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

SAMMENDRAG OG KONKLUSJON
Arbeids-  og sosialdepartementet har lagt fron forslag til lovgrunnlag for en ny arbeids- og
velferdsforvaltning .  Det foreslås en egen ,  ny lov samt nødvendige endringer i eksisterende lover.
Rådmannen mener at forslaget er et godt grunnlag for en felles førstelinjetjeneste i kommunene og
har få  merknader til forslaget.

RÅDMANNENS INNSTILLING

Nittedal kommune har følgende  uttalelse til høringsnotatet:

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 framtidige  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.

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

RÅDMANNEN I NITTEDAL,  25.10.005

Jorun Gjørwad
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Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter  (ikke vedlagt):
A. Skriv fra Det kongelige arbeids-  og sosialdepartement  datert 08.08.05
B. Høringsnotat - Forslag til ny lov om  arbeids-  og velferdsforvaltningen og tilpasninger i

visse andre lover.
C. Nittedal kommunes  uttalelse til Rattsøutvalget vedtatt i formannskapet  01.11.04. En ny

arbeids- og velferdsforvaltning  - om samordning av aetats , trygdeetatens og sosialtjenestens
oppgaver.

Utrykte vedlegg fås ved henvendelse  til ordførerens sekretær

SAKSFRAMSTILLING
Bakgrunn for saken
Regjeringen la i St.prp. nr. 46 (2004 - 2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning fram forslag om en
ny organisering av arbeids- og velferdsforvaltningen. Stortinget behandlet proposisjonen den 31. mai
2005 og ga sin tilslutning til Regjeringens forslag. Departementet har nå lagt fram forslag til
lovgrunnlag for en ny arbeids- og velferdsforvaltning. Forslaget er sendt på høring bi a til
kommunene.

Saksopplysninger
Departementet fremmer forslag om en ny lov  om arbeids- og velferdsforvaltningen i tråd med
stortingets tidligere vedtak. I tillegg foreslås  det nødvendige endringer  i en rekke lover som f. eks.
Lov om folketrygd, lov om  arbeidsmarkedstjenester og lov om sosiale tjenester.

Hovedmålene for 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 forvaltningen skal det  etableres en felles førstelinjetjeneste  hvor det er ett kontaktsted for
brukere i dagens tredelte forvaltning.  Aetat og trygdeetaten er vedtatt slått sammen  til en etat. Det
skal inngås  en rammeavtale mellom  KS og  staten og deretter lokale avtaler i den  enkelte kommune.

I lovforslaget heter det at dersom man ikke oppnår  enighet om  avtalen fastsettes den av
departementet. Det heter også i lovforslaget  at staten skal bære kostnadene  som kommunene får ved
flytting for å oppnå kravet  til minimumsløsning for samlokalisering.

Forhold til eksisterende plandokumenter
Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen i denne omgang.

Miljøkonsekvenser
Ingen

Risiko -  og sårbarhetsanalyse  (beredskap)
Ingen
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RÅDMANNENS VURDERING

Rådmannen finner at kommunens erfaringer som deltakerkommune i Samordningsforsøket, viser at
samordning virker. Stortingets vedtak den 31.05.05 gir et godt grunnlag for å utvikle tjenestene i
tråd med reformens hovedmål.  Rådmannen mener at kommunen  i hovedsak kan slutte seg til
forslaget.

Rådmannen finner at det rimer dårlig med at det er en avtale mellom likeverdige parter når det
forslås at departementet skal ha det avgjørende ordet dersom man ikke blir enige om en avtale.
Dersom man ikke blir enige, bør saken avgjøres av for eksempel en nemnd eller et partssammensatt
utvalg.

I høringsutkastet foreslås det at staten dekker kostnader i forbindelse med flytting for å få en
minimumsløsning av samlokalisering.
Det må være en forutsetning at staten dekker alle kostnadene i forbindelse med etablering av en ny
arbeids- og velferdsforvaltning i kommunene - også kostnader utover en minimumsløsning slik at
kommunene ikke p.g.a. økonomi velger bort den beste  løsningen  for brukerne. Dette må gjelde evt
flytteutgifter, utgifter til IKT, opplæring m.v.
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