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Samarbeid om NAV-tjenester i Ytre Salten
På bakgrunn av Stortingsmelding 33/2016 «NAV i en ny tid – for arbeid og
aktivitet» har det siden 2017 vært gjennomført flere prosesser for å utrede et
tettere samarbeid mellom kommunene i Nordland og NAV Nordland for å etablere
større NAV-kontor. Når det gjelder kommunale NAV-tjenester så må en slik
endring formaliseres gjennom kommunelovens bestemmelser om
vertskommunesamarbeid, noe som bekreftes av Statsforvalteren i Nordland. Det
er etablert vertskommunesamarbeid om NAV flere steder i Nordland, og det vil
komme flere nye etableringer kommende høst og fra 2022.
I oktober 2020 startet prosessen for NAV i Ytre Salten, og vi ble enige om felles
mandat for en arbeidsgruppe som ledes av leder for NAV Bodø, Ivar Karlsen.
NAV Nordland vil med dette avklare vårt standpunkt basert på spørsmål vi har
fått fra arbeidsgruppen og fra flere av de involverte kommunene.
Ved et vertskommunesamarbeid som basis for et nytt «NAV Ytre Salten» legger
NAV Nordland til grunn at samtlige lokasjoner skal bestå, og at statlige ansatte
opprettholder samme arbeidssted som tidligere. Tjenestene til innbyggere og
virksomheter skal gis lokalt, og det vil sannsynligvis være behov for å øke
tilbudet av tjenester med en kombinasjon av lokalt fast ansatte medarbeidere,
og ambulering av mer spesialiserte tjenester.
Et større NAV-kontor vil gi økte muligheter for spesialisering og økt produktivitet.
NAV Nordland vil legge til grunn at alle lokasjoner minst beholder tildelte
ressurser som i dag. Vi vil i størst mulig grad legge til rette for faste, hele
stillinger for å rekruttere og beholde ønsket kompetanse, og for å videreutvikle
fag- og arbeidsmiljø.
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Med Bodø som vertskommune vil tjenester som i dag kun finnes ved de største
NAV-kontorene også bli tilgjengelig for øvrige kommuner. For å få mulig effektiv
drift vil det være naturlig at både kommunale og statlige ansatte spesialiseres
innenfor de ulike hovedområdene. Ved inngåelse av et vertskommunesamarbeid
vil den statlige tildelingen bli gitt til NAV Ytre Salten, og med en forventning om
at vi opprettholder lokasjonene med både kommunalt og statlige ansatte
medarbeidere. Med et vertskommunesamarbeid vil det også være mulig å tildele
ressurser til samarbeidende kommuner utover opprinnelig tildeling.
Om enkelte kommuner ønsker å stå utenfor en eventuell vertskommuneavtale
med Bodø kommune, vil de ha begrensede muligheter til å spesialisere
medarbeidere, og til å hente ut ulike stordriftsfordeler. Den enkelte kommune vil
i så fall risikere at de må ha må en høyere kommunal bemanning enn ved å være
en del av et større NAV Ytre Salten. Fra NAV Nordlands side vil bemanningen ved
disse enhetene bli styrt av vår økonomiske fordelingsmodell, som i dag.
Nordland har en krevende situasjon med et økende utenforskap ved at vi har
flere med uføretrygd enn tidligere. Vi har forholdsvis lav ledighet til tross for
korona, og er det fylket som har størst mangel på kompetent arbeidskraft.
Denne situasjonen krever at vi øker innsatsen fra NAV. NAV Nordland mener på
bakgrunn av dette at det ikke er forsvarlig å opprettholde dagens struktur med
enkeltstående NAV-kontor i hver enkelt kommune. Dette handler om et forsvarlig
tjenestetilbud, et tilfredsstillende fagmiljø og et sikkert arbeidsmiljø for våre
medarbeidere.
Et nytt NAV Ytre Salten vil gi muligheten til å gi bedre tjenester til enkeltpersoner
og virksomheter, og gi flere mennesker muligheten til å være i arbeid. Dette vil
blant annet gi muligheter for å styrke oppfølging av ungdom og andre som
trenger ekstra støtte fra NAV. Tjenestene vil bli mindre sårbare, og det vil også
oppnås større gevinster tilknyttet.
Ved et fremtidig vertskommunesamarbeid vil vi kunne kombinere tilstedeværelse
i alle kommuner med økte muligheter for å gi oppfølging til de som trenger oss
mest.
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