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

Delegasjonssak  15/07  fra Formannskap.

Saksopplysninger:
Lov om arbeids - og velferdsforvaltningen trådte i kraft 1. juli 2006 (Lov av 16.juni 2006 nr 20). Etter
arbeids - og velferdsforvaltningslovens § 14 første ledd skal det inngås avtaler om felles lokale kontorer
mellom Arbeids - og velferdsetatene og kommunene. Avtalen mellom Arbeids - og velferdsetaten og
kommunene skal inneholde bestemmelser om lokalisering og utforming, organisering og drift, og
bestemmelser om hvordan kontoret skal samhandle med representanter for kontorets brukere og med
kommunenes øvrige tjenestetilbud.

Etter arbeids - og velferdsforvaltningslovens § 14 fjerde ledd kan departementet gi forskrift om løsning
av tvister mellom etatene og kommunene. Det fremgår av Ot.prp. nr. 47 (2005 - 2006) Om lov om
arbeids - og velferdsforvaltningen at hovedformålet med en tvisteløsningsordning er å sikre at de felles
lokalene blir etablert. Tvister vil da angå de avtalevilkår som skal gjelde mellom partene. Reglene for
tvisteløsningsordningen må imidlertid også utarbeids til å gjelde generelt når det oppstår uenigheter
mellom statsetaten og kommunen.

Vedlagt forskrift legger opp til at dersom partene ikke kommer til enighet om avtale skal tvisten bringes
inn for fylkesmannen til mekling. Hvis det anses som nødvendig for å kunne oppnå en avtale vil
fylkesmannen kunne gi sin vurdering av saken under møtet og foreslå meklingsløsning (avtale). Fører
ikke meklingen fram, legger forskriften opp til en tvungen løsning ved en sentral partsammensatt
tvisteløsningsnemnd. Har fylkesmannen foreslått en løsning på tvisten som en eller begge parter har
forkastet skal dette forslaget ikke følge saken til tvisteløsningsnemnden. Den partssammensatte
nemnden skal behandle saken med utgangspunkt i partenes skriftelige framstilling av saken.

Nemnden vil ikke har kompetanse til å bestemme hvilke andre kommunale tjenester enn lovens
minimumsløsning som skal inngå i det felles kontoret. Nemnden vil måtte fastsette de bestemmelser
avtalen skal inneholde i henhold til lovens § 14 første ledd.
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Tvisten om andre kommunale tjenester som skal inngå i kontoret vil kunne bringes inn for fylkesmannen
til frivillig mekling. Det samme gjelder uenighet om avtalen skal inneholde bestemmelser om å utføre
oppgaver på hverandres myndighetsområder. Oppstår det tvist etter at avtalen er inngått eller vedtatt av
nemnden, kan også uenighet om gjennomføring eller praktisering av avtalen bringes inn for
fylkesmannen etter ønske fra partene. På denne måten ivaretar forslaget til forskrift også et mer generelt
behov for bistand til løsning av tvister som kan oppstå i samarbeidet om det lokale NAV - kontoret.

Behovet for mekling vil avhenge av i hvilken grad partene ikke klarer å inngå avtale. Behovet for en
tvungen nemndbehandling vil vise seg over tid, idet dette vil være et resultat av at partene ikke er
kommet til enighet ved avtale, til tross for gjennomført mekling. Forskriften legger således opp til at det
bare i unntakstilfeller vil bli behov for en tvungen nemndbehandling. Administrative og økonomiske
konsekvenser knyttet til nemndbehandling antaes å være minimale.

Forskriften er avgjørende for å sikre gjennomføring  av NAV  - reformen i alle kommuner.

Vurdering:
Røyrvik kommune administrativt slutter seg til forslaget om vedtak med en merknad som går på avsnitt
6 i høringsbrevet. Der står det: "Har fylkesmannen foreslått  en løsning  som en eller begge parter har
forkastet, skal dette forslaget ikke følge saken til tvisteløsningsnemnden. Den partssammensatte
nemnden skal behandle saken med utgangspunkt i partenes skriftelige fremstilling av saken". Jamfører
man dette med forskriften § 4 bør denne presiseres bedre. Det bør understrekes at det som skal sendes
til tvisteløsningsnemnden er med  unntak  av fylkesmannens forslag til  løsning.

Vedtak:
Røyrvik kommune slutter seg til forslaget om vedtak med merknad som går på avsnitt 6 i høringsbrevet
og § 4 i forslaget til forskriften.

Administrativt vedtak med hjemmel i delegasjonsreglement vedtatt av Røyrvik kommunestyre i sak
0059/03.

I henhold til forvaltningslovens § 28 kan vedtaket påklages innen 3 uker etter mottatt varsel. Eventuell
klage sendes rådmannen i Røyrvik kommune.

Med hilsen

yy
Marie Sneeggen
Konsulent
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