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Senter mot etnisk diskriminering er et uavhengig forvaltningsorgan som ble opprettet ved kgl. res 11.09.98. Senteret
har to hovedoppgaver. Vi skal kartlegge omfanget av diskrimineringsproblemet i Norge, og vi skal dessuten yte
rettshjelp til personer som føler seg diskriminert på grunn av trosbekjennelse, rase, hudfarge, eller nasjonal eller
etnisk opprinnelse. Ytterligere informasjon om Senteret kan De finne på vare hjemmesider på Internett:
www.smed.no

HØRINGSSVAR :  EN NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING

Senter mot etnisk diskriminering ("SMED") viser til oversendelse av ovennevnte høringssak om
en ny arbeids- og velferdsforvaltning med frist til å komme med merknader til  1 november 2004.

SMED ser dessverre allerede nå at vi ikke av kapasitetsmessige grunner har forutsetning for å
komme med konkrete innspill til de spørsmål som departementet ønsker innspill på. SMED
nøyer seg på den bakgrunn å påpeke følgende med utgangspunkt i utvalgets anbefalinger i kapittel
10:

- En samordning av førstelinjetjenesten - ved offentlige servicekontor eller andre former
for samlokalisering - er spesielt viktig for nyankomne innvandrere, og andre grupper med
begrensede språkkunnskaper og kjennskap til norsk forvaltningsapparat. SMED mener
videre at for denne gruppen vil både gjennomføring av arbeidslinjen og inntektssikring,
skje ved et samspill mellom etatene arbeid, trygd og sosial. Innføring av
introduksjonsstønad har aktualisert samspillet mellom trygd og arbeid, vi er kjent med at
flere kommuner sliter med å tilrettelegge introduksjonsordning som en reell overgang til
arbeid. Manglende opptjening av trygderettigheter, grunnet kort botid i Norge,
aktualiserer behovet for samspill mellom trygd og sosial.

- SMED er positiv til en statlig etat med ansvar for arbeid og inntekt og en statlig
pensjonsetat. SMED mener at dette, for vår gruppe, også kan ha positive
integreringseffekter og effekt i forhold til å forebygge fattigdom, ved at en slik
samordning bedre kan fange opp langtidsledige som står i fare for å bli permanente
sosialhjelpsmottakere eller uføre.

- SMED er åpen for at kommunene beholder et ansvar for det sosiale sikkerhetsnettet
gjennom forvaltningen av sosialtjenesteloven. Det må imidlertid fremheves at i forhold til
vår brukergruppe vil det være store fordeler ved å se overføringer til inntekstssikring over
kommunenes sosialbudsjett i sammenheng med andre overføringer i form av stønader og
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trygd. Resultatet av et mislykket introduksjonsprogram, f eks fordi programmet er uegnet
i forhold til å skaffe deltakerne en permanent tilknytning til arbeidsmarkedet, vil få direkte
innflytelse på kommunenes sosialbudsjett. En ny statlig arbeidssøkerstønad vil imidlertid
kunne veie opp for dette.

Dersom det skulle være noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med undertegnede.

Med vennlig hilsen

He n Aaxø
agsjef ettshjel
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