”Flere i arbeid og færre på stønad”
”En av de største forvaltningsreformene i nyere tid”
NAV – en ny arbeids- og velferdsforvaltning
HVA ER NAV?
01.juli 2006 ble Trygdeetaten og Aetat lagt ned og erstattet av en ny arbeids- og velferdsetat.
Innen 2010 skal det etableres egne arbeids- og velferdskontor i hver kommune hvor
sosialtjenesten og den nye statsetaten samordner sitt tjenestetilbud.
Reformen som gjennomføres er et samarbeid mellom stat og kommune, som likeverdige
parter. NAV skal forvalte de tjenester som frem til 01.07.2006 hørte under Trygdeetaten og
Aetat, og som et minimum skal de også forvalte økonomisk sosialhjelp etter
sosialtjenesteloven kapittel 5.
HVORFOR ER DET BEHOV FOR DENNE REFORMEN?
Det er altfor mange personer i yrkesaktiv alder som står utenfor arbeidslivet og mottar
offentlig stønad. Organiseringen som har vært til nå var ikke godt nok innrettet mot å hjelpe
folk til arbeid.
BAKGRUNN:
- I 2001 ba stortinget regjeringen om å utrede spørsmålet om en felles etat for sosial.,
arbeidsmarkeds- og trygdeetaten.
- Etter flere runder ble det 11.mars 2005 lagt frem forslag til ny arbeids- og
velferdsforvaltning. 31.mai 2005 gav Stortinget sin tilslutning til forslaget.
- 01.07.2006 ble lov om arbeids- og velferdsforvaltningen vedtatt, loven inneholder
organisatoriske lovbestemmelser.
Lovens formål er å legge til rette for en effektiv arbeids- og velferdsforvaltning,
tilpasset den enkeltes og arbeidslivets behov og basert på en helhetlig og samordnet
anvendelse av arbeidsmarkedsloven, folketrygdloven og sosialtjenesteloven.
Regelverket for de ulike ytelsene er foreløpig ikke endret.
REFORMEN ER OMFATTENDE OG KREVENDE
- reformen omfatter 16.000 statlige og kommunale årsverk
- forvalter ca 40 % av statsbudsjettet
- den største forvaltningsreformen i nyere tid
- samtidig som de bygger noe nytt skal de ha fullt trykk på daglig drift (reformen skal
gjennomføres uten at dere brukeren skal bli skadelidne i prosessen)
FORMÅLET MED REFORMEN ER:
- få flere i arbeid og aktivitet og færre på stønad
- gjøre det enklere for brukerne og tilpasse forvaltningen til brukernes behov
- få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning
DET SKAL:
- utvikles nye, effektive og brukervennlige løsninger
- innarbeides nye verdier, holdninger og en ny felles kultur
- utvikles nye digitale tjenester og kanaler

NÅR VIL BRUKEREN MERKE ENDRING?
Det er en omfattende reform, og det vil derfor ta tid før brukerne opplever konkret endring.
Pr.dags dato har Trygdeetaten og Aetat skiftet navn til NAV. Etter hvert vil det komme nytt
skilt til kontorene og etatens brevark får ny logo. Videre vil det fra oktober 2006 opprettes et
pilotkontor i alle landets fylker.
Men den største endringen for brukerne av arbeids- og velferdstjenestetilbudet ligger noe
lenger fram i tid: I tidsrommet 2007-2009 skal det opprettes egne arbeids- og velferdskontorer
i alle landets kommuner. Disse skal erstatte de kontorene Aetat og Trygdeetaten har i
kommunene. Som et minimum skal også den delen av kommunenes sosialtjeneste som
omfatter økonomisk sosialhjelp inngå som en del av de nye arbeids- og velferdskontorene.
TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING AV NAV-REFORMEN:
1. juli 2006
Den nye etaten - NAV - etableres på direktoratsnivå, og erstatter Aetat og Trygdeetaten.
NAV i fylkene erstatter fylkestrygdekontoret og fylkesarbeidskontoret.
Oktober 2006
Pilotkontorer i kommuner i alle landets fylker settes i drift.
2007-2009
Arbeids- og velferdskontorer etableres i alle landets kommuner i dette
tidsrommet. I gjennomsnitt skal det på landsbasis etableres tre nye arbeids- og
velferdskontorer i uka i denne perioden.
31.desember 2009
Alle landets kommuner skal innen denne datoen ha fått nytt arbeids- og velferdskontor.
HVOR KAN JEG LESE MER OM NAV?
Nye internettsider – www.nav.no - forventes å bli satt i drift 2.oktober. Frem til denne siden
er aktiv vil tidligere nettsider være operative, www.trygdeetaten.no og www.aetat.no.
Videre finnes det informasjon på www.nav-interim.no.

