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Horing :  NOU 2004: 13: En ny arbeids og velferdsforvaltning- Om
samordning av Aetats, trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver.

Utval Motedato Utvat ssaknr.
Helse- o sosialutval  et 08.09.04 017/04

Innstilling  til vedtak:

Helse -  og sosialutvalget  i Kvaefjord  kommune  viser til NOU 2004:13: En ny arbeids- og
velferdsforvaltning- Om samordning  av Aetats, trygdeetatens  og sosialtjenestens  oppgaver.
Utvalget  onsker A komme med folgende horingsuttalelse:

Til tross for en statlig vedtatt okt satsning pa arbeidslinja har tallet pa uforepensjonister i
Norge pa mindre enn ti fir At fra 230000 til over 300000. Kommunene har i samme periode
Mart a stabilisers eller redusere utbetalingene av okonomisk sosialhjelp. Dette henger sammen
med bred satsing pa aktive hjelpeformer framfor passiv stonad. Den kommunale
iverksettingen av arbeidslinja kan se ut til a ha gift langt bedre resultater enn det Aetat og
trygdeetaten har oppnAdd.
Arbeidet er i Here betydninger basis for et godt velferdstilbud. Arbeidet er forst og fremst et
gode i seg selv, det gir vesentlig livskvalitet, og de fleste finner mening og folelse av
sammenheng og tilhorighet gjennom arbeidet. I Art samfunn er det ogsa lonnsarbeidet som i
stor grad finansierer velferdstilbudene. Velferdsforvaltningen ma derfor vaere organisert slik
at den er i stand til a iverksette arbeidslinja. Dette er helt grunnleggende og avgjorende for
videreforingen av et forutsigbart velferdstilbud til innbyggeme i form av trygdeytelser og
ulike velferdstjenester. Den norske velferdsmodellen er i sa stor grad skattebasert at en storre
andel av befolkningen enn i dag ma were, i lonnet arbeid og bidra til okt skattefundament for
at velferden skal kunne finansieres.
Det kan synes som om velferdsforvaltningene er blitt organisert slik at forvaltningen er mint
tilgjengelig for de som trenger den mest. Oppsplittingen av oppgaver og ansvar mellom
etatene gjor at vii realiteten ikke har noen helhetlig administrasjon til a administrere
arbeidslinja. En videre oppsplitting slik NOU 2004:13 legger opp til anbefales ikke av Helse-
og sosialutvalget i Kvaefjord kommune. Helse- og sosialutvalget anbefaler derimot at
rapportens model! 2 som baserer seg pa en kommunal arbeidslinje innfores. Denne vil gi



kommunene et godt verktoy til gjennom lokale losninger og kunnskap a kunne gi innbyggeme
et egnet arbeidstilbud og innfri de statlige mat om arbeidslinja i velferdspolitikken.

Behandling i Helse -  og sosialutvalget 08.09.2004:

Voterina:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
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