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SAKEN WELDER:

-ksbeh.:

Stortinget behandlet St.meld. nr.14 (2002-2003) "Samordning av aetat, trygdeetaten og
sosialtjenesten 13.. mai 2003. Stortinget vedtok a sende storingsmeidingen tilbake til regjeringen
og b-a samtidig regjeringen utrede ulike modeller for en velferdsetat, bestaende av dagens
aetat, trygdeetat og sosialtjenesten. Som et ledd i oppfolgingen av Stortingets vedtak,
oppnevnte regjeringen 15. august 2003 et utredningsutvalg. Utvalget fikk i mandat a utrede
ulike organisasjonslesninger som kunne fremme de oppsatte mat for en samordnet arbeids- og
velferdsforvaltning. Utvalget skulle bade utrede og vurdere losninger med en felles etat for
sosialtjenesten, arbeidsmarkeds- og trygdeetaten i kommunale og statlig regi og modeller som
var beskrevet nmrmere i St.meld.nr.14 (2002-2003).

SAKSOPPLYSNINGER:

Utvalget la f rem 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.

Etaten for arbeid og inntekt skal ha ansvar for alle ytelser og tjenester rettet mot personer som
star i fare for a falle ut av arbeidslivet eller som trenger hjelp som felge av arbeidsleshet eller
manglende arbeidsevne pa varig eller midlertidig basis. Det vil si alle aetats oppgaver, alle
trygdeetatens arbeidsrettede tiltak og tjenester og relaterte ytelser (blant annet dagpenger,
attferingspenger, rehabiiiteringspenger, tidsbegrenset uforestonad, uferepensjon og
sykepenger, ytelser tit enslige og etterlatte forsorgere, formidling og kvalifisering av
arbeidssekere, aetats tjenester mot arbeidsgiverne, oppfolging av sykemeldte reaktivisering av
uforetrygdede og arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Etaten skal ogsa ha ansvar for en ny
statlig arbeidssokerstonad, som et alternativ for personer som i dag mottar kommunal
sosialhjelp, som er reelle arbeidssekere uten rett tit dagpenger. Det er antydet at den sistnevnte
gruppen utgjer om lag halvparten av sosialhjelpsmottakerne.
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Pensjonsetaten far ansvar for aiderspensjon, barnetrygd, kontantstotte, fodsels og
adopsjonsstonad, grunn- og hjelpestonad, refusjon av helseutgifter, administrasjon av
heiserelate rte;tj•enester og oppgaver knyttet til fastsettelse og innkreving av
underhoidnirsb dr g. Store deter av pensjonsetatens funksjoner vil kunne sentraliseres, og
den kan representerps lokalt gjennom samarbeidsiosninger med kommunene eiler etaten for
arbeid .og,.i ,

Utvalget foresiar at kommunene beholder ansvaret for den okonomiske sosiaihjelpen og
sosialkontorene et,, sosialtjenesteloven ,  men forslar samtidig innforing av en ny statlig
arbeidssokerstonad .  Utvalget mener det er onskelig at etaten for arbeid og inntekt i storst mulig
grad Iang  g ns sosialhjelpsmottakere som kan to arbeid,  det vil si arbeidssokere uten
dagpengerettighf  log personer med behov for arbeidsrettede tiltak.

Etaten for arbeid og inntekt ma selv utforme en forstelinjetjeneste og en kontorstruktur som tar
hensyn til krav om tiigjengelighet, kompetanse og behovet for samarbeid med andre instanser.
Kommunene beholder ansvaret for sosialkontorene, og det vil vwre nodvendig a ha et
samarbeid mellom etaten og kommunene om forstelinjetjenester. Utvalget mener at etatens
forstelinjetjeneste sa langt som mulig ma samlokaliseres med sosiaitjenesten i kommunene.
Etaten bar kunne ha tilstedevwrelse i de fleste kommuner. Men der brukergrunniaget tilsier det,
kan betjening i forstelinjen av flere kommuner veare en bedre losning.

