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HORING AV NOU 2004 - EN NY ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNING - OM
SAMORDNING AV AETATS, TRYGDEETATENS OG SOSIALTJENESTENS
OPPGAVER
Lier kommune stutter forslaget  i NOU 2004: 13 om samordning av oppgavene for aetat,
trygdeetaten og den kommunale sosialtjenesten:

• Det opprettes en statlig etat for arbeid og inntekt som samler ansvaret for tjenester og
ytelser som har med arbeid og redusert arbeidsevne a gjore. Ansvarsomradet vil strekke
seg fra arbeidsformidling til uforepensjon. Etaten vil blant annet fa ansvar for oppfolging
av sykemeldte og IA-arbeidet.

• Kommunene beholder ansvaret for sosialhjelpen og det innfores en statlig
arbeidssokerstonad for personer- t n-rett til dagpenger.

Etaten for arbeid og inntekt etablerer en forstelinje som gir brukere raskt tilbud om aktive
tiltak slik at de ikke blir gaende lenge pa passive stonader, eller blir kasteballer i systemet.
Forstelinjen bur samlokaliseres med sosialkontoret.

• Det opprettes en statlig etat for pensjoner, familieytelser og helserefusjoner.

I Lier kommune har vi gode erfaringer med et tett samarbeid med aetat Drammen og med Lier
Trygdekontor. Det er gjennom flere hr bygget opp gode samhandlingsrutiner og arenaer,
Basismoter, Samarbeids-mater og Kvalifiseringskurs. Dette har gitt gode resultater i form av
kort ventetid pa tiltak, tilpasset den enkelte bruker og med felles ansvar for avklaring og
losninger. Utvalgets forslag vil gjore det mulig a bygge videre pa de erfaringene som er gjort.
Det er imidlertid nodvendig a knytte tiltaksdelen pa etat for arbeid og inntekt fysisk opp til
den kommunale sosialtjeneste.

Lier kommune forventer at kommunen ikke far okte utgifter ved denne omorganiseringen.

Malene for og organiseringen av forstelinjetjenesten:
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Det er i kommunen vare brukere lever sine liv, det er der det er lettest a finne muligheter for
sosial endring. Tiltak overfor dem som ikke har andre rettigheter er naert knyttet til sosialt
arbeid for ovrig. Sosialtjenesten har gode erfaringer med a se okonomisk sosialhjelp i
sammenheng med okonomisk radgivning, gjeldsarbeide, boligpolitiske virkemidler,
samarbeide med Namsmannen og utnyttelse av andre deler av det kommunale hjelpeapparatet,
rehabilitering, psykisk helse, hjemmetjenester m.fl.

Lier kommune mener det er viktig a beholde det lokale ansvaret for sikkerhetsnettet for
innbyggerne. Det er derfor nodvendig a beholde virkemidler i kommunen. Vi mener det er
viktig at det skal kunne utoves skjonn og vi ser at okonomiske ytelser og disponeringen av
disse er tett knyttet til samhandlingen med brukeren pa andre omrader. En utstrakt bruk av
vilkar knyttet til sosialhjelp betinger at utbetalingene er lokale.
Det er viktig a kunne koordinere ulike typer tiltak som til dels ogsa utnytter kommunen som
arbeidstrenings-arena.

Hva kan vaere hensiktsmessig ansvarsfordeling mellom stat og kommune innenfor de ulike
modeller:
En nasjonal arbeidsmarkedspolitikk er avhengig av konjunkturer og naeringspolitikken for
landet som helhet. Staten har stor del av ansvaret for boligpolitikken, helsepolitikken og
skolepolitikken i landet. Vi mener det er riktig a beholde arbeidsmarkedstiltak i statlig regi, pa
avers av kommunene. Arbeidsmarkedet er for stort til at hver enkelt kommune kan utnytte
ressursene godt nok. Nar tiltakene skal individtilpasses, ma opptaksgrunnlaget vere storre enn
en enkelt kommune. Det kreves hoy kompetanse og bredde i virkemidlene. Vi tror ikke
kommunen i dag er rustet til a to hele ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, men ma se nxr
sammenheng med de kommunale tiltakene.

De rettighetsbaserte ordningene som -i-dab er statlige bor ikke overfores tit kommunene med
den rammefinansiering vi har i dag, kommunene bor ikke gjores til administrative organ for
statlige regulerte ytelser. Det er imidlertid en nazr sammenheng; for eksempel nar kriteriene
for attforing strammes inn, blir brukerne fleretatsbrukere og utgifter skyves over pa
kommunen.
Det er viktig for oss at ytelser fra attforing og arbeidsmarkedstiltak er hoye nok til at folk kan
klare seg uten sosialhjelp i tillegg.

Det har vaert argumentert for et kommunalt ansvar for dagpenger, attforing og alle
arbeidsmarkedstiltak. Bydeler i Oslo har hatt forsoks prosjekt med egne tiltak som har vist seg
svaert vellykket. Et slikt enhetlig kommunalt ansvar tror vi betinger store kommuner.
Argumentene for et slikt kommunalt ansvar er de samme som vi bruker for et fortsatt
kommunalt ansvar for sosialhjelp og naer tilknytning til lokalt naeringsliv. Sterkt regelstyrte og
rettighetsbaserte ordninger er det lite a tjene pa a legge til kommunalt niva.
Det har ogsa vwrt argumentert for at de to statlige etater skal slas sammen til en. Vi mener det
er riktig a skille mellom jobbetat og pensjonsetat forelopig, for a kunne prioritere hver sin
innretting av arbeidet. En felles statlig etat blir i dag for stort og vil vanskeliggjore en spissing
av innretting av fokus.

ed vennlig hilsen
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Elisabeth Sommerfelt
Sosialsjef


