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Høring - Forslag om endring i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 og i
forskrift av 26. januar 2007 nr 107 om rammer for delegering mellom stat og
kommune om oppgaveutførelsen i de felles lokale kontorene i arbeids- og
velferdsforvaltningen

Vi viser til Arbeids-  og inkluderingsdepartementets  brev av  02.09 .2008 vedrørende ovennevnte.
Arbeids -  og velferdsdirektoratet mener at den problembeskrivelse som fremgår av departementets
høringsbrev punkt  2 er korrekt  og presis .  For å redusere hindringer  for å  kunne avtale gode lokale
løsninger  ved NAV- kontorene ,  er det nødvendig  å fjerne  den herskende usikkerheten rundt tolkningen
av arbeids-  og velferdslovens  § 14 og forholdet  til tjenestemannsloven .  Etter vår oppfatning er det
viktig å få på plass en lov- og forskriftsendring nå.

Så vidt Arbeids- og velferdsdirektoratet kan se, er de lov- og forskriftsendringer som departementet
foreslår i høringsbrevet punkt 5 egnet til fjerne eksisterende usikkerhet rundt delegasjon av
personalfullmakter. Slik vi ser det, vil endringene skape sikker hjemmel for at kommunalt ansatt felles
NAV-leder kan delegeres samme personalmyndighet over statlige ansatte, som en statlig ansatt NAV-
leder ville kunne ha. Dette må også være målet med endringene.

Det kan for direktoratet se ut som det har sneket seg inn en skrivefeil i de konkrete forslagene til lov-
og forskriftsendringer som departementet har fremmet i høringsbrevets punkt 5.1 og 5.2. Det gjelder
lovforslagets og forskriftsforslagets siste punktum, som har fått litt ulik utforming - uten at dette ser ut
til å være tilsiktet fra departementets side. Direktoratet antar at siste punktum i både lov og forskrift
bør lyde: "Det samme gjelder  i saker om  oppsigelse, suspensjon, avskjed og ileggelse av ordensstraff."
(endringer i kursiv). Alternativt må ordet "om" slettes i forskriftsforslagets siste punktum.

Tor Sagl
Arbeids-Wg velferdsdirektør
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