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Kompetansesenter for økonomisk rådgivning i Nordland
Dette brevet bes gjort kjent for alle rådmenn og Nav-ledere i kommunene.
Fylkesmannen i Nordland oppfordrer med dette kommunene i Nordland til å opprette et
kompetansesenter for gjeldsrådgivning i Nordland. Dette etter modell fra Trøndelag som har
et tilsvarende kompetansesenter i Stjørdal.
Målet med å opprette et kompetansesenter er at senteret skal være en «spydspiss» og
behandle de tyngste gjeldssakene på vegne av NAV kontor i fylket. Tanken er at senteret
skal:
Behandle saker på vegne av NAV kontor i prosjektet.
Sikre en identisk tjeneste til innbyggerne.
Øke muligheten til å oppnå utenrettslige avtaler med kreditorene.
tilby innbyggerne en mer forsvarlig saksbehandling i møte med mer
profesjonaliserte systemer (inkasso og namsmenn).
 Frigjøre veilederressurser i Nav-kontorene over til mer forebyggende arbeid.
 Forsøke å bidra til redusert bruk av sosialhjelp.





Fylkesmannen har drøftet opprettelse av et kompetansesenter i samarbeidsforum mellom
kommunene/KS, Nav og Fylkesmannen i møte den 29.11.2018 samt med rådmannsutvalget
KS Nordland den 7.12.2018. På bakgrunn av disse drøftingene ble Fylkesmannen oppfordret
til å sende ut brev med informasjon og oppfordring til alle rådmenn og Nav-ledere i
kommunene i Nordland.
PP-filer fra orientering til rådmannsutvalget er lagt ved som vedlegg til dette brev.
Finansiering
I utgangspunktet må et kompetansesenter finansieres av kommunene i fellesskap som et
interkommunalt samarbeid.
I en oppstartfase vil et slik prosjekt imidlertid kunne være med i vurdering av skjønnsmidler
fra Fylkesmannen (søknadsfrist 1. mars 2019) samt midler fra Arbeids- og
velferdsdirektoratet. Dette forutsetter imidlertid avtale om interkommunalt samarbeid fra flere
kommuner og enighet om lokalisering av kompetansesenteret.
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Informasjon og gevinst
Om det etableres et eget kompetansesenter for gjeldsrådgivning i Nordland kan vi beholde
både kompetanse, tjenesten og arbeidsplasser i fylket.
Ytterligere informasjon om finansiering og oppbygning av prosjektet kan fås hos
Fylkesmannen i Nordland.

Med hilsen
Merete Troli
avdelingsdirektør
Sosial- og vergemålsavdelinga
Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Vedlegg:
1 Presentasjon fra møte i KS rådmannsutvalg
7.12.2018.
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