
Saksprotokoll

Saken er behandlet is

Utvalg: Fylkesting
MOtedato: 14.10.2004
Sak/notat :  Sak 0088 /04 Arkivsak :  04/09431 /004/034

Tittel: H0RING: NOU 2004:13: EN NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING

Utvalgets  behandling:

Forslag:
Representanten Hans  Frode Asmyhr (Frp) gjenopptok  sitt  forslag fra fylkesutvalget:
Fylkesutvalget mener at dersom den nye organiseringen skal fa best mulig effekt ma Staten
ogsa to over ansvaret for utbetaling av sosialhjelp.

Representanten Erlend Helle  (SV) fremmet f¢lgende  tillegg til innstillingens  punkt 4:
Her  btr  man ogsa se pa muligheten for en kombinasjon med en kommunal modell.

Votering:
1. Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2. Asmyhrs gjenopptatte forslag fikk 8 stemmer og falt.
3. Fylkesutvalgets innstilling punktene 2-3 ble enstemmig vedtatt.
4. Fylkesutvalgets innstilling punkt 4 ble vedtatt med 23 mot 18 stemmer.
5. Helles tilleggsforslag ble vedtatt med 23 mot 18 stemmer.

Utvalgets vedtak:

Fylkesradmannen anbefaler  at NOU 2004: 13 "En ny arbeids-  og velferdsforvaltning "  tas til
orientering med folgende merknader:

1. 1. Utvalgets anbefalinger om en statlig arbeidslinje -modell innebcerer en bedre
tilgjengelighet for brukerne og en forbedring nar det gjelder samarbeid mellom
etatene, slik at det blir enklere a enes om tiltak. Forslaget innebcerer ogsa en
forbedring nar det gjelder samordning av arbeids- og velferdsordningen i forhold til
dagens situasjon.

a

2. Utvalgets anbefaling innebcerer en samordning av tre forskjellige lov- og regelverk

IZZS og tre forskjellige databaser .  Pr. i dag har saksbehandlerne i de forskjellige etatene

r
ikke innsyn i hverandres database, og dette er en vesentlig forutsetning for bedre

q
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r



samordning og mer  effektiv  saksbehandling.

3. Utvalgets anbefaling  av en statlig etat  for arbeid  og inntekt sammen med  forslag om
at kommunene skal beholde sosialkontorene og den ¢konomiske sosialhjelpen, vil
kunne innebcere grasoner  i forhold til  ansvaret  for enkelte brukergrupper. Her vil det
were behov for  en organisering  av effektive  samarbeidsrutiner.

4. Alternativet omen regional modell med plassering av ansvar og
beslutningsmyndighet i et regionalt niva mellom stat og kommune, bor utredes
grundigere og ses i lys av Distriktskommisjonens vurderinger av fylkeskommunens
rolle som regional utvikler. Her b¢r man ogsa se pa muligheten for en kombinasjon
med en kommunal modell.

Rett kopi bekreftes.
Dato 18.10.04

JB ¢ I. Barslund



Saksprotokoll

Saken er behandlet is

Utvalg: Fylkesutvalg
Motedato: 07.10.2004
Sak/notat :  Sak 0090 /04 Arkivsak :  04/09431/003/034

Tittel: HORING: NOU  2004:13: EN NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING

Utvalgets  behandling:

Forslag:

Representanten Hans  Frode Asmyhr (Frp) fremmet folgende tilleggsforslag til punkt 1:

Fylkesutvalget mener at dersom den nye organiseringen skal fa best mulig effekt ma staten
ogsa to over ansvaret for utbetaling av sosialhjelp.

Votering:
1. Fylkesradmannens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
2. Asmyhrs tillegg til fylkesradmannens innstilling punkt 1 fikk 2 stemmer og falt (Frp).
3. Fylkesradmannens  innstilling  punktene 2 + 3 ble enstemmig vedtatt.
4. Fylkesradmannens innstilling punkt 4 ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer (H + Frp).

Utvalgets vedtak:

Fylkesradmannen anbefaler at NOU 2004:13 "En ny arbeids- og velferdsforvaltning" tas til
orientering med folgende merknader:

1. 1. Utvalgets anbefalinger om en statlig arbeidslinje-modell innebcerer en bedre
tilgjengelighet for brukerne og en forbedring nar det gjelder samarbeid mellom
etatene, slik at det blir enklere a enes om tiltak. Forslaget inneba?rer ogsa en
forbedring nar det gjelder samordning av arbeids- og velferdsordningen i forhold til
dagens situasjon.

