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Behandlet i Formannskapet  - 17.10.2005:

Rådmannen orienterte.

Votering:
Endtemmig vedtatt.

Innstilling til kommunestyret:
Andøy kommunestyre slutter seg til høringsuttalelsen slik den foreligger i vedlegget til
saksutredninga.

Behandlet i Kommunestyret  -  31.10.2005:
Formannskapets innstilling ble enstemmig  vedtatt.

Vedtak:
Andøy kommunestyre slutter seg til høringsuttalelsen slik den foreligger i vedlegget til
saksutredninga.

Rett utskrift, 05.11.05

.
Beate Stellander

Sendes: saksbehandler for videre oppfølging



Bakgrunnen for saken:
I innstilling S. Nr. 198 (2004 - 2005) forslår regjeringen at det etableres en felles
førstelinjetj eneste for hele tjenestespekteret i arbeids- og velferdsforvaltningen.
Førstelinjetjenesten skal baseres på et forpliktende samarbeid mellom stat og kommune,
nedfelt i lokale samarbeidsavtaler.

Faktiske opplysninger:
Målene for denne reformen 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.

Høringsforslaget tar sikte på
• Å opprette en egen arbeids- og velferdsetat.
• Denne etaten skal, sammen med kommunenes sosialtjeneste (minimum økonomisk

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

• Alle brukere får ett sted å henvende seg til for å få den hjelp og veiledning de har behov
for.

Den nye arbeids- og velferdsetaten skal være på plass i løpet av 2006. Etablering av NAV-
kontorer skal skje fra 01.01.07 og være på plass i alle kommuner innen 2010.

Høringsfristen er satt til  14.11.05.

Vurdering:
Dagens ordning med 3 adskilte kontorer er ikke den beste løsning når det gjelder å få flest
mulig i arbeid og samtidig gjøre det enklere for brukere å foreta henvendelser.
Rådmannen er enig i intensjonene i reformen, men mener samtidig at det er viktig å påpeke
områder som synes uavklart og må presiseres nærmere i det videre arbeid med reformen.

Disse forholdene er innarbeidet i forslaget til høringsuttalelse.



NAV-REFORMEN.
UTTALELSE FRA KOMMUNESTYRET I ANDØY.

HØRINGSUTTALELSE TIL NY LOV  OM ARBEIDS- OG
VELFERDSFORVALTNINGEN OG TILPASNINGER I VISSE ANDRE LOVER.

Kommunestyret i Andøy er positiv til regjeringens forslag til en felles førstelinjetjeneste for
hele tjenestespekteret i arbeids- og velferdsforvaltningen, noe som krever et forpliktende
samarbeid mellom stat og kommune, og medfører at en går bort fra dagens ordning med
adskilte trygdekontor, arbeidskontor og 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.

Kommunestyret i Andøy 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.
En ønsker gjennom dette tilbudet å dreie fokus fra stønader til tjenester og tiltak som
fremmer arbeid og aktivitet.

Kommunestyret i Andøy slutter seg til intensjonene i reformen, som utvilsomt vil være til
gode for dem dette gjelder, men vil likevel påpeke en del områder som må presiseres nærmere
i det videre arbeid:

• NAV-kontor  må legges til alle kommuner som ønsker det. Regionale løsninger må kun
brukes der kommunene selv ønsker det. Dette har med nærhet og tilgjengelighet for
brukerne å gjøre.

• Alle oppgaver som i dag ivaretas av A-etat og trygdeetat, skal videreføres i alle arbeids-
og velferdskontorene. Reformen må ikke medføre en ytterligere nedleggelse av lokale
arbeids- og trygdekontor gjennom at kommunene kan utføre "visse tjenester for staten".
En må, med andre ord, få et fullservicekontor i alle kommuner, og ikke en oppretting av
filialer, slik en har tidligere har opplevd med statlige reformer.

• Det vil være behov for kompetanseheving - bl.a. behov for felles kompetanse for alle
ansatte i førstelinj etj enesten.
Det må derfor legges inn utgiftsdekning til slik kompetanseheving. Her kan hospitering i
hverandres etater være ett bidrag.

• En må sikre at ikke regler om taushetsplikt og arkivering hindrer effektiv oppgaveløsning.
En felles førstelinjetjeneste vil medføre at saksbehandlere får mange
førstehåndsopplysninger, og den foreslåtte reformen medfører betydelige utfordringer når
det gjelder IKT, personvern og samordning av nåværende lovverk. En effektiv lokal
tjenesteyting krever at det finnes løsninger på disse problemene.



• Det må legges inn økonomi i reformen på en slik måte at samlokaliseringa ikke medfører
ekstra utgifter for kommunene. Dette er en statlig initiert reform, og kommunestyret
forutsetter at den fullfinansieres gjennom statlige midler.

• Høringsnotatet påpeker at det vil bli stilt samme krav til kommunene som til staten når det
gjelder tiltaksinnsats. En forutsetter at det følger nødvendige rammeoverføringer med et
slikt krav.

• Høringsnotatet tar bare med individuell plan innenfor helse- og sosiallovgivningen. Retten
til individuell plan bør også inn i statsetatens lovverk.

• Det legges opp til en klar ansvarsdeling mellom staten og kommunene, noe som vil kreve
både statlig og kommunal leder tilgjengelig. Men det må også være en administrativ leder
som sikrer at kontoret utad opptrer som en samordnet enhet.

• Det må bli ei snarlig avklaring om hvem kommunene skal forholde seg til når det gjelder
lokalisering av det framtidige NAV-kontor, og det bør etableres lokale styrings- og
prosjektgrupper.
Kommunene må ikke bli påtvunget minimumsløsninger som ikke er tjenlige for den
enkelte kommune - da sett ut fra hvordan tjenestene fungerer i dag.

• En ser det som uheldig at en får 2 omorganiseringer rett etter hverandre. Først skal trygd
og A-etat bli en ny statlig etat. Deretter skal kommunenes sosialtjeneste samlokaliseres
med denne etaten.


