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2005

Nøtterøy kommune behandlet lovforslaget i formannskapet 9.11.2005 og fattet følgende
enstemmige vedtak:
Nøtterøy kommune er positive til forslag om arbeids- og velferdsforvaltningen.

§ 1 Formål
Forslag til støttes fullt. Oppnås dette formålet vil det bety en stor forbedring for brukerne og en
mer effektiv forvaltning.

§ 6 Brukermedvirkning
Forslaget støttes, men det bør også presiseres at dette gjelder ikke bare arbeids og velferdsetaten
(staten) men også arbeids- og velfredskontorene (staten og kommunene).

§ 7 Taushetsplikt
Nøtterøy kommune vil understreke viktigheten av et klart regelverk for hvordan informasjon,
personvern og taushetsplikt skal håndteres i arbeids- og velferdskontorene. Dette regelverket må
ivareta personvernet samtidig som det ikke begrenser nødvendig informasjonsflyt internt i
kontoret. Disse hensynene må ivaretas ved etablering av felles IKT-system, felles arkiv og
saksbehandlingssystem.

§ 8 Arbeids- og velferdskontor
Nøtterøy kommune støtter forslaget om felles AV kontor i kommunene og at også andre tjenester
enn økonomisk sosialhjelp kan legges til kontoret. Nøtterøy kommune anbefaler at det i legges til
rette for en felles leder av NAV kontorene og at dette kan legges inn i de lokale avtalene.

§ 9 Samarbeid og oppgavedeling
Lokale avtaler om lokalisering, organisering og drift samt hvilke kommunale oppgaver som
legges til kontoret støttes. Nøtterøy kommune mener at det bør legges klare føringer om å utføre
oppgaver for hverandres myndighetsområder slik at brukerne virkelig opplever en helhetlig
tjeneste.

Begrepet  "likeverdige parter"  bør bringes inn i lovteksten. Interkommunale kontorer kan velges
som løsning der partene er enige om det. I dette perspektivet framstår bestemmelse om
tvisteløsning i § 9, fjerde ledd:  "Blir partene ikke enige , fastsettes  bestemmelser om arbeids- og
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velferdskontoret av departementet"  som et paradoks. Dette forslaget til tvisteløsning for avtaler
mellom stat og kommune står i motstrid til en troverdig bruk av begrepet likeverdige parter.
Mulighet for frie forhandlinger mellom likeverdige parter forutsetter en mer nøytral
tvisteløsningsmekanisme.

Skal dette formålet oppnås er det viktig at kommunenes sosialtjeneste og den statlige arbeids- og
velferdsforvaltningen er likeverdige partnere i dette arbeidet.

Nøtterøy kommune har ingen andre innvendinger til lovforslaget.

Me hilsen

Karen Kaasa
kommunaldirektør


