Status og utfordringer for
Fylkesmannen ved etablering av NAV-kontorer
Forutsetningene er gode for å lykkes med den nye arbeids- og velferdsreformen (NAV-reformen) i Sør-Trøndelag.
Kommunene har jobbet lenge med servicekontor og samlokalisering av tjenesteytende etater, mange var involvert
i SATS-forsøk og det er en god tradisjon for dialog mellom staten og kommunene og mellom statsetatene.

Høsten 2005 ble Aetat, trygdeetaten, KS og
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag enige om et partnerskap for å arbeide med NAV-reformen. Det
ble blant annet opprettet en fylkesgruppe under
ledelse av Fylkesmannen, for å bidra til god dialog
mellom stat og kommune, sikre helhet mellom
NAV og andre satsinger, vurdere fellestiltak og for
å spre gode eksempler og erfaringer.
Forberedelse og etablering i 2006
Våren 2006 ble det holdt dialogmøter med alle
kommunene om målbilde for reformen, behovet
for strategisk tilnærming og valg av NAV-pilot. Det
ble sendt ut jevnlige informasjonsbrev og NAV var
et gjengangertema på fellesmøter i regi av KS og
Fylkesmannen.
Med NAV-etaten etablert fikk etatens etableringsprosjekt ansvar for lokale prosesser med
hver enkelt kommune. Fylkesgruppa beholdt sin
koordinerende rolle og har vært viktig for statkommune dialogen. Høsten 2006 gjennomførte
NAV-etaten flere dialogrunder med kommunene
og etter en egen prosess ble de 11 NAV-kontorene som skal etableres i 2007, valgt. I november
holdt fylkesgruppa en konferanse for alle kommunene for å få fram status for arbeidet i kommunene og utfordringene i 2007.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har ønsket å
bidra aktivt som tilrettelegger i NAV-arbeidet. I
tillegg til deltakelse i fylkesgruppa, har Fylkesmannen tildelt midler til hver kommune på 150 000
kroner til kultur- og kompetansebyggende aktiviteter. I tillegg kommer innsatsen knyttet til oppdraget fra Sosial- og helsedirektoratet om å styrke
kompetansen på sosialområdet i kommunene.

Utfordringer i 2007
Det blir krevende å etablere 11 NAV-kontorer
innenfor de tidsrammer som er satt, og på en
måte som gjør at stat-kommunedialogen holdes
god, de ansatte ivaretas og målene nås. Samtidig
må en legge til rette for at de kommunene som
skal etablere kontor i 2008-2009, tidlig får valgt
strategisk tilnærming og jobber godt sammen
med NAV-etaten.
Fylkesmannen vil i 2007 fortsatt jobbe for at
partnerskapet stat-kommune skal fungere slik at
innbyggerne faktisk får bedre og mer samordnede
tjenester. Det er særlig viktig at aktivitetene rettet
mot sosialtjenesten i kommunene understøtter
NAV-reformen og skjer samordnet med NAVetatens virkemidler. Kompetanseutvikling overfor
ansatte i sosialtjenesten og samarbeid med NAVfylke om gjennomføring av felles kompetanseutvikling i lokale NAV-kontorer, vil her stå sentralt.
Mange kommuner velger å inkludere flere
kommunale sosial- og helsetjenester i NAV-kontorene enn hva minimumsløsningen tilsier. Dette
er tjenester som fylkesmannen og Helsetilsynet i
fylket skal føre tilsyn med. Siden det enda ikke er
besluttet hvordan tilsyn med NAV skal foregå gir
dette tilsynsmyndighetene spesielle utfordringer.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
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