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T JENESTEOMRÁDER I NAV - VALG AV T JENESTEOMRÁDE
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Saksnr.: Utvalg

2/14 Driftsutvalget
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30.01.2014

Rådmannens innstiling:

Saken fremmes uten innstiling.

Saksutredning:
Saken dreier seg om hvilket tjenesteområde (koordinerende enhet for arbeidsrettet aktivitet i
NAV) NA V Beiarn skal tilhøre. I sin tid hadde Beiarn valget mellom å være en del av TO-
området Indre Salten, med NAV -leder på Fauske som TO-leder eller Ytre Salten, med NAV-
leder i Bodø som TO-leder. Beiarn valgte da å knytte seg til Ytre Salten.

Bakgrunn:
Vedlagt følger høringssak fra tidlig i 2011 og vedtak fra Beiarn kommunestyre, som sier noe
om NAV sin interne organisering av TO-områdene og hvilken myndighet det enkelte område
er tilagt. NAV tok høringsuttalelsen til blant annet Beiar til etterretning og har i stor grad
organisert seg slik kommunen da hadde ønske om.

Uavhengig av myndigheten til den enkelte TO-områdeleder og NAV sin interne organisering,
ønsker nå administrasjonen i Beiarn at vi gjør en ny lokal vurdering av hvilket TO-område
NAV Beiarn bør tilhøre.

Av ulike årsaker vurderer særlig NAV Beiarn at man mer naturlig kunne tilhørt Indre Salten
enn Ytre Salten slik som i dag. NAV-leder Knut Haugmo vil møte på driftsutvalgets møte og
redegjøre for arbeidshverdagen og de tjenestemessige behovene NAV-kontor har, samt
orientere om arbeidsmarkedsmessig tilhørighet.

Vurdering:
Beiarn kommune legger til grunn at vi fremdeles kan få tilhørighet til det TO-området som
oppleves mest naturlig å samarbeide med. Vi velger ikke å innstile i saken men som det
fremgår ovenfor er det ønskelig med et sterkere formalisert samarbeid med TO-område Indre
Salten.

Vedlegg:
Høring med vedtak om tjenesteområdeorganisering i Nav Nordland.
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HØRINGSNOT AT OM T JENESTEOMRÁDEORGANISERING I NAV NORDLAND
MELDING OM VEDTAK FRA BEIARN KOMMUNE

Det vises til NAV Nordland sin høring om ny organisering og nye myndighetsområder til
t j enesteområdene.

Beiarn kommune er opptatte av det reelle innoldet i den politisk vedtatte samarbeidsavtalen
mellom NAV og kommunen. Vi fant i den sammenheng direktørens forslag til ny organisering
av tjenesteområdene å være aven slik karakter at saken ble forelagt kommunestyet til
behandling. Beiarn kommunestye behandlet saken i møte 09.02.2011 og følgende
enstemmige vedtak ble fattet:

l. For å videreutvikle en sterk ogfungerende velferdsorganisasjon anbefaler Beiarn

kommune at NA V Nordland arbeider videre etter arbeidsgruppens modell 1.

2. Beiarn kommune er sterkt imot modell 2. Vi mener denne modellen bryter med
samarbeidsavtalen kommunen har med NA ~ at denne modellen kommer til å gi
NA V-ansatte dårligere arbeidsforhold enn i dag og at brukere i Beiarn vil få et
dårligere arbeids- og velferdstilbud enn i dag.

Saksutredningen vedlegges til utfyllende orientering. Dersom det skulle være ønske om å
drøfte den videre prosessen i NAV med kommunen, stiler vi oss til disposisjon for dette.

Kopi til:
Kommuner i tjenesteområdet
KS Nord-Norge

Postadresse: Besøksadresse:
Moldjord
MOLDJORD

Telefon: 75569000
Telefaks: 7556900 L81 io MOLDJORD
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Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ole Petter Nybakk
08/440

Arkiv: 025

HØRING OM T JENESTEOMRÁEORGANISERING I NAV NORDLAND

Rådmannens innstiling:

1. For å videreutvikle en sterk og fugerende velferdsorgansasjon anbefaler Beiar

kommune at NAV Nordland arbeider videre etter arbeidsgrppens modell 1.

