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HØRING - NOU  2004:13  EN NY ARBEIDS -  OG VELFERDSFORVALTNING - OM
SAMORDNINGEN  AV AETATS,  TRYGDEETATENS OG SOSIALTJENESTENS OPPGAVER

Direktoratet for arbeidstilsynet viser til ovennevnte høring i brev av 19. juli 2004 fra Arbeids- og
administrasjonsdepartementet, og brev av 8. juli 2004 fra Sosialdepartementet.

Høringsuttalelsen er sendt via e-post samt pr. post

Direktoratet for arbeidstilsynet har vurdert utredningen og har følgende kommentarer:

Når det gjelder de modeller som utvalget drøfter, og foreslår, vil vi kun bemerke at en statlig etat for
arbeid og inntekt synes hensiktsmessig.

Vi finner videre grunn til å peke på at Arbeidstilsynet ikke synes å være nevnt i NOU 2004: 13. Kapittel 3
beskriver dagens arbeids- velferdsforvaltning, og etatens samarbeid med offentlige aktører er belyst i pkt.
3.7. Arbeidstilsynet er ikke nevnt som en offentlig aktør dagens etater samarbeider med, selv om dette
faktisk skjer i en viss grad. Dette samarbeidet følger også av Intensjonsavtalen om et mer inkluderende
arbeidsliv, og samarbeidsavtalen mellom Trygdeetaten og Arbeidstilsynet.

I arbeidet med realisering av arbeidslinjen mener vi at Arbeidstilsynet med sitt kunnskapsgrunnlag om
arbeidsmiljøspørsmål, og sammenhengen med arbeidslivets utstøtingsmekanismer, bør være en sentral
premissgiver og samarbeidspartner for arbeids- og velferdsforvaltningen. Arbeidstilsynets forebyggende
perspektiv på arbeidsmiljøspørsmål skal blant annet bidra til å sette fokus på utstøtningsmekanismer i
arbeidslivet. Det er viktig for Direktoratet for arbeidstilsynet at det er fokus på å forebygge i arbeidslivet,
slik at vi unngår at folk blir sykemeldte og utslitte på grunn av arbeidet.

Direktoratet for arbeidstilsynet regner med at de arenaer og samarbeidsstrukturer som er utviklet mellom
Arbeidstilsynet, Aetat og trygdeetaten, da særlig Arbeidslivssentrene i trygdeetaten, blir bevart. Dette
gjelder under utviklingen og organiseringen av en ny arbeids- og velferdsforvaltning og også videre.
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Vi har ved vurderingen tatt i betrakting at det skal gjennomføres en pensjonsreform. For en mulig
gjennomføring av målsettingen om "flere i arbeid og aktiv virksomhet - færre på trygd og sosialhjelp"
avhenger dette i forhold til de eldre av en pensjonsreform som fremmer eldres deltakelse i arbeidslivet.

Med hilsen
for Direktoratet for arbeidstilsynet

Ivar Leveraas Per Arne Larsen
direktør  seksjonsleder