VURDERING:

Kommunesektoren - den viktigste leverandor av velferdstjenester

Kommunesektoren er den viktigste leverandoren av velferdstjenester i Norge. Legitimiteten for
kommunesektoren handler om at innbyggerne aidri er i evil om hvem som har et ansvaret for
tjenestenes kvalitet og innhold. Det er evnen til a forvalte og lose disse oppgavene, som
kommunesektoren blir malt pa av innbyggerne.

En fremtidsrettet velferdspolitikk ma mote innbyggernes krav i forhold til behov og rettigheter og
gi valgmuligheter i tjenestetilbudet uten at dette svekker muligheter for heihetlige prioriteringer
pa tvers av sektorer, brukergrupper og fellesskap. KS Landsting 12005 mener at en videre
samordning av aetat, trygdeetat og de kommunale sosialtjenester er nodvendig, men ma
samordnes av kommunene for a ivareta brukernes behov.

Brukerperspektiv - "kasteballproblematikken"

Et hovedproblem har til na vaert hvem arbeidsiinjen egentlig er til for. Det har vaert en
"konfliktlinje" mellom trygdekontoret og sosialkontoret pa den ene siden og aetat pa den andre
om hvem som skal fa hjelp til a komme i arbeid.

Rattsoutvalget foreslar a overfore mange malgrupper til en ny og utvidet aetat (utvidet med
trygdekontorets stonadsmottakere under 67 ar og reelle arbeidssokere fra sosialkontoret). Den
nye etaten har fatt navnet etaten for arbeid og inntekt og skal etter utvalgets mening vaare
statlig.

For de sosialkiientene som overfores, det snakkes om ca. halvparten, spars det hvor mange av
dem som vil falle tilbake til sosialkontoret pa grunn av at de ikke oppfyller
arbeids/inntektsetatens krav tit a varre aktuell for arbeidslivet. Det vii kanskje vaere de samme
som aetat og sosialkontoret har konflikter om i dag. Hvis de er reelle arbeidssokere etter aetats
definisjon er problemet mindre. Far de tiltak gjennom aetat far de ogsa inntektssikring i aetat i
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dag. Ved den nye etaten, vil det opprettes en statlig sosialhjelp. Rett til den nye sosialhjelpen
ved jobbetat avgrenses til:

personer som er arbeidsfore
som soker arbeider aktivt og
som er villig til a to ethvert arbeid lonnet etter tariff

Den nye statlige sosialhjeipen vil varre kjennetegnet av standardisering, regelorientering og
kontroll. Brukerorientering krever iangt mer enn standardiser stonad med regleorientering og
kontroli, dersom en skal hjelpe personer med alvorlige probiemer.

Sosialkontorets kiienter blir fortsatt:
- de som ikke biir kiassifisert som reelle arbeidssokere
- de som ikke folger opp kravene 1 den nye etaten, om aktivitet, om a to de tiltak og jobber
de blir tilvist og om nodvendig a flytte
- de som mister uforetrygden
- de som har brukt opp sine rettigheter ved den statlige etaten. Det kan veare de som
o har vaert pa rehabilitering, men er for syke til attfering og ikke dekker kravene til uforetrygd
o har gaff ut tiden pa atrygd, men ikke kom i jobb
o har gaff ut tiden pa overgangsstonad, men ikke har kommet i jobb
o har gatt ut tiden pa den nye jobbsokerstonad i den nye arbeidlinntektetaten
- de som far sa lite utbetalt gjennom statlige ordninger at det Jigger under den veiledende
normen har satt for sosialhjelp og derved kan fa supplerende sosialhjelp
- de som er i en ekstraordinmr situasjon og har behov for supplerende sosialhjelp over tid
- de som har behov for nodhjeip i en akutt okonomisk situasjon

Utvalgets innstilling loser ikke "kasteballprobiematikken".