2. Utvalgets anbefaling innebcerer en samordning av tre forskjellige lov- og regelverk
og tre forskjellige databaser. Pr. i dag har saksbehandlerne i de forskjellige etatene
ikke innsyn i hverandres database, og dette er en vesentlig forutsetning for bedre
samordning og mer effektiv saksbehandling.

3. Utvalgets anbefaling av en statlig etat for arbeid og inntekt sammen med forslag om
at kommunene skal beholde sosialkontorene og den Okonomiske sosialhjelpen, vil
kunne innebcere grasoner i forhold til ansvaret for enkelte brukergrupper. Her vil det
were behov for en organisering av effektive samarbeidsrutiner.

4. Alternativet omen regional modell med plassering av ansvar og



beslutningsmyndighet i et regionalt niva mellom stat og kommune, b¢r utredes
grundigere og ses i lys av Distriktskommisjonens vurderinger av fylkeskommunens
rolle som regional utvikler.

Rett kopi bekreftes.
Dato 08.10.04

jgI. Barslund



SAKSFRAMLEGG

Arkivs aksnr.: 04/09431/002-034

Behandles is Fylkesutvalg Sak 07.10.2004
Fylkesting Sak 14.10.2004

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

Instilling

Fylkesradmannen anbefaler at NOU 2004:13 "En ny arbeids- og velferdsforvaltning"_tas til
orientering med fOlgende merknader:

1. 1.Utvalgets anbefalinger'omen statlig arbeidslinje-modell innebaerer en bedre
tilgjengelighet for brukerne og en forbedring nar det gjelder samarbeid mellow
etatene, slik at dot :blir enklere'a enes om tiltak Forslaget innebaerer ogsa en
forbedring nar det  g' elder elder samordning av arbeids-.o velferdsordningen i forhold til
dagens situasjon:

2. Utvalgets anbefaling innebarrer en samordning av:tre forskjellige lov- og regelverk og
tre forskjellige-databaser. Pr. i dag har saksbehandlerne i de forskjellige etatene ikke !,
innsyn i hverandres database, og dette er en vesentlig forutsetning for bedre
samordning og mer effektiv saksbehandling.

3. ̀  Utvalgets' anbefaling av en statlig etat for arbeid og inntekt sammen med forslag om
at kommunene skal beholde sosialkontorene og den. Okonomiske sosialhjelpen, vil
kunne innebwre grasoner i forhold til ansvaret for enkelte brukergrupper. Her vil det I
v ere behov for en organisering av effektive samarbeidsrutiner.

4. Alternativet om en regional modell med plassering av ansvar og
beslutningsmyndighet i et regionalt niva mellom stat og kommune  bt r  utredes
grundigere og sea i lys av Distriktskommisjonens vurderinger av fylkeskommunens
rolle som regional utvikler.



Konklusjon
oil

Utvalget har vurdert 4 forskjellige modeller for samordning. I tillegg har de ogsa vurdert
regional samordning hvor ansvar og beslutningsmyndighet er lagt'til et regionalt viva mellom
stat og kommune, i dag fyikeskommunen samt en modell, der staten har ansvar for
inntektssikring og kommunene for tjenesteyting. Utvalgets anbefaling er modell -1 Statlig
arbeidslinje, som gar ut pa at oppgavene blir fordelt pa to statlige etater'- en etat for arbeid

aver vurderes, i denne modeller overfOrt tilog inntekt og en pensjonsetat. Kommunale oPPg w
etaten for arbeid og inntekt, men det legges opp til flere alternativer nar det gjelder hvilke
oppgaver og hvordan dette skal organiseres.

Utvalgets anbefalinger legger opp til en bedre formalseffektivitet i form av flere i arbeid og ¢kt
brukerretting. bet er ogsa positivt at det er foreslatt  en samling  av de viktigste tiltak knyttet til
arbeid og redusert arbeidsevne i en etat for arbeid og inntekt. Det vil kunne gi grunnlag for en
forstelinjetjeneste der brukerne bare behover a forholde seg til ett lokalt kontaktpunkt som sikrer at

' de far en mer helhetlig behandling og et hensiktsmessig tjenestetilbud. Men det bor papekes at det
fortsatt vil were snakk om tre forskjellige lov- og regelverk, og saksbehandlerne i de forskjellige
etatene vii .ikke ha adgang til hverandres databaser. Utvalget konkluderer med at denne
organisasjonsmodellen kan etableres  uten A matte  foreta vesentlige endringer i regelverk eller
finansiering for oppgaver som i dag er stathge. `

Utvalget foreslar at kommunene behcildersosialkontorene og den konomiske sosialhjelpen. Dette
vil kunne medfore grasoner i ansvarsforholdet nar' det gjelder enkelte brukergrupper og`vil kreve en
grundig planlegging av funksjonelleiog effektive samarbeidsrutiner:

Eylkesradmannen anbe aler at NOLT.2004:13. "En.ny,arbeids- og velferdsforvaltning" tas til
orientering med folgende merknader. : .

