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POLITISK SAKSORDFORER:  Thor Hals

Saken gjelder:

Forslag til horingsuttalelse: NOU 2004:13 "En ny arbeids- og velferdsforvaltning". KS Ostfold
har gitt saksbehandlerstotte til saken, men uten a anbefale noe.

Denne saken skal sluttbehandles av Bystyret.

Bakgrunn og saksopplysninger:

Kort om utredningen.

Stortinget behandlet St. meld. nr. 14 (3002-2003) "Samordning av aetat, trygdeetat og
sosialtjenesten" 13. mai 2003. Stortinget vedtok a sende stortingsmeldingen tilbake til
regjeringen og ba samtidig regjeringen utrede ulike modeller for en velferdsstat, bestaende
av dagens aetat, trygdeetat og sosialtjeneste. Som et Iedd I oppfolgingen av Stortingets
vedtak, oppnevnte regjeringen 15. august 2003 et utredningsutvalg. Utvalget
(Rattsoutvalget) fikk i mandat a utrede ulike organisasjonslosninger som kunne fremme de
oppsatte mal 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 nasrmere i St. meld. 14 (2002-
2003).
Utvalget la frem NOU 2004:13 "En ny arbeids- og velferdsforvaltning" 29.juni 2004. Utred-
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ningen anbefaler en todeit statlig modell, en etat for arbeid og inntekt og en pensjonsetat.

Etaten for arbeid og inntekt skal ha ansvar for alle yteiser og tjenester rettet mot personer
som star i fare for a falle ut av arbeidsiivet eller som trenger hjeip som foige av arbeidsloshet
eller manglende arbeidsevne pa varig eller midlertidig basis.  Det vii si alle aetats,  alle trygde-
etatens arbeidsrettede tiltak og tjenester og reiaterte yteiser  (blant annet dagpenger, attfo-
ringspenger,  rehabiliteringspenger,  tidsbegrenset uforestonad, uforepensjon og sykepenger,
yteiser til enslige og etterlatte forsorgere ,  formidling og kvalifisering av arbeidssokere ,  aetats
tjenester mot arbeidsgiverne,  oppfolging av sykemeldte,  reaktivisering av uforetrygdede og
arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Etaten skal ogsa ha ansvar for en ny statlig arbeids-
sokerstonad,  som er for reelle arbeidssokere uten rett til dagpenger.  Det er antydet at den
sist
nevnte gruppen utgjor om lag halvparten av sosialhjelpsmottakerne.

Pensjonsetaten far ansvar for alderspensjon ,  barnetrygd, kontantstotte, fodsels- og adop-
sjonsstonad,  grunn- og hjelpestonad,  refusjon av heiseutgifter,  administrasjon av heiserela-
terte tjenester og oppgaver knyttet til fastsettelse og innkreving av underhoidningsbidrag.
Store deler av pensjonsetatens funksjoner vii kunne sentraliseres,  og den kan representeres
lokalt gjennom samarbeidslosninger med kommunene eller etaten for arbeid og inntekt.

Utvalget foreslar at kommunene beholder ansvaret for den okonomiske sosialhjeipen og
sosialkontorene etter sosiaitjenesteloven, men foreslar samtidig innforing av en ny statlig
arbeidssokerstonad.  Utvalget mener det er onskeiig at etaten for arbeid og inntekt i storst
mulig grad fanger opp dagens sosiaihjelpsmottakere som kan to arbeid,  det vii si arbeidsso-
kere uten dagpengerettigheter og personer med behov for arbeidsrettede tiltak.

Etaten for arbeid og inntekt ma seiv utforme en forsteiinjetjeneste og en kontorstruktur som
tar hensyn til krav om tilgjengelighet,  kompetanse og behovet for samarbeid med andre in-
stanser.  Kommunene beholder ansvaret for sosialkontorene,  og det vii  were  nodvendig a ha
et samarbeid mellom etaten og kommunene om forstelinjetjenester. Utvalget  mener at eta-
tens forsteiinjetjeneste sa langt som mulig ma samlokaliseres med sosialtjenesten i kommu-
nene.  Etaten bor kunne ha tiistedevaereise i de fleste kommuner.  Der brukergrunnlaget tilsier
det, kan betjening i forsteiinjen av flere kommuner vaere en bedre Iosning.

Utredningen finnes pa Internett: http:// odin.dep.no/sos/norsk/publ/utredninger/NOU

Vurdering av alternativer og konsekvenser:

Kommunesektoren er den viktigste leverandoren av velferdstjenester i Norge.  Legitimiteten
for kommunesektoren handier om at innbyggerne aidri er i tvil om hvem som har ansvaret for
tjenestenes kvalitet og innhold.  Det er evnen til a forvalte og lose disse oppgavene som
kommunesektoren biir 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 helhetlige priorite-
ringer pa tvers av sektorer ,  brukergrupper og fellesskap .  KS Landsting mener at en videre
samordning av aetet,  trygdeetat og de kommunaie sosialtjenester er nodvendig, men ma
samordnes av kommunene for a ivareta brukernes behov.
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Brukerperspektiv  - "kasteballproblematikken"

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

Rattsoutvalget foreslar a overfore mange maigrupper  tit  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
vaere statlig.

