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Høring av NOU 2004:13: En ny arbeids-  og velferdsordning - Om
samordning av Aetats,  trygdeetatens og sosialetatens tjenester

Vi viser til brev datert 8.7.2004 angående høring av NOU 2004:13 "En ny arbeids- og
velferdsforvaltning - Om samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver".

ASVL takker  for muligheten til å uttale seg om de forslag som presenteres i NOU 2004:13.

Arbeidssamvirkenes landsforening, ASVL, ønsker en full sammenslåing og felles statlig finansiering av
Aetat, trygdeetaten  og sosialetaten. ASVL hilser forslaget om arbeidssøkertrygd/lønn velkommen.

ASVL organiserer 210 bedrifter spredd over hele landet ,  bedrifter som leverer arbeidsmarkedstiltak på
bestilling fra Aetat. Hovedproduktet er varig tilrettelagt arbeid VTA,  men stadig flere bedrifter leverer
andre tjenester til Aetat og andre etater i lokalsamfunnet .  Denne kontaktflaten gjør at våre
medlemsbedrifter har hyppig kontakt med og mottar brukere som har opplevd frustrasjonen og
fremmedgjøringen som følge av å bli sendt fra det ene til det andre kontor uten at noen kan sette opp
en sammenhengende og konsistent tiltakskjede.

Dette kan komme av manglende kunnskaper om andre etaters virksomhet, profesjonsbarrierer og en
selvbeskuende holdning til at det er tiltak fra eget repertoar som skal være løsningen. I tillegg er det
lett å henvise krevende "kunder" til annen etat for å få "fred" en stund. Våre bedrifter opplever også
ofte at forskjellige finansieringskilder for ytelser gjør det fristende å tilby brukere uegnede tiltak av
økonomiske årsaker. Det er for eksempel ikke uvanlig at brukere med minimal restarbeidsevne hvor
en plass på daghjem ville vært riktig tilbud, i stedet blir henvist til arbeidsmarkedstiltak. Ved å flytte
vedkommende til et arbeidsmarkedstiltak letter presset på kommunal økonomi ettersom
arbeidsmarkedstiltakene helt eller hovedsakelig er finansiert over statsbudsjettet.

Aetat stiller høyere og høyere krav til kompetanse hos de firma som skal tilby tjenester til Aetats
brukere. ASVL støtter disse kravene og mener dette er med på å profesjonalisere bransjen.
Utfordringene knyttet til dette ligger imidlertid på to plan, Aetat som innkjøper og kontrollør må heve
sin kompetanse slik at de kan anbefale adekvate utviklingsløp for brukerne og grunnlag for å vurdere
om tiltaket har den kvalitet og det resultat som er ønskelig. Bedriftene på sin side må ha en
forutsigbarhet som tilsier at de kan utvikle og ansette personell med den rette kompetanse for å levere
de etterspurte tjenestene.

Våre bedrifter opplever ofte at Aetat i sine bestillinger ikke reflekterer de behov som presenteres fra
trygdekontor og sosialkontor. Resultatet blir derfor at brukerne blir fortvilet over byråkratiet og
henvender seg direkte til bedriftene og ber om arbeid. Dette fører til en differanse mellom de behov
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bedriften oppfatter at lokalsamfunnet har og hva Aetat opplever. Det er i dag klart at det er Aetat som
er eneste innsøkende innstans og sitter i en maktposisjon hvor de har  "rett" til å definere behovet.

Basert på disse og tilsvarende observasjoner støtter ASVL  store deler av situasjonsbeskrivelsen i
NOU 2004:13. ASVL støtter  intensjonen bak de foreslåtte tiltakene.  Men ASVL mener at de
organisatoriske forslagene ikke går langt nok, om det er brukernes behov som skal stå i fokus.

ASVL ønsker  at de forskjellige tjenester fra alle tre etater slås sammen,  opererer fra samme kontor og
finansieres med samme "type"  midler,  i praksis 100 % over statsbudsjettet.

ASVL mener  at dette vil lette brukernes situasjon,  både fordi all hjelp vil være samlet på ett sted, "one
stop shopping",  og fordi vi tror dette på sikt vil bryte ned profesjonsskrankene og gi et mer helhetlig
tilbud til brukerne.  Ved at alle tiltak blir finansiert direkte over statsbudsjettet kan en unngå de
økonomiske taktikkene ved å flytte brukere over på "andres"  budsjettposter .  Fokuset må være på
personen-i-situasjonen,  ikke på hvem som skal finansiere dette.

ASVL  forstår at det ikke er innlysende at alle enkeltpersoner ser på arbeid som et gode i seg selv.
Men anser det som vesentlig endring av samfunnets syn på arbeid når en i utredningen flere steder
skriver at det kan være mer stigmatiserende å ha et arbeid som ikke krever noen utdanning enn å
være trygdet.  Dette er et klart brudd med arbeidslinja.

ASVL vurderer  innføringen av en arbeidssøkerstønad som et meget positivt forslag.  En slik dagpenge-
liknende  "lønn" er antageligvis mindre stigmatiserende enn sosialhjelp .  Dette kan bidra til at personen
opprettholder en arbeidstaker-/arbeidssøker identitet.  Dette fører til mindre klientifisering og mer
selvrespekt.

Når NOU 2004:13 foreslår at personer som "kan bli aktuelle for arbeid"  skal overføres fra sosialetaten
til den nye arbeidsetaten så krever dette etter ASVL sin mening en felles finansiering .  Vi må ikke nå
lage et system hvor kommunens sosialbudsjett kan balansere ved at brukerne blir erklært " mulig
arbeidstaker"  og derved overført til statsbudsjettet.

Vi støtter ideen om en felles førstelinjetjeneste. Her må alle etatene være representerte,  ikke bare
aetat og trygdeetaten .  Denne førstelinjetjenesten må ha nødvendig faglig kompetanse ,  oversikt over
og innsikt i nasjonale og lokale tiltak slik at personen kan få tilstrekkelig råd og veileding til å ta de
riktige valgene .  På denne måten unngår vi at personen blir "kasteball"  mellom ulike tiltak og ytelser.
Kommunens sosialetat vil i større grad enn i dag ha fokus på de som trenger råd, veiledning og
oppfølging slik at de settes i stand til å bli mest mulig selvhjulpne.

Med vennlig hilsen
for ASVL

Tore Skedsmo
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