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Høringsuttalelse:

Forslag til ny lov om arbeids -  og velferdsforvaltning

Akershus  kommunale økonomirådgivere  (AKØ) er landets  eneste forening  for økonomiske
rådgivere i kommunal regi. Foreningen  ble etablert i 1997  i samarbeid  med Fylkesmannen i
Oslo og Akershus.  (Vedtekter vedlagt)

Utøvelsen av økonomisk  rådgivning som lovpålagt tjenestetilbud  er omfattende og
innbærer bl.a.:

•  Kartlegging av den økonomiske situasjon.

•  Råd og veiledning om hvordan problemene kan løses.

•  Henvise til andre offentlige instanser hvis det er nødvendig.

•  Informasjon om øvrige sosiale hjelpetiltak.

• Gj eldsrådgivning.

• Informasjon om gjeldsordning etter gjeldsordningsloven

• Forhandlinger med kreditorer om betalingsutsettelse og forslag til utenrettslig
gjeldsordning eller akkord.

• Frivillig disponering av inntekter

•  Forslag/bistand til refinansiering.

Behovet  for økonomisk  rådgivning er økende ,  og med stadig  mer kompleksitet  i de enkelte
saker. En beregning  foretatt  viser  f eks at det  gjennomsnittlig medgår 20  timer pr .  sak for å
oppnå en høyest mulig løsningsgrad .  Den høye gjeldsgraden  hos deler av befolkningen,
medfører høy risikoeksponering i forhold  til eksempelvis en renteøkning .  Mange brukere av
det fremtidige  NAV tilhører  denne utsatte gruppen.

Økonomiske problemer må antas å være en fellesnevner  for de som henvender  seg til den nye
førstelinjetjenesten .  Dagpenger ,  rehabiliteringspenger  og attføring ,  medfører ofte
inntektsbortfall  sammenlignet med tidligere inntekt.  Brukernes  behov for bistand vil derfor i
svært mange tilfeller inkludere økonomisk rådgivning . (jfr. oppgavene  der er  vist til ovenfor)

En felles førstelinjetjeneste skal utnytte den samlede kompetansen fra de tre
forvaltningsorganene mer målrettet.  AKØ vil påpeke at vi gjennom vår kompetanse og ved
tilførsel av tilstrekkelig resurser,  kan bidra til å:



• overføre kompetanse og generell løpende informasjon til saksbehandlerne i
førstelinj etj enesten.

• gi enkel, generell veiledning til brukerne.

• utvidet individuell økonomisk rådgivning ved henvisning til økonomisk rådgiver i
kommunen.

Etter AKØ`s mening og erfaring - som også er i tråd med konklusjoner fra prosjekt støttet av
daværende Sosialdepartement - vil en tidlig inntreden med økonomisk rådgivning være en
suksessfaktor som bidrar til:

• En bedre og helhetlig løsning for brukerne fra henvendelsestidspunktet.

• En raskere tilbakeføring av brukere til et vanlig arbeidsliv.

• Besparelse for stat og kommune.

• Det lovpålagte tilbud om økonomisk rådgivning når ut til flere

AKØ har siste år, i samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Bjørn Berger,
gjennomført 4 prosjekter knyttet opp til følgende temaer:

• Breddekompetanse

• Bostøtteordningen fra Husbanken

• Økonomisk besparelse for kommunen ved bruk av økonomirådgivning

• Ventetid (ressurs/kartlegging)

Prosjektbeskrivelsene kan, dersom NAV vurderer det som interessant, fremlegges gjennom en
nærmere orientering. Prosjektene er for øvrig tilgjengelig på Fylkesmannens sider
www.Fylkesmannen.no.

På bakgrunn av ovennevnte ønsker AKØ å kunne medvirke med våre erfaringer og ressurser
ved planlegging og utvikling av den prosess som er igangsatt.
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