2. Beiar kommune er sterkt imot modell 2. Vi mener denne modellen bryer med
samarbeidsavtalen kommunen har med NAV, at denne modellen kommer til å gi
NA V -ansatte dårligere arbeidsforhold enn i dag og at bruere i Beiar vil få et

dårligere arbeids- og velferdstilbud enn i dag.

Bakgrunn og saksutredning:

Etableringsfasen i NAV -Nordland er fullført og 43 lokalkontorer er etablert. Det er også
kommet på plass 9 tjenesteområder (TO-områder) i Nordland for å koordinere innsatsen på
de arbeidsrettede akivitetene best mulig. Beiar kommune tilhørere et tjenesteområde som
ellers omfatter Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Værøy, Røst og Steigen. Lederen av det
største kontoret i hvert tjenesteområde har til nå hatt en koordinerende rolle og har fugert
som NA V Nordlands nærmeste kontakpun.

På statlig side har man ønsket å vudere yterligere ny organsiering gjennom å gi TO-
områdene utvidet myndighet på personell så vel som tiltaksplasser og økonomi. En
arbeidsgruppe oppnevnt av fylkesleddet har jobbet med saken og det er skissert to mulige
modeller for organsering av tjenesteområdet. Kommunene har, som likeverdig parner, ikke
vært direkte med i utredningsarbeidet. NAV Nordland har sendt forslag til ny organsering på
høring. Fristen var satt til 1 O. februar 2011, men er nå utsatt til! O. apriL.

NAV-kontoret i Beiar åpnet i november 2009. Kommunestyet vedtok i jun -09, sak 33/09

samarbeidsavtalen mellom NAV og Beiar kommune (vedlagt).

Nærmere om utredningen:



Målet for organisering av tienesteområdene på statlig side er:

· Å sikre gode tjenester til bruerne på tvers av NAV-kontorer.
· Bidra til å styke innoldet og kvaliteten i NA V -kontorene.

· Bidra til en mer effektiv ressursutnytelse mellom kontorene i tjenesteområdet.
· Bidra til en mer effektiv styringslinje mellom fylkesledd og kontorene.

Modell L : Videreutvikling av dagens modell med tjenesteområdeleder som har en
koordinerende rolle.

Modell 2: Tjenesteområdeleder delegeres resultatansvar for de statlige tjenestene i

tjenesteområdet.

Fvlkesdirektørens forsla!! flår inn for å innføre modell 2. der tienesteområdeleder
dele!!eres resultatansvar for tienesteområdet.

For å få et mer helhetlig bilde bemerkes at NAV skal nedbemanes på statlig side. Den
statlige garantien om minimum to statlige stilinger på hvert lokalkontor er dog ikke tatt til
ny vurdering. Samtidig pågår imidlertid en stor reduksjon i antall tilrettelagte plasser i
skjermet sektor.

Vurdering:

Beiar kommune mener at fylkesdirektørens anbefaling på flere pun bryer med den
vedtatte og undertegnede samarbeidsavtalen mellom NAV og kommunen.

Fylkesdirektørens anbefaling innebærer at NAV -leder i Beiar mister sin myndighet på det
statlige området. Det innføres et nyt forvaltnngsnivå og dermed er prinsippet om stat og
kommune som likeverdige parer brutt.

Innføring av modell 2 bryer med samarbeidsavtalens kap. 3. om formålet med avtalen og
kap. 5.2 om en felles ledelse av NAV -kontoret i Beiar.

Intensjonen med NA V har hele tiden vært en organsering i et partnerskap mellom stat og
kommune. Det bør derfor tas gode initiativ for at denne samarbeidsrelasjonen skal stykes og
ikke svekkes, slik vi opplever at fylkesdirektørens forslag legger opp tiL.