• Utvalgets`anbefalinger om en statlig arbeidslinje-modell inneb erer en bedre
tilgjengelighet for brukerne og en forbedring nar det gjelder samarbeid mellom
etatene, slik at det blir enklere a enes om tiltak.

i • Utvalgets anbefalinger innebxrer en forbedring narar det gjelder samordning av
arbeids- og veiferdsforvaltningen i forhold til dagens situasjon.
Utvalgets anbefaling innebaerer en samordning av tre forskjellige lov og regelverk og
tre forskjellige databaser. Pr. i dag har saksbehandleme i de forskjellige etatene ikke
innsyn i hverandres database, og dette er en vesentlig forutsetning for bedre
samordning og mer effektiv saksbehandling.

• Utvalgets anbefaling av en statlig etat for arbeid og inntekt sammen med forslag om
at kommunene skal beholde sosialkontorene og den Okonomiske sosialhjelpen, vil
kunne innebxre grasoner i forhold,til ansvaret for enkelte brukergrupper.' Her vil det
vaere behov for en organisering av effektive. samarbeidsrutiner.

• Alternativet om en regional modell med plassering'av ansvar og
beslutningsmyndighet i et regionalt niva mellom stat og kommune bor utredes
grundigere og ses i lys av Distriktskommisjonens vurderinger av fylkeskommunens
rolle som regional utvikler.
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b Viktige punkter i sakes

NOW 200413 En ny arbeids- og velferdsforvaltning foreslar en organisasjonsreform i forhold
til dagens forvaltningsnivaer nar det gjelder arbeids- og velferdsforvaltning.
Regjeringen har salt opp tre sentrale mal for en organisasjonsreform:

1. Flere i arbeid og aktiv virksomhet - fxrre pa trygd og sosialhjelp.
2. En brukerrettet velferdsforvaltning.
3. En effek`uv velferdsfo r gal u g.

Utvalget har vurdert og presenterer 4 hovedtyper av modeller:

2 modeller der ansvaret for de samlede oppgavene i hovedsak er fordelt pa to organisasjoner,
en som samler ansvaret for ytelser og tjenester knyttet til arbeid og redusert arbeidsevne, en
med ansvar for pensjoner, familieytelser og helserefusjoner.

Modell 1: statlig arbeidslinje
Modell 2: kommunal arbeidslinje

2 modeller hvor oppgavene  samles : i en organisasjon:
Modell 3: statlig enetatsmodell
Modell 4: kommunemodell

I tillegg er det vurdert en modell der staten har ansvar for inntektssilcring og kommunene for
tjenesteyting samt en regional modell med ansvar og beslutningsmyndighet lagt til
fylkeskommunen med oppgaver knyttet til oppfoiging'av arbeidslinjen.

Utvalget anbefaler modell 1: Statlig-arbeidslinje.
Len organisasjonsmodell basert pa' statlig arbeidsenje, hat man fordelt oppgavene pa to . .
etater: En etat for arbeid og inntekt og en pensjonsetat. Ansvarsomradet for arbeid- og
inntektsetaten vii omfatte alle de ytelser og tjenester som er rettet mot personer som star i
fare for a falle ut av arbeidslivet eller som trenger hjelp som folge av varig eller midlertidig
manglende arbeidsevne. Dettel vil omfatte alle Aetats oppgaver og alle trygdeetatens
arbeidsrettede tiltak og ytelser.

Utvalget foreslar at kommunene beholder ansvaret for den tkonomiske sosiaihjelpen og
sosialkontorene etter sosialtjenesteloven, og foreslar samtidig innforing av en ny statlig
arbeidssokerstonad. Kommunene vil dermed fortsatt ha ansvaret for det sosiale
sikkerhetsnettet for dem som faller utenfor de regelstyrte og rettighetsbaserte
inntektssikringsordningene.