For de sosialklientene som overfores, det snakkes om ca halvparten, spars det hvor mange
av dem som vii false tilbake  tit  sosialkontoret pa grunn av at de ikke oppfyller arbeids og inn-
tektsetatens krav tit a vaere aktuell for arbeidsiivet. Det vil kanskje vaere de samme som aetat
og sosialkontoret har konflikter om i dag. Hvis de er reelle arbeidssokere etter aetats defini-
sjon er problemet mindre. Far de tiltak gjennom aetat far de ogsa inntektssikring  i aetat i
dag. Ved den nye etaten vil det opprettes en statlig sosialhjelp. Rett  tit  den nye sosialhjelpen
ved arbeids og inntektsetaten avgrenses  tit  personer:

- som er arbeidsfore
- som er aktivt arbeidssokende
- som er villige  tit  a to ethvert arbeid Ionnet etter tariff.

Den nye statlige sosialhjelpen vil varre kjennetegnet av standardisering, regelorientering og
kontroll. Brukerorientering krever langt mer enn standardiserte soknader med regeloriente-
ring og kontroll dersom en skal hjelpe personer med alvorlige problemer.

Sosialkontorets klienter blir fortsatt:

- De som ikke blir kiassifisert som reelle arbeidssokere
- De som ikke folger opp kravene i 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 vaere de som

• har vaert pa rehabilitering, men er for syke  tit  attforing og ikke dekker kravene
tit  uforetrygd

• har gatt ut tiden pa atrygd, men ikke kom i jobb
har gatt ut tiden pa overgangsstonad, men ikke har kommet i jobb

• har gatt ut tiden pa den nye jobbsokerstonad i den nye arbeids- og inntekts-
etaten

- de som far sa lite utbetalt gjennom statlige ordninger at det Jigger under den veiledende
normer satt for sosialhjelp og derved kan fa supplerende sosialhjelp

- de som er i en ekstraordinaer situasjon og har behov for supplerende sosialhjelp over tid
- de som har behov for nodhjeip i en akutt okonomisk situasjon.

Utvalgets innstilling  loser  ikke "kasteballproblematikken".

Et enhetlig system/en helhetlig tjeneste

Ut fra utvalgets forsiag vil arbeids- og inntektsetaten og sosialkontoret far overiappende mal-
grupper uten noen felles overordnet ledelse. Kommunen far ansvaret for sosialkontoret,
mens arbeids- og inntektsetaten foreslas lagt tit staten. Dermed blir det heller ikke etter ut-
valgets forsiag noe poiitisk eller administrativt organ som har en helhetlig oversikt eller mu-
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lighet til a koordinere heie spekteret av ytelser og tiltak. Administrativt kan behandlingen av
suppierende ytelser na bli langt mer arbeidskrevende.

Det vil bli stilt store krav til ledelse ved en oppsplittet velferdsforvaltning. Ulike fagmiljoer,
kulturer og verdier vii forutsette en handlekraftig ledelse. Gjennom en kommunal ledelse vil
det bli kortere avstand mellom analyse, problemlosning og beslutning enn ved en statlig
ledelse. Med en kommunal enhetsforvaltning vil en bedre kunne gi brukeren et helhetiig og
samordnet tilbud.

Ved et enhetlig system/tjeneste vil en kunne redusere kasteballproblematikken, oke stabiiite-
ten mellom saksbehandler og klient, redusere stigmatisering og kostnadsoverveltning og
redusere administrative kostnader.

Det opprinnelige mandatet var a utrede for en enhetlig tjeneste, noe som ikke utvalgets inn-
stilling tiifredsstiller slik det na foreligger.

Realisering av arbeidslinja

Det overordnede mal i denne saken for kommunene er a sikre innbyggerne et godt velferds-
tilbud. Arbeidet og arbeidsiinja er hjo rnesteinen i velferdspolitikken. Velferdsforvaltningen ma
derfor vaare organisert slik at den er i stand til a iverksette arbeidslinja pa en effektiv mate.
Dette er heit grunnieggende og avgjorende for videreforing av et forutsigbart velferdstilbud til
innbyggerne i form av trygdeytelser og ulike velferdstjenester.

Arbeidslinja er formulert sentralt, men ma realiseres lokalt, og det er vanlig praksis at kom-
munene far ansvar for de utforende oppgavene.

Hovedsporsmalet er hvordan en best skal realisere en aktiv velferdspolitikk som ikke bare
far klientene effektivt ut av kiientrollen, men som ogsa forebygger at mennesker havner i
denne rollen og reduserer passiviseringens negative konsekvenser.

Det er tvilsomt om utvalgets innstilling bidrar til a realisere arbeidsiinja. Det er ikke nok a ha
noen kontorer under samme tak. Skal en prove a realisere arbeidslinja ma det bli en fullt ut
samordnet og integrert kommunal forvaitning.

