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HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL NY LOV OM ARBEIDS- OG
VELFERDSFORVALTNINGEN OG TILPASNINGER I VISSE ANDRE LOVER

Hedmark fylkeskommune imøteser en ny arbeids- og velferdsforvaltning med forventning. Vi
har ansvaret for videregående opplæring herunder videregående opplæring for voksne,
fengselsundervisning og oppfølgingstjenesten for ungdom som ikke er elever i videregående.
opplæring.

Vi ser at flere av våre elever I søkere er felles med Aetat, trygdeetat og sosialetats brukergruppe. En
samordnet tilnærming til brukerne vil for fylkeskommunen forenkle samarbeidet rundt
enkeltpersoner og grupper av elever.

Fylkeskommunen registrerer at målet med en ny arbeids og velferdsforvaltning er å få flere i arbeid
og færre på stønader. Ut fra vårt  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
opplærings nivå.

Vi beklager derfor at fylkeskommunene ikke er nevnt i høringsuttalelsen og at man ikke her legger
opp til et forpliktene samarbeid. Fylkeskommunens videregående opplæring er et aktivt virkemiddel
for å bli attraktiv, på arbeidsmarkedet.

Om departementet virkelig ønsker å oppnå det som ligger i regjeringens målsetninger om å få flere i
arbeid og færre på stønad, forenkle for brukerne og tilpasse til brukernes behov og få en helhetlig og
effektiv arbeids og velferdsforvaltning, bør det ligge en visjon om at utdanningsnivået i Norge bør
heves betraktelig. For å nå disse gruppene som har falt igjennom utdanningssystemet, og som per i
dag sliter mht helse, tilhørighet i arbeidslivet og livsopphold, burde voksne som ikke fra før har
fullført videregående opplæring få tilbud om å beholde den stønaden de har under utdanning på
videregående skoles nivå. Det kan være arbeidsledighetstrygd, sosialhjelp eller annen trygdeytelse.
Vi vet at mange i disse gruppene har utfordringer mht. lån og f.eks. mislighold i Lånekassa som gjør
at de ikke får stønad til utdanning. Vi viser her til prosjektet "Samordning av virkemidler i
sysselsettingspolitikken" (SAVIS) og til de erfaringer prosjektet har hatt mht. dispensasjon i forhold
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folketrygdloven § 4-6.  Dagpenger under utdanning, opplæring, etablering av egen virksomhet m.v.
Ved etablering av den nye førstelinjetjenesten ber en om at erfaringer gjort i prosjekter for liknende
ordninger legges til grunn.

Hedmark fylkeskommune ønsker også å gjøre oppmerksom på at den videregående opplæringen og
voksenopplæringen i fylkeskommunene har etablert funksjoner og samarbeidsrelasjoner som må
ivaretas og videreutvikles i den ny velferdsforvaltningen. Det synes i den sammenheng som
nødvendig å kombinere den nye velferdsordningens stimuleringsmidler og støttefunksjoner
(dagpenger, arbeidprøving etc.) til brukernes rett til videregående opplæring og voksenopplæring.

Gruppene som faller mellom flere stoler er de som per i dag ikke har rettigheter etter
Opplæringslova og som ikke har kompetanse på videregående skoles nivå. Her bør
fylkeskommunene tas inn i et forpliktende samarbeid i forhold til arbeids og velferdsforvaltningen
for å sikre aktuelle personer en ny mulighet til arbeid og utdanning.

Vi ber om at samordningen av de kommunale sosialkontorene, trygdekontorene og Aetat's
lokalkontor også innbefatter et forpliktende samarbeid med fylkeskommunene mht videregående
opplæring. Dette for å bruke utdanning for å føre folk raskere tilbake til arbeid, for å bekjempe
fattigdom og få økt tilgang på arbeidskraft. Vi gjør også oppmerksom på at utdanning er en viktig
faktor i forhold til enkeltpersoners helse. Samtidig som mulighetene for variert næringsliv mht.
etablering og behold nøkkelbedrifter i regionene er avhengig av kompetent arbeidskraft.

Hedmark fylkeskommune er videre positiv til at omfanget av de organisatoriske bestemmelsene er
begrenset til et nødvendig minimum, og at lovforslaget åpner for interkommunalt samarbeid og
avtaler om at stat og kommune kan utføre oppgaver på hverandres myndighetsområde. Lovforslaget
legger på den måten opp til fleksibilitet i forhold til å tilpasse konkrete løsninger til lokale behov.
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