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Høring vedrørende forslag om endring i arbeids- og velferdsforvaltningslovens § 14 og i 
forskrift av 26. januar 2007 nr 107 om rammer for delegering mellom stat og kommune 
om oppgaveutførelsen i de felles kontorene i arbeids- og velferdsforvaltningen. 
 
Vi viser til departementets henvendelse datert 2. september d.å. vedrørende forslaget om å gi 
statlige og kommunale felles ledere av lokale NAV kontor den samme arbeidsgiverkompetanse, 
og  tilrettelegge for enhetlig ledelse.  
 
Forslaget omhandler i hovedsak myndighetsdelegering mellom stat og kommune der kommunale 
NAV ledere gis myndighet til å administrere ansettelsesprosesser for statlige ansatte ihht 
tjenestemannsloven. 
 
Akademikerne støtter forslaget om endring, da vi ser NAVs behov for likestilt ledelse ved lokale 
NAV kontor. Det er i dag mange utfordringer knyttet til utøvelsen av helhetlig ledelse ved NAV 
kontorene, og forslaget er et viktig bidrag i denne sammenheng.  
 
Akademikerne ser det samtidig som en viktig forutsetning for lovendringen at lokale NAV 
ledere gis nødvendig opplæring i relevant statlig lov- og avtaleverk, og at økonomiske midler 
settes av til dette. Kompetansen til ledere i NAV er viktig for å sikre korrekt forståelse og 
praktisering av gjeldende regelverk, da dette har direkte innvirkning på forvaltningen av ansattes 
rettigheter og tillitsvalgtes medbestemmelsesarenaer i etaten. Slik det fremgår av høringsnotatets 
pkt 6 er det ikke avsatt midler til slik opplæring, og opplæringstiltak er ikke omtalt i dokumentet.  
 
Vi vil også anbefale at den ovennevnte opplæringen administreres av statlig sektor for å sikre en 
enhetlig standard på landsbasis. Vi mener det vil være hensiktsmessig at fylkesleddene i NAV 
har ressurspersoner som sørger for kompetanseutvikling og bistår lokale ledere. 
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