Lokaldemokrati - rolle og funksion

Med Rattsoutvalgets forsiag til organisasjonsmodell for arbeids- og velferdsforvaltningen vii
kommunenes rolle som lokale samordnere for velferdsinnsatsen og arbeidsiinja bli redusert.
Samordning lokalt og tilpasninger I kommunene for ulike tiltak er av avgjorende betydning
for a fa iverksatt arbeidslinja. Uten denne samordningskraften vil resultatet fortsatt kunne
vaere trygdelinja og fiere passive stonader.

Utvalget burde ha droftet lokaldemokratiets rolle og funksjon mer utforiig.

Administrasjonens konklusjoner:

En fremtidsrettet velferdspolitikk ma mote innbyggernes krav I forhold til behov og rettighe-
ter. Den ma gi valgmuligheter i tjenestetilbudet uten at dette svekker mulighet for helhetlige
prioriteringer pa tvers av sektorer, brukergrupper og fellesskap. En reell samordning av ae-
tat, trygdeetat og de kommunale sosiaitjenester er derfor nodvendig for a ivareta brukernes
behov.
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Rattsoutvalgets innstilling foreslar ingen reell samordning fordi :
- Utredningen loser  ikke "kasteballproblematikken" og mandatets vektlegging av bruker-

perspektivet ved a overfore mange malgrupper til en ny og utvidet aetat
-  To statlige og en kommunal tjeneste tilfredsstiller ikke kravet til en enhetlig tjeneste.

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

Utvalget burde ha droftet Iokaldemokratiets rolle og funksjon mer utforlig i sin utredning.
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Saksprotokoll

Utvalg: KOMITE2
Motedato: 13.10.04
Sak: 0032/04
Arkivsak: 03/02127
Tittel: NOU 2004:13 "EN NY ARBEIDS OG VELFERDSFORVALTNING"

HORINGSUTTALELSE

Behandling  i KOMITE2 13.10.04:

Terje Granli (A) fremmet folgende forslag  til innstilling:

En fremtidsrettet velferdspolitikk ma mote innbyggernes krav i forhold til behov og rettighe-
ter. Den ma gi valgmuligheter i tjenestetilbudet uten at dette svekker mulighet for helhetlige
prioriteringer pa tvers av sektorer,  brukergrupper og fellesskap.  En reel samordning av aetat,
trygdeetat og de kommunale sosialtjenester er derfor nodvendig for a ivareta brukernes be-
hov. Utvalget burde ha droftet lokaldemokratiets rolle og funksjon mer utforlig i sin utredning.

Liv Andresen  fremmet folgende forslag til innstilling:

Det bdr opprettes en statlig etat der ansvaret for det samlede velferdstilbud er tatt inn. Vel-
ferdsetaten skal bests av dagens A-etat, Trygdeetaten og den okonomiske sosialhjelpen
som i dag er kommunenes ansvar.

Granlis forslag 5 stemmer og Andresens forslag 2 stemmer (2 Frp).

Vedtak i KOMITE2 13.10.04:

En fremtidsrettet velferdspolitikk ma mote innbyggernes krav i forhold til behov og rettighe-
ter. Den ma gi valgmuligheter i tjenestetilbudet uten at dette svekker mulighet for helhetlige
prioriteringer pa tvers av sektorer,  brukergrupper og fellesskap.  En reel samordning av aetat,
trygdeetat og de kommunale sosialtjenester er derfor nodvendig for a ivareta brukernes be-
hov. Utvalget burde ha droftet lokaldemokratiets rolle og funksjon mer utforlig i sin utredning.
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Saksprotokoll

Utvalg: BYSTYRET
Motedato: 28.10.2004
Sak: 0089/04
Arkivsak: 03/02127
Tittel: NOU 2004 :13 "EN NY ARBEIDS OG VELFERDSFORVALTNING"

HORINGSUTTALELSE

Behandling  i BYSTYRET  28.10.2004:

Line Hjemdal (KrF) meldte seg inhabil.

Liv Andresen (Frp) fremmet folgende forsiag:

Det bor opprettes en statlig etat der ansvaret for det samlede velferdstilbud er tatt inn. Vel-
ferdsetaten skal bests av dagens A-etat, Trygdeetaten og den rkonomiske sosialhjelpen
som i dag er kommunens ansvar.

Innstillingen ble vedtatt med 27 mot 7 stemmer (Frp 7).

Vedtak i BYSTYRET  28.10.2004:

En fremtidsrettet velferdspolitikk ma mote innbyggernes krav i forhold til behov og rettighe-
ter. Den ma gi vaigmuligheter i tjenestetilbudet uten at dette svekker mulighet for helhetlige
prioriteringer pa tvers av sektorer, brukergrupper og fellesskap. En reel samordning av aetat,
trygdeetat og de kommunale sosialtjenester er derfor nodvendig for a ivareta brukernes be-
hov. Utvalget burde ha droftet lokaldemokratiets rolle og funksjon mer utforlig i sin utredning.


