
lt

Til kommunene i Nordland

Rådmann
NAV-leder

Deres ref: Vår ref:
Vår
dato:13.09.201 9

BEDRE NAV.TJENESTER MED STYRKET PARTNERSKAP
-pros¡ektrapport (NAV i Nordland i en ny tid>

Prosjektrapporten foreligger nå, og vil være sentral i den videre dialogen i partnerskapet. Vi
ser behov for å styrke og videreutvikle dialogen mellom kommunene i Nordland og NAV
Nordland for å sikre gode tjenester til innbyggere og virksomheter. Naturlige bo- og
arbeidsmarkedsregioner kombinert med lokale behov vil legge føringer for diskusjoner i

partnerskapet om ulike løsninger.

Det overordnede målet i arbeids- og velferdspolitikken er et inkluderende arbeidsliv og et
velfungerende arbeidsmarked hvor høy sysselsetting bidrar til finansiering og videreutvikling
av et godt velferdssamfunn.

Stortingsmelding 33 (NAV i en ny tid - for arbeid og aktivitet> trekker opp linjene for hvilken
retning Regjeringen ønsker for Arbeids- og velferdsforvaltningen og her har Stortinget gitt sin
tilslutning. Det gis her rammer for utvikling av partnerskapet med mål om å gi mer
handlingsrom til NAV-kontorene forutsatt større kompetansemiljø.

For å oppnå målene om flere i arbeid er det gitt følgende føringer for partnerskapet:

. Vektlegge at NAV-kontorenes oppgaver bør være klart arbeidsrettede

. Øke samarbeidet mellom kommunene og Arbeids- og velferdsetaten om digitale
tjenester

. Utvikle ledelse og kompetanse i NAV-kontoret for å utnytte rommet som skapes
gjennom mer lokal frihet

o Stimulere til større NAV-kontor i forbindelse med kommunesammenslåinger eller ved
interkommunalt samarbeid for å bygge bredere fagmiljøer og bedre ivareta
rettssikkerhet for innbyggerne.

NAV i Nordland i en ny tid
Partnerskapsprosjektet har vært gjennomført i perioden 01 .06.2017-30.06.19. Vi har i

prosjektet studert tre ulike modeller (piloter) for tjenesteleveranser i Nordland, i hhv. Ofoten,
lndre Salten og Sør-Salten.
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KS har uttrykt støtte til Stortingets vedtak om at en sammenslåing tilfærre og større NAV-
kontor må være gjenstand for lokale vurderinger og beslutninger. Det er lagt vekt på at
partnerskapet må være sentralt i det pågående arbeidet med utvikling av NAV{jenester.

Vi vil i løpet av 2019 ta kontakt med rådmennene i aktuelle kommuner for å diskutere dette
nærmere. NAV Nordland stiller gjerne med nærmere informasjon om erfaringer i prosjektet
(kontaktperson; seniorrådgiver Knut Erik Dahlmo, tlf 48 16 00 41 e-post;
knut.dahl av.no)

Med vennlig hilsen

Cathrine Stavnes
direktør NAV Nordland

Amund Eriksen
rådmann Hemnes kommune

Dette brevet er ikke underskrevet da det er elektronisk signert og godkjent..
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