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RÅDMANNENS  INNSTILLING:

Enebakk  kommune har følgende uttalelse til høringsnotatet:

1. Det forutsettes at det etableres felles velferdskontor i alle kommuner ,  i hvert fall i
kommuner med mer enn et visst antall innbyggere ,  for eksempel 3.000. Disse
kontorene må ha et tilbud av basistjenester ,  selv om kompliserte saker behandles
på regionale kontorer.

2. Kommunene kan selv gå inn for frivillige interkommunale velferdskontorer for
flere kommuner.

3. Det bør vurderes på nytt om ansvar for tjenester etter sosialtjenesteloven kap. 5
skal legges til statlig nivå .  Dette for å få en ryddig organisering og lik behandling
av brukere.

4. I lovens § 3 bør det komme fram at også kommunene har rett til medbestemmelse.

Saksprotokoll for Formannskapet  - 10.10.2005

Behandling:

Votering: Rådmannens innstilling enst. vedtatt.

VEDTAK:
Enebakk kommune har følgende uttalelse til høringsnotatet:

1. Det forutsettes at det etableres felles velferdskontor i alle kommuner ,  i hvert fall i
kommuner med mer enn et visst antall innbyggere, for  eksempel  3.000. Disse
kontorene må ha et tilbud av basistjenester ,  selv om kompliserte saker behandles
på regionale kontorer.

2. Kommunene kan selv gå inn for frivillige interkommunale velferdskontorer for
flere kommuner.
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3. Det bor vurderes på nytt om ansvar for tjenester etter sosialtjenesteloven kap. 5
skal legges til statlig nivå. Dette for å få en ryddig organisering og lik behandling
av brukere.

4. I lovens  §  3 bor det komme fram at også kommunene har rett til medbestemmelse.

SAKSUTREDNING:

Sammendrag

Det anbefales  at Enebakk  kommune gir uttalelse til høringsnotat om ny organisering av
arbeids-  og velferdforvaltning  (NAV) når det  gjelder lokalisering og organisasjonsmessig
tilknytning.

Bakgrunn

Høringsnotat av 08.08.2005.

Saksopplysninger

Av følgebrev til høringsnotatet framgår det at Regjeringen har lagt fram forslag om ny
organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen (St.prp. nr. 46 2004-2005). Stortinget
behandlet proposisjonen 31.05.2005 og ga tilslutning til Regjeringens forslag (Inst. S. nr 198
2004-2005).

Hovedmålet med reformen er:
• Å få flere i arbeid og færre på stønad
• Forenkle for brukerne og tilpasse til brukernes behov
• Få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning

I den nye arbeids- og velferdsforvaltningen skal det etableres en førstelinjetjeneste med et
arbeids- og velferdskontor i hver kommune. Dette skal være brukernes kontaktsted for hele
tjenestespekteret i dagens tredelte forvaltning (trygd, A-etat, sosial). Førstelinjetjenesten skal
baseres på et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune, nedfelt i lokale
samarbeidsavtaler. Det statlige ansvaret skal samles i en ny statlig etat for arbeid og vedferd.
Aetat og trygdeetaten avvikles. Kommunene beholder sitt ansvar for oppgaver etter lov om
sosiale tjenester.

Av skriv av 09.06.2005 fra Arbeids- og sosialdepartementet framgår det at det er lagt følgende
tidsplan for gjennomføringen av NAV:

• Etablering av interimsorganisasjon og tilsetting av leder 2. halvår 2005.09
• Forslag om nødvendige lovendringer fremmes for Stortinget ved årsskiftet 2005/2006
• Formell etablering av en ny statlig arbeids- og velfredsetat fra 2. halvår 2006
• De lokale arbeids- og velferdskontorene skal i det alt vesentligste være på plass innen

2010

Forslag til lovendringer vedlegges.

Høringsfristen er satt til  14.11.2005.
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Intensjonene og hovedmålene i den nye loven er gode. Det er imidlertid viktig for oss å
presisere at den nye etaten må lokaliseres til kommunen, jfr. lovforslagets §§ 3 og 9. Dersom
det blir en interkommunal løsning, for eksempel i Ski, vil dette bli meget vanskelig for våre
brukere. Dette er ofte personer som er avhengig av offentlige kommunikasjonsmidler.

Det vises videre til etaten forutsettes å skulle fungere som ett kontor hvor staten har ansvar for
velferdsdel (nåværende Aetat, trygd) og kommunen for oppgaver etter kap. 5 i
sosialtjenesteloven. Organiseringen er tenkt under felles leder og fagansvarlige på de enkelte
områder. Dette kan bli vanskelig å få til å fungere. Det bør derfor revurderes om det vil være
mest hensiktsmessig at også ansvar etter sosialtjenesteloven kap. 5 tillegges staten, for slik å få
en lik og helhetlig behandling av innbyggerne i hele landet.


