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EN NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING. NOU 2004:13 - HORINGSUTTALELSE

Radmannens forslag til vedtak:

En fremtidsrettet velferdspolitikk ma mote innbyggernes krav i forhold til behov og rettigheter og gi
valgmuligheter i tjenestetilbudet uten at dette svekker muligheter for hehhetlig prioriteringer pa tvers av
sektorer, brukergrupper og felleskap En videre samordning av ateat, trygdeetat og de kommunale
sosialtjenester er derfor nodvendig for a ivareta brukernes behov.

Rattsoutvalgets innstilling:
loser ikke "kasteballproblematikken" og mandatets vektlegging av brukerperspektivet ved a
overfore mange malgrupper til en ny og utvidet etat for arbeid og inntekt

- tilfredstiller ikke en enhetlig tjeneste. Det opprinnelige mandatet var a utrede for en enhetlig
tj eneste
bidrar ikke til a iverksette arbeidslinj a pa en effektiv mate.

Det er overraskende at Rattsutvalget ikke drafter lokaldemokratiets rolle og funksjon mer utforlig i sin
utredning.

Vedtak kommunestyret  -  14.10.2004:

Oddvar Ostreim  foreslo folgende tillegg til radmannens forslag til innstilling:

Froland kommune onsker en felles kommunal velferdsetat bestaende av dagens A-etat, trygdeetat
og sosialetat.

Radmannens  forslag ble enstemmig vedtatt.

Ostreims tilleggsforslag ble vedtatt mot 3 stemmer

Vedlegg:

1. Forkortet utgave av NOU 2004:13 - "En ny arbeids og velferdsforvaltning"
2. KS - Politisk INFO, nr. 7/04.
3. KS-Ostfold. Forslag til horingsuttalelse NOU 2004:13.

Bakgrunn

Stortinget behandlet St. meld.nr.14 (2002-2003) "Samordning av aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten"
13. mai 2003. Stortinget vedtok a sende stortingsmeldingen tilbake til regjeringen og ba samtidig
regjeringen utrede ulike modeller for en velferdsetat, bestaende av dagens atetat, trygdeetat og
sosialtjenesten. Som ledd i oppfolgingen av Stortingets vedtak, oppnevnte regjeringen 15.august 2003 et



á



utredningsutvalg, ledet av professor Jorn Rattso. Utvalget fikk i mandat a utrede ulike
organisasjonslosninger som kunne fremme de oppsatte rail for en samordnet arbeids- og
velferdsforvaltning. Utvalget skulle bade utrede og vurdere lodninger med en felles etat for
sosialtjenesten, arbeidsmarkeds- og trygdeetaten i kommunal og statlig regi og modeller som var
beskrevet i St.meld.nr. 14 (2002 - 2003)

Utvalget la frem NOU 2004:13 "En ny arbeids- og velferdsforvaltning" 29 juni 2004. Utredningen
anbefaler en todelt statlig modell, en etat for arbeid og inntekt og en pensjonsetat. Utvalget foreslar at
kommunene beholder ansvaret for den okonomiske sosialhjelpen og sosialkontorene etter
sosialtjenesteloven, men foreslar samtidig innforing av en ny statlig arbeidssokerstonad. Utvalget mener
det er onskelig at etaten for arbeid og inntekt i storst mulig grad fanger opp dagens sosialhjelpmottakere
som kan to arbeid, det vil si arbeidssokere uten dagpengerettigheter og personer med behov for
arbeidsrettede tiltak.

Utredningen er na ute pa haring. Kommunene inviteres til a komme med en horingsuttalelse.

Saksfremstilling

Utvalgets innstilling er pA vel 300 sider. Reformen som gar ut pa samordning av velferdstjenestene, er av
forrige sosialminister betegnet som "den storste velferdsreformen siden innforing av Folketrygden". Dette
sier noe om kompleksiteten og omfanget av en samordning av aetat, trygdeetaten og sosialetaten. Det har
da heller ikke manglet pa kritiske kommentarer til utvalgets innstilling. Innstillingen synes ikke a fremme
en samordnet og helhetlig tjeneste for en ny arbeids- og velferdstjeneste hvor dagens statlig og
kommunale tjenester opptrer som en enhetlig og samordnet tjeneste. Utvalgets innstilling tilfredstiller
ikke Stortingets opprinnelige mandat om a utrede en enhetlig tjeneste. I sA mate er det grunn til a anta at
regjeringen vil matte se pa saken pa ny og foreta videre utredninger i trad med Stortingets opprinnelige
mandat for saken pa ny fremmes for Stortinget.

Utvalget har i sin innstilling brukt mye paass pa a drofte en funksjonsfordeling mellom dagens aetat og
trygdeetaten. Utvalget foreslar at de 2 statlige etater omfordeler arbeidsoppgavene slik at vi far en
pensjonsetat og en etat for arbeid og inntekt. Utvalget har ikke i samme grad gatt inn i problemstillingen
rundt sosialtjenesten som en integrert del av velferdstjenesten, men foreslar at sosialhjelpen og
sosialkontoret forblir en kommunal tjeneste. Riktignok foreslas det a innfore en ny statlig
arbeidssokerstonad. I beste fall kan utvalgets forslag sees pa som en forskyvning av dagens ordning ved at
en del av sosialhjelpmottakeme na vil kunne far arbeidssokerstonad isteden for sosialhjelp. Fremdeles vil
det sta igjen mange aktuelle sokere som vil falle utenfor denne nye arbeidssokerstonaden. Kommunene
vil dermed fortsatt ha ansvaret for det sosiale sikkerhetsnettet for dem som faller utenfor de regelstyrte og
rettighetsbaserte inntektssikringsordningene. Utvalget legger avgjorende vekt pa at den okonomiske
sosialhjelpen er skjonnsbasert og naert knyttet til kommunens ovrige tjenester, og at en statlig overtakelse
av sosialhjelpen vil skape nye samarbeidsutfordringer mellom stat og kommuner.