Fra kap 2. kap 3 og kap. 4 i samarbeidsavtalen:



Samarbeidsavtlen er inngått med hjemmel i lov om arbeids-og velferdsforvaltningens § 14

(ref. pkt. 2). Formålet med avtalen er, i samsvar med målene i velferdsforvaltningsloven og
rameavtale mellom Arbeids-og inkluderingsdeparementet og KS, i fellesskap åjobbe for:

flere i arbeid 'Og akivitet og færre på stønad
enklere for bruerne og tilpasset bruernes behov
en helhetlig og effektiv arbeids -og velferdsforvaltning.

Beiar kommune har satt lokale overordnede mål som følger:

NAV Beiar skal;
gi et fullverdig tilbud til inbyggerne i Beiar
fokusere på mennesker, muligheter og resultater
sikre gode samarbeidsformer og bruermedvirknng
skal ha dyktige og motiverte medarbeidere som kan veilede og følge opp bruere ut
fra den enkeltes behov
samandle med NA V's spesielenheter på en slik måte at brueren opplever en rask
avklaring av sin sak
ha en god oversikt og samarbeide med arbeidsmarkedet lokalt.

Nav Beiar skal altså sikre at bruerne møter en helhetlig førstelinje, og skal oppleves av

bruerne som en samlet enhet hvor stat og kommune ta felles ansvar.

Beiar kommune ønsker å gi sine innbyggere et godt tilbud på NAV, der kontoret tidligst
mulig skal avklare bruerens helhetlige behov. Kommunen ønsker at dette tjenestetilbudet
skal utformes i samarbeid med brueren så langt det lar seg gjøre. Det fordrer i tilfelle en viss
geografisk nærhet, som letter kommunkasjonen mellom NAV og brueren. Intensjonen i
reformen er jo at brueren skal oppleve nærhet til beslutnngene og finne hjelp bak èn dør.
Fylkesdirektørens anbefaling av modell drar etter vår vudering ikke i riig retning i så måte,

mens en videreutvikling av modell L fra arbeidsgrppen vuderes å vile fugere godt.

Parnerskapet mellom NA V og kommunene skal utvikle både det statlige og det kommunale
inoldet i NA V -reformen. I en styingsmodell der statlig ledelse sitter på et anet
myndighetsnivå enn den stedlige NAV-lederen (og i en anen kommune) frkter Beiar
kommune at Nav-kontoret blir en filial under tjenesteområdekontoret og dermed mister den
nødvendige målrettede styingen for å kune gi bruerne det gode tilbudet de har krav på.

Pun 5.2 og pkt. 8 omhandler enhetlig ledelse av NAV-Kontoret:
Pkt. 5.2;

" Partene(NA V Nordland og Beiarn kommune) er enige om en enhetlig ledelse av NA V
Beiarn. Lederen har det øverste administrative ogfaglige ansvaret for statlig og kommunal
virksomhet ved kontoret. Lederen forholder seg til samarbeidsmøtets beslutninger og
rapporterert i mellomperiodene til direktør for NA V Nordland og rådmann i Beiarn
kommune, eller de som er delegert myndighet, avhengig av om problemstillngen er av statlig



eller kommunal art.

I dag har NAV direkte styngslinje både til fylkesdirektøren og til rådmannen. Dette bidrar
til at vi har myndige og likestilte ledere som samarbeider godt innenfor tjenesteområdet. På
kommunal side bidrar organiseringen til å fremme samarbeid på tvers av tjenesteområder slik
at samtlige av bruernes behov kan dekkes og slik at kontorets drift enkelt opprettholdes ifm
kursdeltakelse, ferier, sykdom og lignende.

Vi ønsker ikke at NAV Beiarn skal bli et avdelingskontor av NAV Bodø. Beiarn kommune
ønsker en helhetlig ledelse både på kommunal og statlig side av NA V -kontoret. Dette
innebærer at NA V -leder skal ha beslutningsmyndighet og stedlig kompetanse over
virkemiddelapparatet i NAV. Beiar kommune ønsker at beslutningsmyndigheten skal være
nærmest mulig brukeren. Da må man ha en myndiggjort lokal ledelse.