Ansvaret til pensjonsetaten vil vxre a sikre effektiv og brukerrettet forvaltning av ytelser og
helserefusjoner og iverksette pensjonspolitikken med gjennomforing av pensjonsreform.
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Saksredegjorelse

Bakgrunn

Stortinget vedtok i 2003 a sende St.meld. nr. 14 (2002/2003) "Samordning av Aetat,
trygdeetaten og sosialtjenesten" tilbake til r-egjeringen som samtidig ble bedt om a utrede
ulike modeller for en velferdsetat, bestaende av dagens Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten.
Regjeringen oppnevnte 15.08.03 et utredningsutvalg som fikk i mandat a utrede ulike
organisasjonslosninger som kunne v ere egnet for en slik samordning. Utvalget skulle utrede
10sninger bade i kommunal og statlig regi samt modeller som var beskrevet i St.meld. 14
(2002/2003).

Utvalget fikk folgende mandat (Her gjengitt i korthet):
1. Malene for organisasjonsreformen av velferdsforvaltningen skulle vaere

flere i arbeid og aktiv virksomhet - fxrre pa trygd og sosialhjelp
• en brukerrettet og effektiv velferdsforvaltning
• et godt og samordnet tjenestetilbud til brukere med sammensatte

tjenestebehov
• klar og entydig malstruktur og ansvarsforhold.

2. Utrede og vurdere ulike organisasjoinslosninger som kan fremme de.oppsatte mal.
Utrede l¢sninger med en felles etat.for sosialtlenesten, arbeidsmarkeds- og
trygdeetaten - bade statlig og kommunal regi

3. Gi en beskrivelse av relevance organisasjonslosninger med sarrlig krav til utformingen
av forstelinietjenesten.

,4. Grensedragning mellom statlig og kommunalt ansvar.
5. Drofte konsekvensene av hel eller delvis statliggjo ng;av den'kommunale

sosialtjeriesten for kommunenes arbeidsfelt og betydning som forvaltningsnva.
6. Eventuelle regelverkskonsekvenser av betydning skal droftes.
7. Ta utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget i St.meld.14(2002/3), men ogsa pa eget

grunnlag'vurdere behov for supplerende underlagsmateriale, bl.a. erfaringer fra
gjennomforte og pagaende forsok.

8. Utrede de okonomiske konsekvensene ,omstillingskostnadene og langsiktige
effektiviseringsmuligheter.

9. Avholde moter med og be om skriftlige innspill fra en referansegruppe oppnevnt av
Sosialdepartementet.

10. Arbeidet avsluttes innen 30. juni 2004.

Premisser og problemstillinger

Velferdsstaten star overfor store utfordringer i arene framover. Befolkningens
alderssammensetning og forholdet mellom antall eldre over 67 fir og yrkesaktive vil titter
hvert endres, slik at velferdssamfunnet og den yrkesaktive del av befolkningen vil fa en sterkt
okende forsorgelsesbyrde. Dette vil ogsa fore til okende ettersporsel etter helse og
omsorgstjenester og press pa knappe ressurser. En annen utfordring er det forholdsvis store
antallet personer i yrkesaktiv alder som er midlertidig eller varig borte fra arbeidslivet og
mottar offentlige stonader.
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"' Utvalget har lags stor vekt pa tiltak som kan bringe en storre del av befolkningen i yrkesaktiv
alder over pa aktivt arbeid  -  den sakalte arbeidslinjen i velferdspolitikken.

Det er ogsa store endringer i familiestrukturen med Here enslige forsorgere og flere en-
personhusholdninger .  Det er ogsa skjedd  end-ringer i forhold til muligheter ,  evner og vilje til
a pata seg omsorgsansvar utover den snevrekjernefamilien ,  og dermed til hvilket
omsorgsansvar vi forventer at det offentlige skal ivareta.

En utfordring er ogsa at forvaltningen i fremtiden  i Oke_n_de grad vil  mote kunnskapsrike og
krevende brukere med storre forventninger og kunnskaper om hvilke rettigheter de har og
hva slags behandling de har  krav  pa. Dette vil stifle krav til  t kt  kompetanseutvikling i
forvaltningen og storre brukerorientering.

Utvalget konkluderer sin analyse med:
• Det er  et klart reformbehov knyttet til malet om flere i arbeid og aktiv virksomhet og

faerre pa trygd.  Dagens organisering gir ikke tilstrekkelig kraft i arbeidet med a
gjennomf ¢re arbeidslinjen.
Det er et klart reformbehov knyttet til brukerretting,  forst og fremst ved at dagens
oppdeling av arbeids-  og velferdsforvaltningen ikke, reflekterer brukernes behov.