Utvalget har i liten grad droftet det overordnede sporsmal om hvilket forvaltningsniva som er best egnet
til A ivareta brukeren og arbeidslinja. Kommunesektoren er pa mange mater den viktigste.leverandor av
velferdstjenester, med naer kontakt med innbyggerne. Utvalget mener imidlertid at oppfolgingen av
arbeidslinja er et nasjonalt anliggende og anbefaler at staten har ansvaret. Utvalget finner det uheldig a
innfore okonomiske ordninger som bryter med det finansielle ansvarsprinsippet om at ansvar for
finansiering ma folge ansvar for beslutninger med bevillingskonsekvenser. Utvalget mener det ville vxre
uheldig a gjore kommunene til et rent administrativt organ for statlig regulerte ytelser. Utvalget viser ogsa
til at kommunene i det alt overveiende styrer etter rammebevilgninger. En slik styrings- og
finansieringsform ville passe darlig for en etat for arbeid og inntekt.

Vedlagt denne saken finner en forkortet utgave av utvalgets anbefalinger om "En ny arbeids- og
velferdsforvaltning.

Vedlagt er  ogsa en kopi  av KS sitt Politisk INFO nr. 7/04.



KS Ostfold har utarbeidet et forslag til horing som er sendt alle landets kommuner. Denne
horingsuttalelsen fra KS Ostfold vedlegges ogsa denne saken. Radmannens forslag til vedtak er identisk
med forslaget fra KS Ostfold.

Vurderinger

Stortingets onske om en bedre samordning av tiltak og tjenester for de brukere som har behov for bistand
fra dagens aetat, trygdekontoret og sosialkontoret har sitt utspring i flere uttalte behov. Stortinget ser det
nodvendig med en reform som setter tydeligere og tidligere fokus pa arbeid, bade av hensyn til
malsettingen om flere i arbeid og aktiv virksomhet, og av hensyn til brukernes krav om rask avklaring av
arbeidsevne og tilbud om aktivitet, tiltak og arbeid. I tillegg gir dagens organisering lite effektiv
ressursbruk ved dobbeltarbeid og dobbeltkompetanse. Til det siste er a nevne at mye av dobbeltarbeidet
skyldes lang saksbehandlingstid hos de statlige etater og ikke minst for lave ytelser i forhold til det
brukerne ma ha for a leve et anstendig liv. Endret organisering kan bate pa saksbehandlingstiden, men
uten a gjore noe med ytelsens storrelse og lengd, vil det kommunale sosialhjelpsapparatet fremdeles matte
sikre en del stonadsmottakere tilleggsytelser.

Stortinget har helt klart et "edelt" onske om a bedre forholdene for den som trenger behov fra de 3
aktuelle etater. Det ligger ogsa klart et viktig okonomisk aspekt i fa brukere over i aktivitet og/eller
arbeid. Tilbud tilpasset den enkelte og hurtig avgjorelse har udelt positive effekter. Sa vel de okonomisk
som de menneskelige aspektene vil vxre til brukernes beste.

Utvalget (Rattsoutvalget) har hatt en stor utfordring i det Stortingets mandat synes i utgangspunktet
enkelt, men innbefatter svaert mange elementer. En omfordelig av ansvaret mellom forvaltningsnivaene
(stat og kommune) er i seg seiv ikke enkelt. Utvalgets innstilling ma sies a vaere mangelfull pa et sentrale
omradet som omfatter en dypere drafting av forvaltningsnivaenes oppgaver i fremtiden. Utvalgets
innstilling opprettholder i stor grad dagens ordning, med unntak av at det foreslas en statlig
arbeidssokerstonad for de som er reelt arbeidssokende og ikke har rett til andre ytelser.

Utvalget fremhever gevinstene av samlokalisering mellom en ny statlig etat for arbeid og inntekt og den
kommunale sosialtjenesten. En kan ikke vwre uenig i dette, men en slik samlokalisering krever ikke en
reform "pa hayde med innforing av folketrygden". De juridiske sidene som justering av lovverk og
liknende burde ogsa kunne innfores relativt enkelt.

Sett fra en kommunal synsvinkel synes utvalgets forslag a fremsta som en "flikking" pa dagens system.
Det er riktignok noen elementer som fremstar som forbedringer, men forholdet mellom stat og kommune
vil i grove trekk bli som na. Det storste endringen skjer mellom de 2 statlige etater, aetat og trygd.
Forslagene som fremkommer med en etat for pensjon og en for arbeid og inntekt synes formalstjenlig,
men er i prinsippet en statlig "intern" sak.

For mer grundig innsikt vises det til de vedlagte dokumenter og til NOU nr.14 - 2004 som finnes pa
radmannskontoret.

Miljamessige konsekvenser
Ved reformer av denne art vil en matte to alvorlig de arbeidsmiljamessige utfordringene for de berorte
ansatte.

Okonomiske konsekvenser
Dette er svxrt usikkert enda, men ved innforing av en arbeidssokerstonad vil kommunen kunne far en
mindreutgift (gitt at staten ikke reduserer rammetilskuddet tilsvarende- eller som vanligvis mer).

Administrative konsekvenser
Organiseringen av sosialetaten vil matte sees pa i lys av de endringer som saken vil medfare.



Rett utskrift: Froland, 18.10.2004

Reidun Eikelia
S endes: e.f.
Arbeids-og sosialdepartementet