Et enhetlig system/tjeneste

Ut fra utvalgets forsiag vil arbeid/inntektetaten og sosialkontorene fa overlappende malgrupper
uten noen  folios  overordnet ledelse. Kommunene far ansvaret for sosialkontorene, men
arbeid/inntektetaten foreslas lagt til staten. Dermed blir det heller ikke etter utvalgets forsiag noe
politisk eller administrativt organ som har en heihetlig oversikt eller mulighet til a koordinere hale
spekteret av ytelser og tiltak. Administrativt kan behandlingen av supplerende ytelser na bli
langt mer arbeidskrevende.

Ved et enhetlig system/tjeneste, vii en kunne redusere kasteballprobiematikken, oke
stabiliteten mellom saksbehandler og klient, redusere stigmatisering og kostnadsoverveltning og
redusere administrative kostnader.

Det opprinnelig mandat var a utrede for en enhetlig tjeneste, noe som ikke utvalgets innstilling
tilfredsstiller slik det na foreligger.

Realisering av arbeidslinja

Det overordnede maI i denne saken for kommunene og KS er a sikre innbyggerne et godt
velferdstilbud. Arbeidet og arbeidslinja er hjornesteinen i velferdspolitikken.
Velferdsforvaltningen ma derfor vaare organisert silk at den er i stand til a iverksette arbeidslinja
pa en offektiv mate. Dette er helt grunnleggende og avgjorende for videreforing av et
forutsigbart velferdstilbud til innbyggerne i form av trygdeytelser og ulike velferdstjenester.
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Hovedsporsmalet er hvordan en best skal realisere en aktiv velferdspolitikk som ikke bare far
klientene effektivt ut av klientrollen, men som ogsa forebygger at mennesker havner i denne
rollers og reduserer passiviseringens negative konsekvenser.

Det er tvilsomt om utvalgets innstilling bidrar tit a realisere arbeidslinja.

Lokaldemokratiet - rolle oa funksjon

Med Rattsoutvalgets forslag tit organisasjonsmodell for arbeids- og velferdsforvaltningen vil
kommunenes rolle som lokale samordnere for velferdsinnsatsen og arbeidslinja bli redusert.
Samordning lokalt og tilpasninger I kommunene for alike tiltak, er av avgjorende betydning for a
fa iverksatt arbeidslinja. Uten denne samordningskraften, vil resultatet fortsatt kunne varre
trygdellnja og flere passive stonader.

Det er overraskende at utvalget ikke drafter Iokaldemokratiets rolle og funksjon mer utforlig.

RADMANNENS INNSTILLING:

En fremtidsrettet velferdspolitikk ma mote innbyggernes krav i forhold tit behov og rettigheter og
gi vaigmuligheter i tjenestetilbudet uten at dette svekker muligheter for heihetlig prioriteringer pa
tvers av sektorer, brukegrupper og fellesskap. En videre samordning av aetat, trygdetat og de
kommunale sosialtjenester er derfor nodvendig for a ivareta brukernes behov.

Rattsoutvalgets innstilling:
- loser ikke "kasteballproblematikken" og mandatets vektlegging av brukerperspektivet ved
overfore mange matgrupper tit en ny og utvidet aetat

tilfredstiller ikke en enhetlig tjeneste. Det opprinnelige mandatet var a utrede for en
enhetlig tjeneste.
- bidrar ikke tit a iverksette arbeidslinja pa en effektiv mate.

Det er overraskende at Rattsoutvalget ikke drafter Iokaldemokratiets roll e og funksjon mer
utforlig i sin utredning.

HELSE- OG OMSORGSUTVALGETS INNSTILLING:

Radmannens innstilling tiltres enstemmig.

FORMANNSKAPETS INNSTILLING:

Helse- og omsorgsutvalgets innstilling tiltres enstemmig.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
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