• Det Jigger et potensial for effektivisering i en reorganisering av forvaltningen.

Kriterier som vektlegges

Regjeringen har satt opp tre sentrale mal for en organisasjonsreform:'
• Flere i arbeid og aktiv virksomhet - fxrre pa trygd og sosialh el
• En brukerrettet velferdsforvaltning.
• En effektiv velferdsforvaltning.

Utvalget har forholdt seg til folgende omrader som er spesielt aktuelle for samarbeid:
' Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv - samarbeid mellom

trygdeetaten og Aetat.
• Attforingsfeltet  -  samarbeid mellom trygdeetaten  og Aetat,
• Reaktivisering av uforepensjonister samarbeid mellom trygdeetaten og Aetat.
•  Tiltaksplanen  mot fattigdom  -  samarbeid mellom Aetat og sosialtjenesten.

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere  -  samarbeid mellom
kommunene og Aetat.

Utvalget har ogsa vektlagt de samordningsforsokene som har vwrt gjennomfort flere steder,
bl.a. i Akershus (jfr. STA-prosjektet og samlokalisering i offentlige servicekontorer).

Arbeidet med brukerretting star sentralt i disse forsokene, og det omfatter ogsa
brukermedvirkning.  Grunnlaget for slik brukerretting innenfor lovverket varierer. Lov om
sosiale tjenester forutsetter medvirkning fra brukerne,  mens lovene som regulerer Aetat og
trygdeetaten ikke har noen slike bestemmelser forelopig .  Det er inlidlertid forslag til ny lov
om arbeidsmarkedstjenester,  hvor dette er tatt inn.

5



Mulige /alternative losninger og konsekvenser j

Utvalget har droftet 4 hovedtyper av modeller:

2 modeller der ansvaret for de samlede oppgavene i hovedsak er fordelt pa to organisasjoner,
en som samler ansvaret for ytelser og tjenester knyttet til arbeid og redusert arbeidsevne, en
med ansvar for pensjoner, familieytelser og helserefusjoner.

Modell 1: statlig arbeidslinje
Modell 2: kommunai arbeidslinj.°

2 modeller hvor oppgavene  samles  i en organisasjon.
Modell 3: statlig enetatsmodell
Modell 4: kommunemodell

Modell 1.  Statlig arbeidslinje
I en organisasjonsmodell basert pa statlig arbeidslinje, har man fordelt oppgavene pa to
etater: En etat for arbeid og inntekt og en pensjonsetat. Ansvarsomradet for arbeid- og
inntektsetaten vil omfatte alle de ytelser og tjenester som er rettet mot personer som star i
fare for a falle ut av arbeidslivet eller som trenger hjelp som folge av varig eller midlertidig
:manglende arbeidsevne. Dette vil omfatte alle Aetats oppgaver og alle trygdeetatens .
arbeidsrettede tiltak og ytelser. Nar det gjelder hvilke kommunale oppgaver som skal
vurderes inn i en statlig etat for arbeid og inntekt, droftes' 4 alternatives: !

L Hele den tradisjonelle sosialkontortjenesten!
2. Okonomisk sosialhjelp og radgivningstjenester
3.. Ansvaret for.personer som er arbeidssokere men ikke has rett pa dagpenger
4. Kommunene :beholder,asvaret de har'. pr. i dag.

Utvalget foreslar at-kommunene beholder ansvaret for den Okonomiske sosiaihjelpen og
sosialkontorene etter sosi,altjenesteloven, og foreslar samtidig innforing av en ny statlig
arbeidssokerstonad. Kommunene vil dermed fortsatt ha ansvaret for det sosiale
sikkerhetsnettet for dem som faller utenfor de regelstyrte og rettighetsbaserte
inntektssikringsordningene.

i

Ansvaret til pensjonsetaten vil vxre a sikre effektiv og brukerrettet forvaltning av ytelser og
helserefusjoner og iverksette pensjonspolitikken med gjennomforing av pensjonsreform.

