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Lillehammer, 31. oktober 2005

NY LOV  OM ARBEIDS - OG VELFERDSFORVALTNING, HØRINGSUTTALELSE.

Fylkeskommunen er en viktig samarbeidspartner for Den nye arbeids- og velferdsetaten gjennom
ansvaret for videregående opplæring, videregående opplæring for voksne, fengselsundervisning,
oppfølgingstjenesten for ungdom som ikke er elever i videregående opplæring, PP-tjenesten,
folkehelse, næringsutviklingsarbeid og eierskap i Arbeidsmarkedsbedrifter.

Oppland Fylkeskommune (OFK) erfarer at flere av elevene/søkerne til videregående opplæring er
felles med aetat, trygdeetat og sosialetaten sine brukergrupper. En samordnet tilnærming til brukerne
vil for alle involverte forenkle samarbeidet rundt enkeltpersoner og grupper.

Utdanning og samarbeid som virkemiddel.
Regjeringen har som hovedmål å få flere i arbeid og færre på stønad, forenkle og tilpasse til brukernes
behov og få en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning. Her bør det ligge klare
målsettinger om at utdanningsnivået i Norge må heves. Med bakgrunn i fylkeskommunens kjennskap
til målgruppen er en av de største utfordringene for å komme i arbeid utover fysisk og psykisk helse
manglende utdanning på grunnskole og videregående nivå. Fylkeskommunens videregående
opplæring er et aktivt virkemiddel for å bli attraktiv på arbeidsmarkedet.

De voksne som har falt igjennom utdanningssystemet, og som i dag sliter med helsen, tilhørighet i
arbeidslivet og livsopphold burde få mulighet til å beholde den stønaden de har under utdanning på
videregående skoles nivå. Det kan være arbeidsledighetstrygd, sosialhjelp eller annen trygdeytelse.
Når man gir støtte til personer i perioder hvor de ikke gjør noe for å forbedre sin livssituasjon må man
også kunne gi de samme personene støtte når de ønsker å utdanne seg for å komme ut av en vanskelig
situasjon. Mange i denne gruppen kan også ha problemer med å få stønad til utdanning gjennom
Lånekassen.

Samordning av virkemidler i sysselsettingspolitikken.
Fylkeskommunen viser her til prosjektet  Samordning av virkemidler i sysselsettingspolitikken
(SAVIS) og de erfaringer prosjektet har hatt mht. dispensasjon i forhold til  Folketrygdelovens § 4-6,
"Dagpenger under utdanning, opplæring, etablering av egen virksomhet m. v.  " En oppfølging av dette
prosjektet kan inngå  i Lov om arbeids- og velferdsforvaltningens § 10: "Arbeidssøkere kan etter en
individuell vurdering gis rett til å beholde dagpenger under utdanning på videregående
opplæringsnivå. Departementet gir nærmere forskrifter ".  Samtidig må det gjøres en regulering i
forhold til  Folketrygdelovens § 4-6.

OFK har en partnerskapsavtale med aetat i fylket. Dette har utløst nevnte SAVIS-prosjekt (i samarbeid
med Hedmark), og et prosjekt med lengre løp for arbeidssøkende i Gjøvik-distriktet. Disse forsøkene
viser til gode resultat for langtidsledige. Derfor bør den nye loven omtale retningslinjer for, og gi
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positiv tilslutning til, forpliktende samarbeid mellom det nye NAV på fylkesnivå og
fylkeskommunene.

NAV og  Kunnskapsløftet.
Pr. i dag er det en gruppe voksne som ikke har rettigheter etter Opplæringslova og som ikke har
kompetanse på videregående skoles nivå. For å sikre personene i denne gruppen en ny mulighet til
arbeid og utdanning må det klart og tydelig nedfelles i lover og forskrifter. Eksempelvis kan dette tas
inn  i Lov om arbeids- og velferdsforvaltningens § 10: "Det skal være et forpliktende samarbeid
mellom Arbeids- og velferdsetaten og fylkeskommunen. Departementet gir nærmere forskrifter.  " Dette
vil få konsekvenser for utforming av  Opplæringslova/forskrift til Opplæringslova,  på liknende måte
som nåværende forskrifts §13,  Oppfølgingstenesta i vidaregåande opplæring.  I forbindelse med
Kunnskapsløftet er endringer i  Opplæringslova  ute på høring med høringsfrist 15.01.06 og en
samordning vil her kunne foretas.

NAV, fylkeskommunen  og regional utvikling.
Samordningen av de kommunale sosialkontorene, trygdekontorene og aetat's lokalkontor må også
innbefatte et forpliktende samarbeid med fylkeskommunene mht. videregående opplæring. Dette for å
bruke utdanning til å føre folk raskere tilbake til arbeid, for å bekjempe fattigdom og få økt tilgang på
arbeidskraft. Samtidig er mulighetene for et variert næringsliv mht. etablering og det å beholde
nøkkelbedrifter i regionene avhengig av kompetent arbeidskraft. Utdanning er også en viktig faktor i
forhold til enkeltpersoners helse.

Fylkeskommunen er medeier i flere Arbeidsmarkedsbedrifter (AMB), og ser at det er behov for en
gjennomgang av attføringsreglene for å sikre at flere kan fullføre et løp til varig arbeid i det ordinære
arbeidslivet. Noen av disse bedriftene har funnet produksjonsnisjer som gir god inntjening og
muligheter til bra arbeidstrening. Andre sliter med økonomien, har problemer med markedsføring og
produktutvikling, og noen driver nesten bare med kursvirksomhet og formidling til arbeid med bistand
i andre bedrifter. Det er i dag et godt samarbeid mellom aetat og disse bedriftene.

Med hilsen

ervt  M. Tordhol
ylkesrådmann
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