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- Uttalelse fra KS

Inniedning
Storting og regjering har Here ganger vurdert sammenhengen mellom trygdekontorene,
arbeidsmarkedsetaten og sosialkontorene. Mange mener at disse etatene jobber delvis med de
samme klientene og at disse etatene pa mange mater har felles mal: f$ flest mulig ut i ordinaert
arbeid. Sist Stortinget vurderte sporsmalet ble det satt ned et "ekspert-utvalg" med professor
Rattso som leder. Utvalget har na avgitt sin innstilling i NOU 13: 2004. Kommunene har fatt
den til uttalelse for regjeringen vurderer den og fremmer forslag overfor Stortinget.

Forslagene  i NOU 13:2004
Utvalget har ikke foreslatt noen vesentlig endring i arbeidsdelingen mellom de 2 statlige
etatene (trygdekontor og arbeidsmarkedsetat) og de kommunale sosialkontorene. Derimot har
utvalget foreslatt en endring i arbeidsdelingen mellom dagens trygdekontor og
arbeidsmarkedsetaten. Forslaget gar ut pa a lage en ren pensjonsetat og en etat for arbeid og
inntekt. Begge disse vil v.Tre statlig. Enkelt sagt vil dette skje ved at ca 50 % av
arbeidsoppgavene i dagens trygdekontor flyttes over til arbeidskontoret. Trygdekontoret
beholder da bare pensjonsordningene mens etat for arbeid og inntekt far alt knyttet til
arbeidsmarkedet. Sosialkontorene forblir kommunale som na uten vesentlige endringer. Alle 3
etatene anbefalles a ha kontorfellesskap i kommune.

Vurderinger i Skiptvet
Jeg synes det er rart at Rattst -utvalget ikke foreslar sterkere kobling mellom alle 3 etatene. I
Skiptvet er det mange sosialklienter som har sin viktigste inntekt fra utilstrekkelig trygd.
Samtidig er det flere klienter som bade sosialkontoret og A-etat jobber for a fa inn i ordinxrt
arbeid. Jeg tror derfor at det er stort behov for a samordne arbeidet i de 3 etatene. Det er
mindre viktig om en ny etat er statlig eller kommunal. Det vesentlige er at alle virkemidlene
brukes effektivt for a fa flest mulig inn i jobb.



INNSTILLING:

Skiptvet kommune. viser til Rattst -utvalgets utredning om samordning av A-etats-,
trygdeetatens og sosialtjenestens oppgaver. Skiptvet kommune tror at det er behov for sterkere
samordning av de 3 etatenes virksomhet enn det Rattsoutvalget legger opp til. Det er behov
for sttrre samordning med sosialtjenesten spesielt. Det er viktigere at disse 3 tjenestene
samles under en ledelse enn om tjenesten er statlig eller kommunal. Skiptvet kommune er
enig i at samlokalisering mellom de 3 etatene er forste skritt.
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