f

Modell 2. Konimunal arbeidslinje
I denne modellen vil alle oppgaver knyttet til arbeid og vurdering av arbeidsevne bli overf¢rt
til kommunene. De tvrige oppgavene organiseres i en statlig pensjonsetat som i modell 1,
men det ma etableres et samarbeid med pensjonsetaten. Kommunene vil fa overfort en rekke
sterkt regelstyrte og rettighetsorienterte ytelser og ansvaret for ivaretakelse av nasjonale
-foringer i arbeidsmarkedspolitikken. Utvalget mener at dette vil kreve en betydelig statlig
styring av kommunene. Utvalget mener imidlertid at kommunene bor ha gode
forutsetninger for a etablere en forstelinjetjeneste som tilfredsstiller de krav utvalget has satt
opp. Overforinger av statlige oppgaver til kommunene ma vaere basert pa at kommunene
seiv skal ha stor frihet til a organisere oppgavelosningen, men sier samtidig at kravene til
nasjonal styring reiser sporsmal om behovet for en egen organisering av styringsfunksjonene
pa statlig niva.
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Modell 3.  Statlig enetatsmodell
k Denne modellen samler ansvaret for arbeids og velferdsforvaltningens oppgaver i en statlig

etat, men for ovrig etter samlre monster som i modell l.nar det gjelder direktorats-
styringsfunksjoner og myndighetsutovelse.

Modell 4. Kommunemodell
Modellen samler hele arbeids- og velferdsforvaltningen i kommunene. Det.innebxrer at ogsa
de oppgavPnP snm i modell 2 er iagt til en statlig pensjonsetat, overfores til kommunene -

dvs. ansvar for alderspensjon, familieytelser, helserefusjoner mv.

Andre  modeller
I tillegg til de 4 modellene ovenfor, har utvalget ogsa vurdert en modell der staten har ansvar
for inntektssikring og kommunene for tjenesteyting samt en regional modell.

I den forste modellen (statlig intektssikring og kommunal tjenesteyting ) vil Staten ha
ansvar for alle pensjons- og stonadsordningene i folketrygden, ulike familieytelser og
helserefusjoner. Dermed blir ogsa okonomisk sosialhjelp et statlig ansvar. Kommunene vil
overta det statlige ansvaret for arbeidsformidling, arbeidsmarkeds- og attforingstiltak, -tiltak
rettet motet inkluderende arbeidsliv, oppfolging av sykemeldte og uforetrygdede etc.'

I den  regionale ..modellen  er ansvar og -besiutningsmyndighet lagt til et demokratisk forankret .
forvaltningsniva mellom stat og kommune, i,dag ensbetydende med fylkeskommunen. Dette:
kan begrunnes med fylkeskommunens rolle som regional utvikler. De oppgavene som er
:aktuelle;a overfore til et regionalt niva, vil:vwre knyttet til oppfolging av arbeidslinjen
Alderspensjoner, familieytelser og.helserefiusjoner forbhr pa statlig viva. Utvalget vurderer..
at.derine modellen ikke vil vxre noen.aktuell organisasjonsltbsning, da dette vil innebxre;et
tilnrermet.nytt forvaltningsniva*, og at deter en betydelig risiko for at arbeidsl njen ikke vihfa
den tilstrekkelige kraft og tyngde. Utvalget mener dette vil bidra til en oppsplitting av
arbeids- og velferdspolitikken.

Det synes som utvalget ikke har tatt med i vurderingen de synspunkter som fremkommer i
Distriktskommisjonens vurderinger av fylkeskommunenes rolle i distrikts- og
regionalpolitikken. Distriktskommisjonen gar inn for at utformingen av fylkeskonununens
rolle som regional utvikler skal apne for overtakelse av flere statlige velferdsoppgaver.

Vurderinger og anbefalinger

Samfunnsmessige og demografiske  endringer
Nar en omlegging av sentrale velferdsordninger som arbeid, trygd og sosialtjenester skal
gjennomfores, er det Here samfunnsmessige trekk som ma vektlegges.- Den demografiske
utviklingen , endringer i arbeids-, nxringsliv og jobbstruktur og endringer i familie og
husholdningsmonstre er de mest sentrale.

Befolkningens alderssammensetning vil endre seg vesentlig i arene framover. Pa kort sikt
vil aldersgruppen 55-66 ar oke kraftig,.pa lengre sikt vil befolkningen over 67 fir oke
vesentlig i forhold til den yrkesaktive befolkningen. Dette vil utfordre velferdspolitikken pa

7



to niv her. Den okte andelen personer over 67 fir vil kunne gi sterk okning i utgiftene over de
offentlige budsjettene, seiv om den eidre delen av befolkningen har en bedre helsetilstand i
dag enn tidligere generasjoner. NOU 2004:1 Modernisert foiketrygd, anslas de samlede
pensjonsutgifter til a oke fra 102 milliarder kroner i 2001 til 197 milharder i 2030. I tillegg
vil dagens sosiale sikringsordninger og helse- og omsorgstjenesster bety en sterk Okning pa
de offentlige budsjettene.

okningen i alderssammensetningen vil ogsa bety en belastning og press pa
arbeidskrafttessursene, spesielt innen omso_rgssekto_ren hvor arbeidsressursene er knappe

allerede. En arbeids- og velferdsforvaltning ma jobbe i takt med slike samfunnsutfordringer
og fange opp endringer og behov i arbeids- og nxringslivet, silk at man kvalifiserer og retter
inn utdanningstilbudet mot dette. Samtidig ma forvaltningen vurdere den innsats som er
nodvendig i forhold til de som ikke liar evne til. a tilegne seg den kompetanse som etter hvert
kreves i arbeidslivet.

