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Helse- og sosialsektoren
Stab

Det kongelige sosialdepartement
Postboks 8019 Dep
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Horingsvar  NOU 2004:13

Notteroy kommune har behandlet horingsnotatet NOU: 2004:13 og fattet folgende vedtak i
Formannskapsmotet 20.10.04.

Notteroy kommune gar i mot Rattso-utvalgets anbefaling av en statlig arbeidslinje,
modell 1. Modellen vil forsterke regelstyring og byrakrati, og vil i mindre grad enn i dag utnytte
kommunens lokalkunnskap og evne til a skreddersy tilbudet til den enkelte.

Notteroy  kommune mener denne modellen

• skaper storre avstand fra beslutningstaker til bruker ved at beslutninger fattes sentralt og
ikke lokalt

• skaper en mer byrakratisk og regelorientert organisasjon som kan fore til vekst i de
passive ytelsene

• vil pulverisere ansvar og a oke antall offentlige dorer for mange brukere
• kan bli en ny stor statlig byrakratisk organisasjon med liten omstillingsevne og liten evne

til a tilpasse seg lokale forhold, og med store administrasjonsomkostninger
• stigmatiserer en gruppe mennesker ytterligere som "ikke arbeidsdyktige", og skaper nye

grasoner
• mangler mange effektive virkemidler for a lose mer sammensatte problemomrader
• kan bidra til at brukere far Here instanser a forholde seg til enn i dag
• vil tappe kommunen for kompetanse som kommunen trenger i sitt arbeid med samme

eller tilgrensende malgruppe
• vil bade virke kostnadsdrivende og tappe kommuneokonomien, samtidig som kommunen

vil sitte igjen med tilnaermet samme omfang av brukere og oppgaver som ma loses

Notteroy  kommune anser en kommunal arbeidslinje  jfr modell  2 som rett vei a ga, og stutter
samtidig KS sin innvending om at det savnes en bredere vurdering av kommunealternativer i
utredningen.
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Hovedhensikten med utvalgets arbeid var a finne modeller som fremmer samordning for a na
arbeidslinjas mal i velferdspolitikken. Notteroy kommune mener en kommunal arbeidslinje
vil vaere bedre egnet for a na dette malet ved a:

• kunne gi et mer helhetlig og kompetent tilbud til brukergrupper med sammensatte
• behov ved a etablere gode samarbeidsordninger med Here instanser enn arbeid/trygd
• gi bruker nwrhet til tjenesten og kortere vei til beslutningstaker, og dermed storre

pavirkningsmulighet pa egen situasjon
• vaere mer fleksibel og kunne utnytte lokale forhold mer effektivt for a na mal om bade

bedre livskvalitet og At sysselsetting
• forhindre at bruker far flere instanser a matte forholde seg til enn i dag

Vedlagt folger hele saksfremlegget.

Med hilsen

Karen Kaasa
kommunaldirektor