Kompetansen i NAV -kontoret skal videreutvikles lokalt og på lokale premisser med
bruernes behov i sentru. Likeverdigheten mellom de statlige og de kommunalt ansatte bør

stykes for å bedre de interne vilkår for et kompetent, målrettet og motivert NA V -kontor.

Beiar kommune frkter også at det blir vanskeligere å beholde en kompetent og dyktig leder
som skal lede på ett nivå på kommunesiden og et anet nivå på statlig side. Vi spør hvor stor
myndighet den lokale NAV -lederen sitter på i en fase med knappe ressurser. Hvem blir da
skadelidende? Vi frkter det til slutt blir brueren. Eller er dette en måte å skyve også
finansieringsansvaret for bruerrettede tiltak over på kommunene?

Ved innøring av modell 2 vil det med bebudet nedbemanng på den statlige siden bli færre
statsansatte på de mellomstore kontorene. "Garanti-kontorene", som vi har, kan da påregne
og måtte avgi arbeidsressurs til nabo kontor for kortere eller lengre tidsrom med den følge at
de lokale kommunale oppgavene kan bli skadelidende. Den utadrettede virksomheten som
bidrar til å få folk i arbeid og akivitet vil da kue bli nedtonet og ansvaret for brueren står
i fare for å bli overført til kommunenes virkemiddelapparat der valgmulighetene er færre.
Konsekvensen av statlge nedskjæringer kan altså fort bli at nedskjæringene hos staten må
kompenseres via det kommunale budsjettet. Det nevnes i denne samenhengen at statlige
midler til kvalifiseringsprogramet er lagt inn i rametilskuddet fra 2011. Dersom ny
ordning fakisk gir økt trkk mot den kommunale økonomien kan det bli vanskelig for ike å
si umulig å prioritere kvalifiseringsprogramet opp mot økonomisk sosialhjelp.

Kommunens økonomiske forpliktelse blir yterligere forverret ved at fordelingsnøkkelen
mellom stat og kommune forrkkes med nedtrekk i de statlige stilingene. Kommunene kan i
verste fall oppleve at det økonomiske ansvaret, både virkemiddelmessig og driftsmessig,
overføres fra stat til kommune. Å fortsatt ha en lokal bemyndiget NAV -leder vil være vår
beste sikkerhet for at kommunen bidrar der vi skal og at også staten tar sin del av ansvaret.



Beiar kommune har et godt NAV -kontor slik kommunen ser det. Nivået på økonomisk
sosialhjelp er redusert, vi har fått karlagt store deler av bruergrppen og vært i stand til å
tilby aktiviteter tilpasset bruernes behov. Kommunen har tatt på seg nye ansvar for å få dette
tiL. Resultatene er oppnådd gjennom kontinuerlig kompetanseheving, motiverte medarbeidere
og en tydelig og utadrettet ledelse.

Beiarn kommune har ikke hatt A-etat i kommunen tidligere, men føler at vi nå begyer å få
kompetanse og erfaring med å få folk i arbeid og aktivitet. Vi ønsker ikke at NAV -leder skal
bli fratatt statlig myndighet, slik at vi igjen er prisgitt tjenester levert fra
t j enesteområdekontoret.

I praksis opplever vi at NAV Nordland, TO-områdekoordinator og lokalt NAV-kontor bruer
stadig bedre IT -løsniger for å distribuere spisskompetanse og drøfte alternative løsninger på
spesielle utfordrnger. Driften fugerer. Beiar kommune ønsker å videreutvikle og fortsette
det gode arbeidet vi gjør i kommunen og mener fylkesdirektørens anbefaling ikke er i tråd
med verken reformens intensjon eller kommunens måL.

Vedlegg:
Samarbeidsavtalen mellom Beiar kommune og NAV

rådman