Folks forhold til plikter og rettigheter endrer seg i trad med endringer i verdier og holdninger
i samfunnet. I takt med utdanningsnivaet har vi ogsa fatt en mer kunnskapsrik og"krevende
befolkning, som har stone forventninger og kunnskaper om hviike rettigheter de har.
Samtidig har vi fatt en endring i familie- og husholdningsmonstre som, gjor at vi har langt
flere enslige forsorgere.og en-personhusholdninger enn tidligere. Dette, sammen med
holdningsendringer i samfunnet,: medforer at omsorgsevnen til den klassiske kjernefamilien
er brutt ned. Mye:av.det ansvaret.som,tidiigere ble ivaretatt av familie og andre sosiale
nettverk, er i okende grad overtatt av det:.offentlige. For velferdsforvaltningen innebaerer
dette langt flere brukere med omfattende stottebehov.

f

Vurdering  av utvalgets anbefalinger og forslag ,
I NOU 2004:13,har utvalget anbefalt modell 1 Statlig arbeidslinje. Modellen innebwrer at det
blir`en statlig etatsom far ansvaret for bade arbeid og inntekt i tillegg til en egen statlig
pensjonsetat. Dette er first og fremst en. modell som ikke krever altfor omfattende endringer i
regelverk eller finansiering for de oppgaver som i dag er statlige.

Regelverkskonsekvensene og kostnadene ved overforing av kommunale oppgaver til den
statlige etaten for arbeid og inntekt ma imidlertid vurderes i forhold til hvilket omfang dette
vil innebxre. Dette vil kreve ytterligere vurderinger utover det NOU 2004:13 gir. Det
skisseres 4 alternativer for denne kommunale overforingen.

Overforing av kommunale tjenester
Det forste altemativet er overforing av hele den tradisjonelle sosialkontortjenesten. Dette er
et alternativ som vil medfore store regelverksendringer og store endringer for brukerne, i
tillegg tit at det bryter med nxrhetsprinsippet om at offentlige tjenester i storst mulig grad
skal ivaretas av ansvarsnivaet nxrmest brukerne - i kommunene.

bet andre alternativet er overforing av okonomisk so- sialhjelp og medfolgende
radgivningstjenester, som ogsa vil bryte med prinsippet om nxrhet til slike tjenester, men
som kan vxre mer hensiktsmessig i forhold til a samle alle okonomiske ytelser i en etat.

Det tredje alternativet er ansvaret for personer som er arbeidssokere , men ikke har rett til
dagpenger. Dette alternativet vii, i tillegg til alternativ 2, kunne vxre det mest
hensiktsmessige i forhold til ansvarsomradet til den nye etaten for arbeid og inntekt.
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Et fjerde alternativ er at kommunene beholder ansvaret som i dag. Dette vil medfore en to-
deling av de offentlige ytelsene og tjenestene man Qnsker a samordne og er derfor ikke en
reell reform i forhold til a samordne tjenester fra alle de tre forvaltningsomradene

Utvalgets  forslag
Utvalgetforeslarat kommunene beholder ansvaret for den Okonomiske sosialhjelpen og
sosialkontorene etter sosialtjenesteloven, og foreslar samtidig innft ring av en ny statlig
arbeidssokerstonad. Kommunene vii dermed fortsatt ha ansvaret for det-sosiale
sikkerhetsnettet for dem som faller utenfor de regelstyrte og rettighetsbaserte
inntektssikringsordningene.

