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Høringsuttalelse til ny lov om Arbeids-og velferdsforvaltningen
og tilpasninger i visse andre lover

Forslag til vedtak:

Øksnes kommune er positiv til ei endring av dagens ordning med et trygdekontor, et
arbeidskontor og et sosialkontor.
En ser at dagens ordning med 3 adskilte kontor ikke er den beste løsningen når det gjelder å
hjelpe flest mulig til å kunne delta i arbeidslivet.

Målene for NAV er:
• Å  få flest mulig i arbeid og færre på stønad.
• Å forenkle jobben for  brukere og tilpasse seg deres behov.
• Å få en helhetlig og effektiv  arbeids-  og velferdsforvaltning.

Øksnes kommune ser at dette best kan gjennomføres ved å følge opp intensjonene i
høringsuttalelsen som tar sikte på:
• Å opprette en egen arbeids- og velferdsetat.
• At denne etaten skal, sammen med kommunenes sosialtjeneste (minimum økonomisk

sosialhjelp) etablere en felles førstelinjetjeneste med lokale arbeids- og velferdskontorer
som dekker alle kommuner.

• At alle brukere får ett sted å henvende seg for å få den hjelp og veiledning de har behov
for, og en vil, på et tidligst mulig stadium, kunne avklare brukerens helhetlige behov.

Behandling i Formannskapet - 06.10.2005:

Tilleggsforslag fra Hildegunn Arntzen:
• Ressurser må i første rekke kanaliseres til l.linjenivået i den enkelte kommune (Ikke til

regionale ressurssentra)
Dette for å sikre planmessig oppfølging og koordinering av tiltak for den enkelte
bruker/arbeidssøker.

• Det må satses på kompetanseutvikling på l.linjenivået.

Innstillingen samt tillegg fremsatt av Hildegunn Arntzen vedtas - enst.

Vedtak  i Formannskapet - 06.10.2005:

Øksnes kommune er positiv til ei endring av dagens ordning med et trygdekontor, et
arbeidskontor og et sosialkontor.



En ser at dagens ordning med 3 adskilte kontor ikke er den beste løsningen når det gjelder å
hjelpe flest mulig til å kunne delta i arbeidslivet.

Målene for NAV er:
• Å få flest mulig i arbeid og færre på stønad.
• Å forenkle jobben for brukere og tilpasse seg deres behov.
• Å få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

Øksnes kommune ser at dette best kan gjennomføres ved å følge opp intensjonene i
høringsuttalelsen som tar sikte på:
• Å opprette en egen arbeids- og velferdsetat.
• At denne etaten skal, sammen med kommunenes sosialtjeneste (minimum økonomisk

sosialhjelp) etablere en felles førstelinjetjeneste med lokale arbeids- og velferdskontorer
som dekker alle kommuner.

• At alle brukere får ett sted å henvende seg for å få den hjelp og veiledning de har behov
for, og en vil, på et tidligst mulig stadium, kunne avklare brukerens helhetlige behov.

• Ressurser må i første rekke kanaliseres til l.linjenivået i den enkelte kommune (Ikke til
regionale ressurssentra)
Dette for å sikre planmessig oppfølging og koordinering av tiltak for den enkelte
bruker/arbeidssøker.

• Det må satses på kompetanseutvikling på l.linjenivået.


