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Svar på horing fra Tinn kommune

Tinn kommune er i hovedsak positiv til innholdet i forslag til ny arbeids- og
velferdsforvaltning. Kommunen har lenge utreda muligheten for en praktisk samlokalisering
av Aetat, Trygdeetaten og Sosialetaten på Rjukan. Den praktiske gjennomforinga er for tida
stilt i bero på grunn av sentrale føringer der en først ønsker å få på plass organisasjonen og
ledelse av organisasjonen, før nye samlokaliseringsprosjekter iverksettes.

Den nye lova baserer seg på et samarbeid mellom kommune og stat, der kommunene fortsatt
skal ha ansvar for sosialtjenesten og staten skal ha ansvar for arbeidsmarkedstiltak og
folketrygden. Samarbeid mellom kommune og stat skal ivaretas gjennom e:
"Grunnlagsdokument for rammeavtale. Tinn kommune mener at det i der,  nye
rammeavtalen må gis mulighet for tilpasninger ut ifra lokale forhold i kommunen. Dette  Vil
sikre mangfold og muligheter for kommune og stat til å legge inn tjenester som kan bli
aktualisert når en ser virkningen av den første samlokaliseringa.

Tinn kommune vil understreke at det skal være et arbeids- og velferdskontor i alle
kommuner. Dette for å sikre innbyggerne en god tjeneste der de bor, og videre for at
velferdskontoret skal ha den lokalkunnskap som er nødvendig for å utøve denne tjenesten.

Tinn kommune mener at kommunen i det nye velferdskontoret må kunne legge inn andre
tjenester enn bare oppgaver knytta til å yte økonomisk sosialhjelp, men er enig i at dette skal
være et minimum.

Organisering, innhold og ledelse av den nye organisasjonen må forberedes svært godt, slik at
alle parter vet og godtar de nye retningslinjene. Fokus på organisasjonskultur og arbeid mot
felles mål er meget viktig når tre ulike etater skal slås sammen. De fleste organisasjoner vil
ha med seg en bedriftskultur. Når tre parter skal smeltes sammen, må den nye organisasjonen
fokusere på• tiltak som fokuserer på samhandling og samarbeid på tvers av "gamle" grenser.

Garanti for finansiering av de  nye NAV- kontora må konkretiseres så godt som mulig.
Kommunene må ha visshet om at reformen dekkes av staten.  I statsbudsjett for 2006 er det
forutsatt at kommunene skal få midler gjennom rammetilskuddet  for å  finansiere sine egne
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utgifter.  Utgiftene til opprettelse  av NAV- kontor i mange kommuner er på det nåværende
tidspunkt ikke konkretisert godt nok.  Det burde derfor allerede nå ha ligget noe mer konkrete
føringer for hvor store beløp det er snakk om i den enkelte kommune.

Konklusjon
Tinn kommune er enig i de store linjene innenfor høringsutkastet. Kommunen håper på
snarlig framdrift innenfor nyetablering av NAV-kontor. Dette for at prosessen med slik
etablering kan videreføres så snart som mulig i egen kommune.

Med hilsen

K'. 11 Kålås
sektorsjef
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