Erfaringer med forsok i Akershus
S a' tidlig som i,1997 gikk Akershus fylkeskommune inn for et forst k med enhetsforvaltning i
kommunal regi av tjenester fra trygdeetaten, Aetat og sosialkontor - det sakalte STA-
prosjektet. Forslaget ble enstemmig vedtatt i fylkestinget og etter hvert med tilslutning i
samtlige kommuner i Akershus. Forsoket fikk derinTot-ikke tilslutning fra de statlige berorte
etater, og etter a ha nedsatt en tverretatlig arbeidsgruppe med representanter fra trygdeetaten,
Aetat og kommunene, ble det foreslatt et forsok med samordning av skranketjenester og
enklere saksbehandling til de offentlige servicekontorene i kommunene - OSK-prosjektet.
Dette. forsoketfikk stt tte' fra Kommunal- og regionaldepartementet og Arbeids og
administrasjonsdepartementet og Akershus fikk status som pilotfylke for OSK- forstket.
Erfaringene er jevnt over gode i forhold til brukerrettet service og innenfor de

begrensningene soma er gitt,i forhold: til hvilke ytelser og tjenester som er lagt til
servicekontorene. Et f orsok i :noen kommuner med enhetsforvaltning, evt. bade i statlig og
kommunal regi, ville imidlertid gitt et bedre erfarings- og rarderingsgrunnlag i forhold til
hvilken forvaltningsmodell.som er`mest hensiktsmessig.

Konklusjon
Model  1 Statlig arbeidslinje  er en modell som har fordelt oppgavene pa to statlige etater -
en etat for arbeid og inntekt og en pensjonsetat. Ansvarsomradet for arbeids- og
inntektsetaten vil omfatte alle de ytelser og tjenester som er rettet mot personer som star i
fare for a falle utenfor arbeidslivet eller som trenger hjelp som folge av varig eller midlertidig
manglende arbeidsevne. Dette er de personene som i dag ofte blir "kasteballer"mellom
etatene og som er resultat av en viktig svakhet ved dagens arbeids- og velferdssystem. Det
vil ofte gjelde personer som vurderes som for friske til uforepensjon og for syke til at de er
aktuelle eller attraktive i arbeidslivet. Samtidig foreslar utvalget at kommunene beholder
sosialkontorene og den t konomiske sosialhjelpen for dermed a fange opp de som faller
utenfor de regelstyrte og rettighetsbaserte inntektssikringsordningene. Her vil det kunne
ligge an til grasoner i ansvarsforhold, og innebaerer en uklarhet i modellen nar det gjelder
brukergrupper/mAlgrupper, med mindre man far organisert en effektiv samarbeidsordning.

Den regionale utviklingsmodellen  hvor ansvaret for arbeidslinjen legges til
fylkeskommunen, er lite vurdert i utvalgets forslag, og det synes ikke som utvalget har
forholdt seg til Distriktskommisjonens vurderinger av fylkeskommunens rolle som regional
Milder.
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Fylkesutvalget behandlet Distriktskommisjonens innspill om virkemidler i distrikts- og
regionalpolitikken  i FU-sak 54/04 19.  mai 2004 .  I Fylkesutvalgets vedtak ble det bl .a.: vist til
folgende:

"Fylkesutvalget  viler til Stortingets vedtak om  a fa vurdert  de sx rlige styringsutfordringene i
hovedstadsregionen .  Det er .nodvendig  a fa etablert  en styringsstruktur som sikrer at
regionen kan mote de store  utfordringene  med a ivareta hovedstadsomradets nasjonale
funksjoner  som internasjonal  ̀  region bade nar det gjelder na?ringsutvikling og
ko„apetaanseoppbygging.  Fyl kesutv alget menu:  dette bast kan loses :red ad etablere en

hovedstadsregion med Oslo og Akershus som tyngdepunkt .  Skal denne regionen fi
styringskraft,  ma det foretas en grundig gjennomgang av oppgavefordelingen mellom stat,
region og .kommune. En ny hovedstadsregion underlagt  folkevalgt styring, vil vczre det mest
effektive  niva for a lose sentrale samfunnsoppgaver som samferdsel,  spesialisthelsetjenesten
og overordnet planlegging. Deler av dagens fylkeskommunale oppgaver vil kunne  overfores

til kommunene eller loses  i et mer forpliktende  samarbeid med kommunene,  herunder
videregaende opplcering.  Det vil  were  en forutsetning  for det  nye regionnivaet at dette ma
fa oppgaver overfort fra  staten dersom  det skal  lykkes."

Oslo, 17.09.2004

Harald K. Home
-fylkesradmann.:

Saksbehandler Kjersti Hovden
Avd/seksjon ARU
Vedlegg  nr./tittel 1. Innholdsfortegnelse og sammendrag. E.
Utrykte vedl .  nr./tittel NOU 2004 :13 finnes pa  Intemett:  www.odin .dep.no
U kte vedle  g  kan faes ved henvendelse til: Stab/navn/telefon
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