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NOU 2004:13 EN NY ARBEIDS OG VELFERDSFORVALTNING
HORINGSUTTALELSE

Klaebu kommune liar i mote  den 21.10.04 fattet  slik enstemmig horingsuttalelse:

Klxbu kommune mener at kommunesektoren og velferdsamfunnet er avhengig av en mer
effektiv iverksetting av arbeidslinja i velferdspolitikken.

Vi mener at en mer effektiv iverksetting av arbeidslinja likeledes er avhengig av  oss!
Sa langt har arbeidslinja vxrt en programerklxring, som har hatt bred og tverrpolitisk
tilslutning. Den eksisterende forvaltningen har ikke maktet a realisre arbeidslinj a sa lenge
mer enn 700.000 personer i yrkesaktiv alder lever av trygdeytelser. En mer brukerettet
velferdsforvaltning ma fa flere i arbeid og aktivitet og fxrre pa trygd og sosialhjelp.
Klxbu kommune mener at en samordning av a-etat, trygdeetat og kommunale sosialtjenester
er tvingende nodvendig.

Bade demokratiperspektivet og ikke minst brukerperspektivet (som et overordnet mal har vi
"brukeren i fokus" taler for kommunal modell. Det gir kort veg fra beslutningstakerne til
forstelinjetjenesten! Nxrhet og kunnskap om muligheter er viktig. I dag en det en lang veg
fra Storting via direktorat, eventuelt regionalt og deretter lokalt niva. For brukerne vil det
ogsa innevxre et felles forstelinjetilbud av tjenester som er tilstede i alle kommuner. Sxrlig
for brukere med svak tilknytning til arbeidslivet og behov for tettere og tverrfagiig oppfolging
blir en slik felles forstelinje viktig for evnen til a mote deres bistandsbehov. Det er vanskelig
a tenke seg at andre enn kommunen skal ha ansvar for en felles forstelinj etj eneste.

Klxbu kommune mener at to store samarbeids- og samordningsutfordringer ma motes lokalt
for a fa en ny forvaltning til a fungere effektivt; for det forste: Handtering av spenningene
mellom etatene og ansatte i etatene i integreringen av en ny lokal forvaltning, noe som kan bli
krevende. For det andre: Samarbeidet med de viktigste lokale omgivelser, nxringslivet,
tilgrensende kommunale tjenester, brukerorganisasjoner og den "tredje sektor". Disse
utfordringene, som er viktige elementer i a oppna suksess, kan bli vanskelig uten at det ledes
av en sterk og aktiv lokal samordningskraft. Alle kommuner har erfaringer med a lose
samordningsutfordringer. Var styrke ligger i a se  hele mennesket !  Det er vanskelig a se
bedre alternativer enn kommunen til a iverksette dette lokalt, og dermed realisere det
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nodvenige grunnlaget for arbeidslinja. Staten har neppe nodvendig kompetanse til a styre en
lokal samordning av en ny arbeids- og velferdsforvaltning i et hvert lokalsamfunn.

For en mer effektiv iverksetting av arbeidslinja mener Klaebu kommune at bade
samordningsperspektivet og okonomiperspektivet taler for at modellen Kommunal
arbeidslinje er best. Modellen vil legge velferdsoppgavene pa lokalt niva til kommunene.
Nar samme myndighet har ansvaret for tilbud innen beslektene omrader, letter det
prioriteringen og koordineringen. Navxrende tjenester og ytelser fra trygdekontor,
sosialkontor og a-etat, som er relevante for iverksettingen av arbeidslinja, bor samles i en
kommunal arbeids- og velferdsforvaltning. Oppgaver, som ikke krever utovelse av lokalt
skjonn, legges til en statlig pensjonsenhet.

Klxbu kommune mener organiseringen av samarbeidet med kommunene, muligheten for
felles forstelinjetjeneste og lokal tilstedevxrelse av arbeids- og velferdsforvaltningen er
utydelig beskrevet i nouen. Dette er avgjorende omrader dersom man skal oppna en
brukerrettet og mer effektiv forvaltning.

Vi er av  den oppfatning at ogsa forslaget om en ny og tidsavgrenset arbeidssokerstonad er
uklar.  Utydelig grenseflate mot sosialhjelpen vil skape grasoner.  Arbeidssokerstonad for
"reelle arbeidssokere"  kan indirekte bidra til negativ fokusering av sosialhjelpsmottakere.
Tidsavgrenset arbeidssokerstonad kan omdefinere innholdet i den okonomiske sosialhjelpen
til en mer permanent ytelse.

Kommunene produserer  gode velferdstjenester!
Kommunene har god dialog med interesseorganisasjoner!
Kommunene har god dialog med brukerne!

Vi har for  tiden en kommunalminister som gir utttykk for at hun vil SatSe pa
kommunene!

Vi gleder oss til a fa ansvaret for samordningen av en ny arbeids- og velferdsforvaltning.
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