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1. HVA SAKEN GJELDER:
Regjeringen la i St.prp. nr. 46 (2004 - 2005) Ny arbeids- og velferdsforvaltning fram forslag
om 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 ny arbeids- og velferdsforvaltning. Forslaget er sendt bl.a.
kommunene på høring med høringsfrist 14. november 2005.

2. RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING:
Rømskog 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 for eksempel en tvistenemnd slik det gjøres i andre
sammenhenger.

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

. mannen i Rømskog , 27. oktober 2005
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3. VEDTAK:



3.1 FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
Rådmannens forslag til innstilling vedtas.

3.2 VEDTAK I KOMMUNESTYRET:
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

4. SAKENS FAKTA:
Arbeids- og sosialdepartementet har i høringsnotat av august 2005 lagt fram forslag til ny lov
om arbeids- og velferdsforvaltningen. Høringsnotatet legger også opp til endringer i flere
eksisterende lover for at de skal harmoniseres med lov om arbeids- og velferdsforvaltning.

Hovedmålene for reformen er
• få flere i arbeid og færre på stønad
• forenkle for brukerne og tilpasse til brukernes behov
• få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvalting

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

I lovforslaget heter det bl.a. at staten skal bære kostnadene som kommunene får ved flytting
for å oppnå kravet til minimumsløsning for samlokalisering. Det foreslås også at dersom det
ike oppnås enighet om avtalen lokalt fastsettes den av departementet.

5. RÅDMANNENS VURDERING:
Rådmannen har noen få kommentarer til lovforslaget.

Det synes å rime dårlig med at det skal inngås avtaler lokalt mellom to likeverdige parter,
samtidig som det er foreslått at dersom man ikke blir enige skal departementet avgjøre. Det
må være mer riktig at dersom man ikke kommer til enighet løses tvisten av en nemnd slik man
gjøre i andre sammenhenger. At staten skal ha det avgjørende ordet kan virke som et
unødvendig sterkt forhandlingskort.

I høringsutkastet  sies  det at staten skal dekke 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
den nye arbeids- og velferdsforvaltningen i kommunen. Dette må gjelde også kostnader ut
over det som må til for fysisk å få plass en minimumsløsning. Staten må dekke alle
kostnadene kommunene påføres som følge av reformen slik at man ikke velger bort den beste
løsningen for brukerne ut fra økonomiske hensyn. Dette kan være utgifter til IKT, flytting,
opplæring m.v.

6. AKTUELLE VEDLEGG
Høringsnotat: Forslag til ny lov om arbeids- og velferdsforvaltningen m.v. ligger i saksmappa

7. UTSKRIFT SENDT:
ii= o-lintet

FRETT tWT~lF:T [-;EKREF:7ES 1

4 7r 0_4., t


