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Sak nr  0 128/05.

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV  OM ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN OG
TILPASNINGER I VISSE ANDRE LOVER

Følgende vedtak ble fattet:

1. Det bør gå klart fram av lovteksten  at det skal etableres  et felles arbeids -  og velferdskontor i
hver kommune,  men at kommunene selv kan velge å inngå avtaler om  interkommunale
løsninger.

2. Det må  understrekes sterkere at det er brukernes behov som skal stå i sentrum.  En vesentlig
konsekvens  av dette er  at NAV -kontoret i kommunen må bli tillagt oppgaver som går langt
utover minimumsløsningen for de kommunale oppgavene med forvaltning av den
økonomiske sosialhjelpen .  Det vil i den sammenhengen også være aktuelt å legge tjenester til
NAV-kontoret  som formelt ikke er en del av sosialtjenesten .  Tilsvarende må alle statlige
oppgaver  som det er hensiktsmessig å løse lokalt,  legges til NAV-kontoret i den enkelte
kommune.  Særlig gjelder dette oppgaver som innbyggerne etterspør i stor grad.

Det bør også understrekes  at samlokalisering er en nødvendig ,  men ikke en tilstrekkelig
betingelse. Samlokaliseringen  må ledsages av en reell samordning  mellom de oppgavene som
kommunen er ansvarlig for og de oppgavene som den nye  statsetaten  har ansvaret for. Her er
det også vesentlig hvordan ledelsen av kontorene  skal ivaretas,  og hvordan
rapporteringssystemene utformes.

Det fremtidige samarbeidet  mellom stat og kommune bygger på likeverdighet og det bør
derfor legges opp til  en annen tvisteløsning enn den som  er foreslått i høringsutkastet. Tvister
bør løses av for eksempel  en tvistenemnd  slik det gjøres  i andre sammenhenger.

4. Det forutsettes  at staten dekker alle kostnader i forbindelse med etableringen - ikke bare
kostnader knyttet opp  mot en minimumsløsning.
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