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Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
Postboks 8019 Dep 
0030 Oslo    
 
 
 
 
 
 
 
Deres ref.: Vår ref.: Dato: 
200803978-/MCH   /458/08/PNA 15.oktober 2008 
 
 
Høringsvar – Forslag om endring i arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 
14 og i forskrift av 26.1.07 nr. 107 om rammer for delegering mellom stat 
og kommune om oppgaveløsningen i de felles lokale kontorene i arbeids- og 
velferdsforvaltningen. 
 
Vi viser til ovennevnte og telefonkontakt  av 13.10 om ettersending av høringssvaret.  
 
Arbeids- og inkluderingsdepartementet foreslår endringer i arbeids- og 
velferdsforvaltningsloven § 14 og i delegasjonsforskriftene med det formål å gi statlige og 
kommunale felles ledere av NAV-kontor den samme arbeidsgiverkompetanse. 
 
 
YS’s merknader til forslaget: 
 
Behovet for endringer i arbeids- og velferdsforvaltningen illustrerer etter YS’s syn den 
organisatoriske kompleksiteten som NAV-reformen representerer. Konsekvensene av å samle 
statlige og kommunale tjenester innenfor en og samme etat har ikke vært tilstrekkelig utredet 
før reformen ble vedtatt. 
 
YS ser også at dagens lovverk og forståelsen av det fører til reelle forskjeller i mulighetene 
for myndighetsutøvelse for ledere i NAV-kontor, der de kommunalt tilsatte har begrensede 
fullmakter mens de statlig tilsatte i praksis har alle fullmakter. 
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Vi ser også at dette bryter med grunnprinsippet i NAV-reformen om et likeverdig partnerskap 
mellom stat og kommune, og at medarbeiderne vil kunne oppleve myndighetsutøvelsen fra 
sin leder forskjellig, alt etter om leder er statlig eller kommunalt tilsatt. 
 
Ut fra disse problemstillingene ser vi behovet for praktiske tiltak som mest mulig kan gi 
samme muligheter for myndighetsutøvelse for NAV-lederne, enten de er statlig eller 
kommunalt tilsatte.    
Slik sett virker intensjonen bak departementets forslag fornuftig, men det er flere forhold i 
høringsnotatet vi har spørsmål til og som vi mener det er viktig å fokusere på og utrede 
nærmere: 

 
 

• I høringsnotatets pkt. 1.1, nest siste avsnitt står bl.a.: ”…overføre myndighet til 
kommunalt ansatt NAV-leder til å gi innstillinger og delta i ansettelsesprosesser, samt til å 
fatte vedtak om oppsigelse, suspensjon, avskjed og ordensstraff …”.   
Til det er å bemerke at statlig tilsatt NAV-leder i dag ikke har myndighet til å fatte vedtak 
om sanksjoner etter tjenestemannsloven; det er det tilsettingsmyndigheten som har, og 
som vil være et tilsettingsråd.   
Det kan derved ikke være riktig å gi kommunalt ansatt NAV-leder myndighet til å selv 
beslutte oppsigelse etc., når statlig NAV-leder ikke har slike fullmakter. 

 
   
• I høringsnotatets pkt. 5 står departementets konkrete forslag til endringer i lovens § 14 og 

delegasjonsforskriftens § 3, som vil gi kommunalt ansatt NAV-leder samme myndighet 
som statlig ansatt leder i ansettelsesprosesser og ved sanksjoneringer som oppsigelse, 
ordensstraff med videre. 
 
YS mener det ikke er helt uproblematisk at en kommunalt ansatt leder skal få myndighet 
til å utøve tjenestemannsloven, som regulerer tilsetting, opphør av tjenesten og 
ordensstraff m.v. for statens tjenestemenn.  Vi tenker spesielt på at den kommunalt ansatte 
lederen uansett vil være underlagt instruksjonsmyndigheten fra sin kommune, og ikke fra 
staten.  Høringsnotatet berører også noe av denne problemstillingen i pkt. 4. Der står det at 
den aktuelle fagstatsråd vil være konstitusjonelt ansvarlig for sin utøvelse av myndighet, 
og at det konstitusjonelle ansvaret vil kunne være begrenset fordi en kommunalt ansatt 
leder ikke er underlagt statlig organisasjons- og instruksjonsmyndighet.  Dette kan 
begrense Stortingets mulighet til å holde vedkommende fagstatsråd ansvarlig for feil og 
forsømmelser som kan bli begått. 
 
Hvordan en felles NAV-leder utøver sitt lederskap og sin myndighet vil kunne påvirkes av 
hvor den har sin organisasjons- og instruksjonsmyndighet fra.  En leder vil generelt kunne 
føle større lojalitet, selv om den er utilsiktet, overfor sin ”egen” forvaltning og som gir 
lederen instruksjonsmyndighet.  Som eksempel vil en kommunalt ansatt leder måtte 
balansere mellom statlige styringssignaler og pålegg, og kommunale politiske føringer.  
 
YS savner en videre drøfting av problemstillingene rundt det konstitusjonelle ansvaret i 
høringsnotatet. 
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Konklusjon:  
YS ser behovet for praktiske tiltak som i større grad kan gi samme muligheter for 
myndighetsutøvelse for felles NAV-ledere, enten de er statlig eller kommunalt tilsatte. 
Vi mener at intensjonen bak departementets forslag er fornuftig.   
Imidlertid mener vi at problemstillingene rundt det konstitusjonelle ansvaret ikke er 
tilstrekkelig utredet i høringsnotatet.  YS mener det er viktig at departementet vurderer disse 
problemstillingene grundig før endringer i lov og forskrift utformes. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS 
 
 
Pål N.Arnesen 
Leder YS Stat       


