor også kompenseres for i fht
nødvendig utgiftsdekning over tid, på lik linje som andre nye oppgaver.

Med hilsen

Hans J. Røsjorde

Godkjent og ekspedert i papirform uten underskrift.

Bente Rygg
underdirektør
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